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Nádégetés 
A Bujtosi Sporthor-
gász és Tájvédelmi 
Egyesület megbízá-
sából január elején 
önkéntesek gyűjtöt-
ték össze és égették 
el a Bujtosi-tó kije-
lölt partszakaszain a 
nádast.  
Fotó: Sipeki péter

Három 
a magyar 
igazság
A harcsát Császárszál-
láson fogta, március 
22-én 5.30-kor Jakab 
Mihály horgász. Ebben 
az évben már két 
harcsa elment tőle, 
harmadszorra összejött 
neki. A hal súlya 25,30 
kg. A csali egy tenyeres 
kárász volt.

Szép zsákmámy. A 6.30 kg-
os pontyot a nagykállói Vadkerti Tápcsator-
nán Fesztóry László zsákmányolta.

A bojlisok 
nem kuko-
ricáznak! 
Mondhatná Makai 
Géza tiszabecsi hor-
gász, aki általában 
bojlival horgászik. 
Akkor is ezzel csalizott, 
mikor egy 12 kg-os 
tőponty kapása jelent-
kezett a Milotai Süllős 
Bányatavon még 
tavaly október 18-án, 
15.15 órakor. Már épp 
hazafelé készült, össze 
is pakolt, mikor egy 
kiszámíthatatlan pilla-
natban érkezett a már 
nem remélt fogás.

Horgászsuli
Előadás Rakamazon./15.

55 éves a tiszalöki  
horgász egyesület./14.

2015. február 7-én 
tartotta szokásos év 

eleji konzultációját a 
megyei horgász szövetség 
egyesületei részére, 85 fő 
részvételével.

A konzultációt Virág Imre, a 

szövetség elnöke nyitotta meg. Ezt 
követően Kovács László könyve-
lőtől kaptak értékes információt a 
jelenlévők az adózás, a bevallások 
és egyéb, az egyesületeket érintő 
kötelezettségek vonatkozásában. 
Fesztóry Sándor, a szövetség ügy-
vezetője tartott prezentációt az új 

halgazdálkodási törvény cikkelye-
iből, beszámolt a 2014. évi mun-
ka tapasztalatairól, és a 2015. évi 
aktualitásokról, az elszámolások 
rendjéről, statisztikák leadásának 
menetéről. Az iroda dolgozói pedig 
a Szák programban bekövetkezett 
változásokat mutatták be./3.

2014.december 08-án, 
15.30 órakor igen óvatos, 

„dévéres” kapásom volt 
egy szem fokhagymás 
kukoricára. 

Egy határozott mozdulattal 
akasztottam, és egyből éreztem, 
hogy nem dévér, 5-6 kg-os pontyra 
tippeltem. Pár perc múlva jobban 
magához tért a már bizonyára téli 
álomra készülő jószág, mert a nyá-
ron akasztott halakat megszégye-
nítő erővel védekezett, semmiképp 
nem tudtam 15-20 m-től a part-
hoz közelebb kényszeríteni. Pedig 
nyári, nem finomított szereléssel, 
0.30-as monofil zsinórral horgász-
tam, igaz abból is az olcsóbb fajta: 
200 m 400 Ft-ba került 3 évvel 
ezelőtt, azóta használom, nem 
egy, nem kettő 10-en túlit kifog-
va vele. Ennek „titka”, hogy a 
féket csak kivételes esetben hasz-
nálom, főként a visszaforgásgátló 
kikapcsolásával fárasztok, mely 

módszer megismerésére egy kapi-
tális hal fárasztásakor meghibá-
sodott orsóm „jóvoltából” jöttem 
rá. Negyedórás küzdelem és a hal 
többszöri kirohanása (ilyenkor két 
esetben 30-40 m zsinórt vitt le, de 
volt egy kb 80 m-es nekirugaszko-
dása is) után, viszonylag szokat-
lan módszerrel, a 4.20-as botomat 
megemelve a parttól kb. 20 m-re 
megpipáltattam.

Ekkor láttam, amit már sejte-
tettem a fárasztás közben: ez egy 

10 +-os hal lesz. Innentől kezdve 
a hal már irányíthatóbbá vált, de 
még így is voltak kirohanásai. A 
legelső, arra alkalmas pillanatban 
szákoltam meg, és teljesen még 
akkor sem volt elfáradva a gyö-
nyörű, hibátlan tükörponty, amely 
mérelegeléskor 12,4 kg-ot muta-
tott. Fényképezés és mérleglés 
után visszanyerte szabadságát, 
tovább gazdagítva a Milotai Süllős 
Bányató állományát.

Persze finomított módszerekkel 

és csalikkal, etetőanyagokkal bizto-
san sokkal nagyobb eredményeket 
lehetne elérni, de nekem ennyi is 
elég. Pedig egy ilyen téli fogásnak 
különleges „íze” van, akinek volt 
hozzá szerencséje tudja, akinek 
még nem, próbálja meg, látogasson 
el hozzánk! Március 1-jén tartottuk 
éves közgyűlésünket, amelyet pár 
napon belül haltelepítés követett. 
(Erről és minden más ememényről 
honlapunkon folyamatosan tájéko-
zódhatnak az érdeklődők.)

Wachteinheim József

Versenynaptár
A verseny szakbízottság 
elkészítette a 2015. évi 

versenynaptár  
tervezetet./8-9.

1%
Ezúton köszönjük meg 

azoknak a horgásztár-
saknak, akik 2013. évi 

adójuk 1%-át a megyei hor-
gász szövetség számára 
ajánlották fel. A befolyt 

118.489 forintot vizeink és 
azok partjainak rendben 

tartására, élőhely fejlesz-
tési feladatokra fordítjuk. 

1%-os felajánlásukat 
a jövőben is szívesen 

vesszük:
Adószámunk:
19207119-1-15.

A küldött
közgyűlés  
várható  

időpontja:  
2015. április 25., 

szombat

Év eleji konzultáció – volt miről beszélni

A megyei horgászlétszám 2014. 
évben kis mértékben ugyan, de 
nőtt. 

Sajnos a gyermek és az ifi hor-
gászok száma csökkent nagymér-

tékben, (országos szinten is!). A 
felnőtt horgászok száma kompen-
zálja az elmaradást, így összessé-
gében növekedést könyvelhettünk 
el az elmúlt évre. 

Megyei horgászlétszám

Tél eleji hibátlan 
tükörponty

  Események képekben

Megyei horgászlétszám:
 Tag 2013. év 2014. év  Változás  
 felnőtt 10.592 fő 11.041 fő + 449 fő  
 ifjúsági 278 fő 230 fő – 48 fő 
 Gyermek 1.312 fő 1.198 fő – 114 fő 
 Összesen: 12.182 fő 12.469 fő + 287 fő 

Ez a nyurga 
kukoricára ment 
Kukoricával és egyszerű módsze-
rekkel sem felesleges horgászni a 
Milotai Süllős Bányatavon: 2014. 
október 19-én, 16,30 órakor egy 
szem mézes kukoricával fogtam ezt 
a 10,5 kg-os nyurgát, fenekezve, a 
szokásos módszeremmel, amelyet 
honlapunkon pl. a „Tó Ajándéka” 
oldalakon leírok, és ahol talán a 
legjobban össze vannak foglalva 
horgászvizünk sajátosságai is.

Wachteinheim JózSeF

– bankszámlavezetés,
– E-BANKING szolgáltatás,
– lakossági folyószámla vezetés,
– bankkártya,
– betét elhelyezési lehetőségek,
– hitelezés,
–  egyéb pénzügyi szolgáltatások,  

gyors, rugalmas ügyintézés.

4320 Nagykálló, Zrínyi Miklós u. 22. Tel./fax: 42/563-053
4700 Mátészalka, Bajcsy-Zs. u. 30. Tel.: 44/500-278, fax: 44/500-279
4900 Fehérgyarmat, Kossuth tér 4. Tel.: 44/510-185, fax: 44/510-186
4300 Nyírbátor, Szabadság tér 10. Tel.: 42/510-365, fax: 42/510-366

Szolgáltatásaink: Lakosságnak, vállalkozóknak, 
önkormányzatoknak, egyesületeknek:

Központ: 4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 4.
Tel: 42/597-540 Fax: 42/597-541, 597-560
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Értesítés horgászvizsgáról
A Megyei Közhasznú Horgász 

Szövetség részéről örömmel érte-
sítjük a vizsgázni vágyókat, hogy 
a 2015. évben az alábbi helyszí-
neken és időpontokban tehetnek 
horgászvizsgát Szabolcs-Szatmár-

Bereg megyében. Horgászvizsgát 
a közzétételt követő 15 napon belül 
lehet tenni! 

A vizsgához előzetes bejelentke-
zés szükséges, legalább 3 nappal a 
vizsgát megelőzően!!!

A verseny helyszíneinek változtatási jogát a Verseny Szakbizottság fenn-
tartja és az adott verseny kiírásának időpontja előtt 8 nappal az érintettek-
kel közli. VERSENY SZAKBIZOTTSÁG

2015. évi versenynaptár tervezet
Bélteki Tibor (1967. 03. 04–2015. 02. 12)

A Szamossályi „Holt-Szamos” Horgász-
egyesület elnöke, életének 48. évében, 
fájdalmasan fiatalon hunyt el. Gyermekko-
ra óta tagja volt a horgásztársadalomnak, 
lelkes lokálpatriótaként szervezte a Holt-
Szamos Horgászegyesület működtetését, 
melynek elhunytáig elnöke volt. A kiváló 
barát, és horgásztárs emlékét kegylettel 
megőrizzük.  Vezetőség

Pontytelepítés a szövetségi vizekbe!
2015. március 13-án horogérett pontyokat telepített a megyei 

horgász szövetség a kezelésében lévő Császárszállás-Oláhréti víztá-
rozóba, a Keleti főcsatornába, és a tunyogmatolcsi Holt-Szamosba. 
Szeretettel várjuk a horgászni vágyókat és kellemes kikapcsolódást 
kívánunk!

Fogási tilalmi idő az ívás ideje: 
február 1. – március 31.  

Kifogható legkisebb mérete: 
40 cm.

A csukafélék családjának 
legnagyobbra növő tagja 

és egyetlen képviselője Euró-
pában, így hozzá hasonlító 
halak itt nincsenek. A jelleg-
zetes orrformája és a szem 
alá érő igen nagy szája jól 
megkülönbözteti őt a vele 
együtt előforduló halfajoktól.

Több nevet is használnak azono-
sítására, mint például a csukesz, a 
közcsuka, a mátyáscsuka (a Mátyás 
napján fogott példány), a bicska 
vagy bugylicsuka (az egynyaras 
18-19 centiméter hosszúságú pél-
dányokra).

Télen nem vermel, így a csuka 
lékből is horgászható. Jól alkalmaz-

kodik a környezetéhez mozdulatla-
nul beleolvad a környezetbe és így 
várja áldozatát. Élőhelyén mindig 
szüksége van valamilyen fedezék-
re, búvóhelyre, innen támad lesből 
egyetlen gyors ugrással. Folyóvi-
zeken kedveli a növénnyel sűrűn 
benőtt partmenti részeket. Állóvi-
zeken a vizet övező nádfal, illetve a 
hínáros részek nyújtanak megfelelő 
fedezéket a csukának, ahol a vízben 
él vízitök vagy tündérrózsa, annak a 
levelei alatt is szívesen tanyázik.

Csuka nagyon áramvonalas, 
hosszúkás alakja és a testfelépítése 
lehetővé teszi számára a gyors táma-
dást. Elképesztő kezdősebessége 
30-60km/h és kb. 600 tűhegyes fog 
áll a rendelkezésére. Kiválóan lát a 
vízben, hiszen a szeme rendkívül 
érzékeny. Tápláléka vegyes, szinte 
mindent megeszik, ami a vízben él 
és mozog. Ezeken kívül a fiatal vízi 
szárnyasokat, valamint rákot, békát, 

sőt nagyobb korában a kígyót és a 
vízbe merészkedő apróbb emlősál-
latokat is elkapja. Kedvence a szél-
hajtó küsz, amelyből jelentős meny-
nyiséget képes elfogyasztani. Saját 
faját sem kíméli; a nagyobb csukák 
felfalják a kisebbeket, a szülők saját 
ivadékaikat, az egyívású kis csukák 
között pedig a növésben elmarad-
tak hamar az erőteljesebben fejlődő 
testvéreik étlapjára kerülnek. Ha úgy 
hozza a helyzet, a vízből kiugorva 
még a nagyobb rovarokra, például 
szitakötőkre, kérészekre is rárabol. 
A csuka nappali ragadozó. A zsák-
mányhalat a farkánál kapja el, majd 

megforgatja a szájában, és fej felől 
nyeli el. Gyomornedve olyan erős, 
hogy a lenyelt acélhorgot is képes 
megemészteni. Horgászatánál drót-
előkét kell alkalmazni, mert a fogai 
átmetszik a műanyagzsinórt, a zsák-
mányejtés esetén a horog szájfeszítő 
segítségével távolítható el, mert a 
harapása veszélyes. Horgászmód-
szere a pergetős horgászat vagy a 
csalihallal felszerelt készség.

A csuka (Esox lucius)
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Helyszín Időpont Telefonszám
Megyei Közhasznú Horgász Szövetség 
Nyíregyháza, Dózsa György u. 23. fsz. 10.

Szerda: 10.00 órától 42/411-372

Alkaloida Lombik Horgász (Kukac 
Ponty.Hu Horgászbolt) Tiszavasvári, 
Vasvári Pál u. 29.

Hétfő: 10.00 órától 30/965-5619

Bujtos Horgász Egyesület Aranyhorog 
Horgászbolt Nyíregyháza, Szegfű u.

Szerda: 08.00 órától 20/313-1419

Lokomotív Horgász Egyesület 
Záhony, Új Élet u. 7.

Szerda: 08.00 órától 30/699-3968

Felsőtiszai Vasutas Horgász Egyesület 
Polgármesteri Hivatal, Ady E. u. 1.

Szerda: 10.00 órától 30/402-8844

Timári Horgász Egyesület 
Timár, Szabadság u. 112.

Hétfő: 08.00 órától 20/621-0289

Cormorán Horgász Egyesület 
Rakamaz, Béke u. 2.

Szerda: 10.00 órától 30-626-9881

Tisza-Szamosközi Horgász Egyesület 
Fehérgyarmat, Móricz Zs. u. 11.

Péntek: 08.00 órától 20/528-1274

Tisza-Szamosháti Horgász Egyesület 
Tunyogmatolcs, Arany J. u. 9.

Péntek: 10.00 órától 30/326-7555

Önkormányzati Horgász Egyesület 
Levelek, Sport u. 17.

Szerda: 13.00 órától 30/712-2014

Réti Csík Horgász Egyesület 
Szőke Tisza Horgászbolt Mátészalka

Hétfőn: 10.00 órától 30/326-7555

Nagykállói Sporthorgász Egyesület 
Nagykálló, Nagybalkányi u. 7.

Szerda: 13.00 órától 30/244-9618

HO-HO Horgász Egyesület 
Mándok, Petőfi u. 45.

Péntek: 10.00 órától 30/250-3448 
45/435-344

Bezdéd Horgász Egyesület 
Tiszabezdéd, Petőfi u. 23.

Csütörtök:  
08.00 órától

20/5617-826

Nyírteleki Horgász Egyesület 
Nyírtelek, Tokaji u. 46.

Péntek: 09.00 órától 42/210-510

Postás Horgász Egyesület 
Vásárosnamény, Templom u. 19.

Hétfő: 17.00 órától 30/254-6168

Új Élet Horgász Egyesület 
Tiszalök, Kossuth u. 27.

Péntek: 16.00 órától 30/822-1626

Időpont Megnevezés Helyszín Nevezési díj

04.12. Évadnyitó
Tiszalök, Kenyérgyári 
holtág (árvíz esetén: 
Kocsord, Kirva lapos)

Fn: 3e,
U-14, U-18, 
U-23, női 
versenyző: 2e

04. 26. Feeder Kupa I. forduló Apagyi Kenderáztató 3.000 Ft

04.26.
Fogyatékkal élők Megyei 
horgászversenye

Apagyi Kenderáztató Nincs

05. 10. Megyei Csapatbajnokság Kisvárdai agyaggödrök Nincs

05. hó XII. Városháza-kupa később kerül egyeztetésre Meghívásos

05. 31. Feeder Kupa II. forduló Nyírbátor, Széna-réti tó 3.000 Ft

06.14.
Egyéni Bajnokság 
(2 fordulós)

Rakamazi Nagy Morotva

Fn: 3e,
U-14, U-18, 
U-23, női 
versenyző: 2e

06. 27-28. OHCSB II. o Sukoró, Velencei-tó

07. 05. Feeder Kupa III. forduló

Vásárosnaményi Keskeny 
 Holt Tisza  
(alacsony vízállás esetén: 
Nagykálló Kis-Tó)

3.000 Ft

06.29-
07.03

Horgásztábor Verbatanya 15.000 Ft/fő

08. hó
dr. Maleczky Imre 
Emlékverseny

Apagyi Kenderáztató Nevezéses

08 09. hó
XIX. Nemzetközi 
Barátság Kupa

Szlovákia Meghívásos

08. 30.
Tisztségviselői 
Horgászverseny

Kocsord, Kirva-lapos
12.000 Ft/
csapat

09.06.
Szűcs Attila 
Emlékverseny

Tímár, Tisza-part Nevezéses

10.09.
(péntek)

„Horgász-suli” mozgalom
Megyei versenye

Rakamazi Nagy-Morotva Meghívásos

10.hó
Páros csónakos
pergető verseny

Tunyogmatolcsi holtág 4.000 Ft/fő

Orvhalászokat értek tetten a 
Morotván és a Tisza folyón is a 
tiszai vízirendőrök. A két timári 
lakos március 18-án 14 óra körül 
Timár külterületén, a Morotva 
tavon érvényes engedély nélkül, 
két varsával halásztak és öt csukát 
kifogtak. 

A rendőrök tetten érték és a 
Tokaji Vízirendészeti Rendőrőrsre 

előállították a 20 és 21 éves férfi-
akat. A nyomozók a varsákat és a 
halakat lefoglalták.

A Tiszai Vízirendészeti Rend-
őrkapitányság mind a két ügyben 
orvhalászat vétség elkövetésének 
megalapozott gyanúja miatt indí-
tott eljárást a jogsértőkkel szem-
ben, akiket a nyomozók gyanúsí-
tottként kihallgattak.

Orvhalászok a Tiszán

Szerencsésnek tartom magam, mert 
a napokban gyerekeket tanítgathat-

tam a horgászat mesterségére. Hiszen 
mi se csak könyvekből tanultuk annak 
idején a halak fogását, hanem ha 
szerencsénk volt, akkor egy idősebb, 
tapasztaltabb horgásztól. 

Nekem akkoriban a Balatonon egy olyan 
nyugdíjas bácsi segített, akinek már csak 
hónapjai voltak az életből. Látta, hogy csak 
most ismerkedem a horgászattal, és szeretett 
volna még valamit átadni a tudásából. Odajött 
és megmutatott olyan dolgokat, amelyeket 
könyvekből csak nehezen tanulhattam volna 
meg. Ma is az Ő horogkötését használom, 
bevágásnál a zsinórt is úgy szorítom le, ahogy 
mutatta és leggyakrabban ma is a piros édes 
pufit használom, mert a balatoni pontyok elég 
„édesszájúak”. Mikor elköszönt, elmondta, 
hogy nagybeteg és jövőre már biztos nem tud 
jönni!

Tudom, hogy elég nehéz a mai gyerekeket 
felállítani a számítógép mellől, de talán ha 
egyszer ráéreznek a horgászat varázsára, akkor 
egy életre szóló kalandban lehet részük. Évek 
óta foglalkozom gyerekekkel, és igyekszem 
átadni az összegyűjtögetett tapasztalataimat, a 
halak, a vízpart és a természet szeretetét.

 Az elmúlt héten úgy alakult, hogy a „Hor-
gász-suli mozgalmon” belül egy horgász-szak-
köri foglalkozást tarthattam a rakamazi általá-
nos iskolásoknak. Szerettem volna egy mara-
dandó élményhez juttatni a gyerekeket, ezért 
a sok beszéd helyett inkább a bemutatásra, a 
látványra koncentráltam. Vittem egy kisebb 
akváriumot és bele néhány halat, és a magam 
barkácsolta apró szerelékeket.

 Mire mindent szépen összeszereltem, 
kicsengettek és az osztályokból kiözönlő gye-
rekek rögtön körbevették a kis „horgász-szige-

tet”.  Szájtátva nézték az „igazi” halakat és az 
asztalra kipakolt számtalan készséget. Bizony 
először nekem kellett az ő horgász-élményei-
ket meghallgatnom. A szünet végén sok gyerek 
csak irigykedve nézte az ottmaradó szakkör 
tagjait és bőszen fogadkozott, hogy jövőre ő is 
tag lesz, és a nyári horgász-táborba pedig min-
denképen el fog jönni.  A foglalkozás nagyon 
látványos és érdekes lett, amelyben nagy sze-
repet játszott a gyerekek óriási érdeklődése és 
aktivitása. A kis akvárium segítségével sikerült 
bemutatni az úszós horgászat mellett a fene-
kező horgászatot, a pergetést, a műlegyezést, 
de még a kuttyogató horgászatot is. A fogla-
kozáson részt vett Fesztóry Sándor, a megyei 
horgász szövetség ügyvezető igazgatója is, 
akinek segítő kérdéseire a kisiskolások igen 
szépen felelgettek.

 Jó volt látni a gyerekek lelkesedését, sze-
mük csillogását és azt az elszántságot, amely-
lyel fejben már most a tavaszi horgászatra 
készültek. Terveink szerint márciusban egy 
úszós horgászatot-, áprilisban pedig egy házi 
horgász-versenyt tartunk a szakkör résztvevő-
inek. A verseny előtt a tanulók kitöltenek egy 
teszt-lapot is, és a gyakorlati tudásuk bemu-
tatásával minden kis horgász megszerezheti 
élete első horgászengedélyét.

Kedves Horgásztársak! Kívánom minden-
kinek, hogy gyermekük, unokájuk vagy akár 
a „Horgász-suli mozgalom”-ba jelentkező kis 
horgász-palánták okításával részt tudjatok ven-
ni a horgászok egy új nemzedékének kialakítá-
sában. A változó törvények egyre nagyobb fele-
lősséget raknak az egyesületek vállára, amelyet 
később át kell adniuk a következő horgász 
generációnak. Egyáltalán nem mindegy, hogy 
a jövőben lesznek-e olyan lelkiismeretes, fel-
készült és természetszerető horgászok, akikre 
nyugodt szívvel hagyhatjuk ezt az édes terhet!  

Biri Imre 
Horgász-suli mozgalom szervező

Horgász-suli híradó Egy életre szóló kalandban lehet részük

Tisztelt Horgászegyesületi Vezetők!
Egy pályázati lehetőségre szeretném felhívni 
az egyesületek figyelmét!
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány a Nemzeti 
Táboroztatás keretében Erzsébet-tábor pályázatot 
hirdet.
Pályázhatnak: Alapfokú közoktatási intézmények 
és horgász szakegyesületek. 
Kedvezményezettek köre: Belföldi illetőségű, 
tanulói jogviszonyban álló, a pályázat benyújtásá-
nak napján legalább 10 éves, de 2015. augusztus 31. 
napjáig 15. életévét be nem töltött gyermek. 
A tábor helyszíne és ideje: 
Erzsébet Tábor Fonyódliget (6 nap, 5 éjszaka) 

2015. július 26-31. 
2015. augusztus 2-7.

Részletesen:
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255
e917fff4c1256bd6006b51fa/789ffffe98c99158c12
57dcd00391ea4?OpenDocument
 
Szerintem ez egy jó lehetőség, amelyre a „Hor-
gász-suli” mozgalomban részt vevő egyesületek is 
nevezhetnek az általuk támogatott iskola bevo-
násával. Remélem, a megyében is sikerül valami-
lyen hasonló pályázatot kiírni.

 Tisztelettel: Biri Imre
„Horgász-suli” mozgalom szervező

Csuka fóliában recept 
Hozzávalók: 
– 60 dkg-os csuka 
– só, bors 
– majoranna 
– 10 dkg füstölt szalonna 
– fokhagymakrém 
– alufólia
Elkészítés: 
Csukát megpucoljuk, fejét és uszo-
nyait levágjuk. Belül sóval, borssal 
és majorannával bedörzsöljük. Aki 
szereti, tehet bele egy kis fokhagy-
makrémet is, és szalonnacsíkokat is. 
Alufóliába csomagoljuk és parázsban 
megsütjük.



2015. február 7-én tartotta szo-
kásos év eleji konzultációját a 
megyei horgász szövetség egyesü-
letei részére, 85 fő részvételével. 

Konzultáció 
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Tiszalökön 55 éve alakult a 
horgászegyesület, amely 

azóta töretlenül összefogja a 
helyi és távolabbi horgászo-
kat, gondozza a kezelésében 
lévő Kenyérgyári-holtág kör-
nyezetét, igyekszik horgászai 
számára minél jobb fogási 
lehetőségeket biztosítani.

Az egyesület vezetősége – tekin-
tettel a kerek évfordulóra –, benső-
séges megemlékezés keretén belül 
tisztelgett az alapító tagok előtt. 
Korabeli dokumentumokból nyo-
mon követhető az egyesület szüle-
tése, de most testközelből tapasztal-
hattuk, hogy mennyivel érdekesebb 
az eseményeken részt vevők elbe-
szélése, mennyivel több informáci-
ót, hangulatot, életérzést kaphatunk 
a visszaemlékezéseikből.

A megemlékezés első felében az 
alapító 17 főből még köztünk lévő 
3 sporttársunkat – Kórik Jánost, 
Kajati Sándort, Nagy Jánost – elvit-
tük a holtágunk partjára. Az út java-
részt egymás egészségi állapotá-
nak firtatásával telt, hiszen akik 
régebben nap mint nap találkoztak a 
vízparton, bizony mára már lakásuk 
falai közé kényszerültek. Hármójuk 
átlagéletkora 77 év, azzal együtt, 
hogy Nagy János az egyesület ala-
pításakor 10 éves ifjúsági horgász 
volt. A vízparton kissé megható-

dottan ízlelgették a közelmúltban 
megvalósult beruházásokat, a lábas 
házakat, a tanösvényt, a filagóriát és 
a most épülő fahidat. Bizony sokat 
változott az alapítás óta a holtág 
kinézete, környezete. Komfortosab-
bá, kényelmesebbé, modernebbé 
vált az akkori, természet közelebbi 
állapotokhoz képest. Látható volt 
rajtuk, hogy a parton fújdogáló szél 
eléjük sodorja a régi emlékeket, 
a sok-sok vízparton töltött órát, a 
sikereket és kudarcokat.

A vízparti nosztalgia-utazást 
követően az egyesület irodájában 
került sor az emléklapok átadására, 
amely szemmel láthatóan jólesett 
elődeinknek. Ezután egy valóságos 
időutazásra indultunk, vendégeink 
felidézték az alapítás körülményeit. 
Akkoriban a vizek halászati keze-
lésben voltak, a szervezett horgá-
szok létszáma is jóval kevesebb 
volt a mainál. Nem is igazán volt rá 
szükség, hiszen természetes dolog-
nak számított, hogy aki megkívánta 
a halat, az a fenék nélküli kosarával 
kisétált a vízpartra (különösen árvíz 
idején az elöntött legelőkre), és a 
tapogató módszerrel rövid idő alatt 
megfogta a család számára a vacso-
rának valót. Az sem keltett abban az 
időben feltűnést, hogy valaki a bot-
jára felfűzve tucatszám vitte haza 
a leívott „Mátyás csukát”. Még-
is voltak, akik felismerték, hogy 

szervezett keretek közé kell terelni 
a horgászatot, szabályozni kell a 
halfogást, védeni kell a halakat és 
a természetet. Ők voltak azok, akik 
megalapították a mi egyesületünket 
is. Az alapítók visszaemlékezése 
szerint az alakuló ülésen részt vett 
Virág Imre a MOHOSZ részéről, 
aki ma is aktív tagja, elnöke a 
Szabolcs megyei szövetségnek. A 
vezetőséget egyöntetűen választot-
ták meg, első elnökünk Solymosi 
András volt, a titkár Kórik János 
lett. Az újonnan alakult egyesület 
állandó harcban állt a halászokkal, 
emiatt időnként hangos szóváltás 
zavarta meg a holtág csendjét. A 
halászok szerették a horgászok által 
etetett helyekre tenni a hálóikat, 
varsáikat, a horgászok pedig nem 
féltek használni bicskáikat ezek 
szétszabdalására.  Pedig hal jutott 
mindenkinek, a mogyoróvesz-
szőből készített botokra felkötött 
kenderből fonott, vagy zsákvarró 
zsinóron egy parafa dugó jelezte 
a kapást. A hajlított gombostűre 
tűzött paprikás kenyérbélre nem rit-
kán akadt keszeg, ponty, a Tiszán 
pedig kecsege. Végül a horgászok 
és a halászok közötti húzd meg, 
ereszd meg-ből a horgászok jöttek 
ki győztesen, 1978-ra a növekvő 
taglétszám elérte, hogy a holtág-
gal önállóan gazdálkodhasson, és 
adhasson ki horgászengedélyt. Ettől 

fogva visszaszorult, majd teljesen 
megszűnt vizünkön a halászat. 
1978-ban 40-45 fő volt a tagok 
száma. Ekkor még viszonylag olcsó 
hobbinak számított a horgászat, az 
alapítók elmondása szerint a tagsági 
díj 20 Ft volt egy évre, a MOHOSZ 
igazolvány 10 Ft, az éves területi 
engedély a Tiszára és a Kenyérgyá-
ri-holtágra 10 Ft. Egy napijegy ára 
2 Ft volt. Milyen jó is hallani ezeket 
az összegeket! Az ifjú egyesület 
igyekezett szépíteni a vízpartot, 
rendszeresek voltak a társadalmi 
munkák. Szerveztek horgászverse-
nyeket is, amit azzal kezdtek, hogy 
sarlóval utat vágtak maguknak a 
sásban, hogy szabad vízfelület-
hez jussanak, majd indulhatott a 
peca. Emlékezetes esemény volt 
egy horgászverseny kapcsán, hogy 
Nagy János ifjúsági horgász zsi-
nórja a vízparton békázgató gólya 
lábára tekeredett, amit aztán nem 
kis derültség közepette a levegőben 
fárasztott.

Ezúton is szeretnék köszönetet 
mondani azoknak, akik alapítói 
voltak egyesületünknek, a korábbi 
vezetőségi tagoknak, és mindazok-
nak, akik azért fáradoztak, hogy 
horgászok és nem horgászók egy-
aránt jól érezhessük magunkat a 
tiszalöki Kenyérgyári-holtág part-
ján.

Sági István egyesületi elnök

A 2014. évi fogásokról és halasí-
tásokról az új halgazdálkodási tör-
vény és annak végrehajtási rendele-
te előírásainak megfelelően az előző 
évekhez hasonlóan az adattári lapok 
részletes és pontos kitöltésével szá-
mot kell adni. Az Országos Halásza-
ti Adattár felé szükséges jelentések 
(fogási és halasítási) adattári lapjait 
a megyei halgazdálkodási felügye-
lők bocsátják a vízhasznosító egye-
sületek rendelkezésére. 

Fontos tudni, hogy az egyesületi 
(szövetségi) fogási és halasítási ada-
tokat az előírás szerint hasznosított 
vizenként külön-külön kell elké-
szíteni, és a jogszabályi előírások 
szerint május 1-ig be kell küldeni 
az illetékes halgazdálkodási hatóság 
felé.
Horgászfogások statisztikája

Horgászközösségünk közel hat 
évtizedes fogási statisztikai rend-
szerét szüntette meg az állami fogá-
si napló kiadása. 

Az ismert, hogy az állami hor-
gászjegy és az állami fogási napló 
kiadási helyeken kell leadni a fogá-
si naplókat. A naplók statisztikai 
feldolgozását pedig a szerződés 
alapján a kiadói helyeken kell elvé-
gezni. Az információk szerint a 
feldolgozásra a NÉBIH feldolgo-

zói, számítástechnikai programot 
fejleszt ki, ennek részletei még 
nem ismertek.

Azt a horgászszervezeti általá-
nos elvárást, hogy a statisztikai fel-
dolgozó hely a munka végeztével 
láthassa, kezelhesse, elmenthesse, 
vagy kinyomtathassa összesített 
eredményeit a MOHOSZ megfo-
galmazta a NÉBIH és a miniszté-
rium szakmai főosztálya felé is. 
Ehhez mindenképpen ragaszkodni 
kell, mivel egy elképzelés sze-
rint a „SZÁK” rendszer mintájára, 
csak fogási adatfelvitel szerepelne, 
melyre az adatrögzítő sem munká-
ja közben, sem a végén nem tudna 
rátekinteni.

A statisztikai állami feldolgozá-
si elvek egységesek lesznek, így, 
ha az állami jegy kiadói helyek 
– a horgász egyesületek – befe-
jezték  az adatok digitális rögzí-
tését és összesített eredményükre 
rá tudnak tekinteni, azt le tudják 
maguk részére menteni, vagy ki 
tudják nyomtatni, akkor nincs és 
nem lehet akadálya annak, hogy 
az egyesületi fogási statisztikát 
digitálisan meg tudják küldeni a 
megyei  szövetségüknek.

Ahogy az állam meghatározza 
a vizek fogásainak feldolgozási 
rendszerét, és ahogy az egyesüle-

tek ez alapján elvégzik a tagjaik 
fogásainak feldolgozását, a megyei 
szövetség is ugyanolyan rendszer 
szerint végzi el a szövetség tag-
egyesületeinek fogási statisztikájá-
nak összesítését.

Ugyanígy történik majd a 
megyei, területi horgász szövetségi 
statisztika országos összesítése a 
MOHOSZ-nál.

Az állami fogási naplónak ez az 
induló éve és így lehetséges, hogy 
a feldolgozásával kapcsolatosan 
még nem teljesen kiforrott elvárá-
sok lesznek.

A horgászszervezeti fogási sta-
tisztika rendszerrel az államihoz 
kell alkalmazkodnunk, így nem 
készítünk fogási statisztikai kimu-
tatást, útmutatót. Az állami elvárá-
sok szerint elkészített állami jegy 
forgalmazója, az egyesület által 
elkészített fogási statisztika az 
alapja a megyei, területi szövetsé-
ginek, illetve az országosnak is. 

A digitálisan feldolgozott, az 
államnak elküldött egyesületi fogá-
si statisztikát az egyesület megkül-
di szövetségének is. A szövetségek 
összesítik tagegyesületeik fogását 
a megjelenő vízterületekre vonat-
kozóan és így készül el a megyei, 
területi fogási statisztika. Az ilyen 
szövetségi statisztikákból készül 

majd el az országos horgász fogási 
statisztika.
Halasítási statisztika

A horgászszervezeti statisztikai 
rendszerben a halasítások mennyi-
ségi és értékbeli összesítését el kell 
végezni annak érdekében, hogy a 
horgászkezelésű vizek haltelepíté-
sét országosan értékelni lehessen. 
A vízhasznosító egyesületek a 2 
példányban a „Halasítási Jelen-
tés” lapon összesítik halasításukat 
és a jelentés egy példányát 2015. 
március 13-ig kellett megkülde-
ni a megyei szövetségüknek. Az 
egyesületi és a megyei, területi 
adatok alapján készül el a megyei, 
területi halasítási összesítés. Majd 
a megyei, területi halasítási sta-
tisztika beérkezését követően az 
országos szövetség készíti el a hor-
gászszervezetek országos halasítási 
statisztikáját, melyről tájékoztatja 
tagszövetségeit.
Horgászkezelésű vizeken vég-
zett halászatok statisztikája

Ugyancsak 2015. március 13-ig 
kellett megküldeni a megyei, terü-
leti szövetségek részére a 2014. 
évben horgászkezelésű vizeiken 
esetleg folytatott állományfelmérő, 
– mentő és – szabályozó halásza-
tok eredményét.

Tájékoztató statisztikai adatszolgáltatásokról

Tisztelet az alapítóknak

Az „év fáját” az Országos Erdészeti 
Egyesület választja ki azzal a szán-

dékkal, hogy egy kicsit jobban odafi-
gyeljünk a hazai erdőkben, parkokban 
élő fafajokra, a kevésbé ismerteket, 
elfeledetteket újra felfedezzük.

A mezei juhar (Acer campestre) a 
szappanfavirágúak (Sapindales) rendjébe és 
a szappanfafélék (Sapindaceae) családjába 
tartozó faj.

A mezei juhar egész Európában közönsé-
ges; főleg az irtásokon, legelőkön feltűnő.

A mezei juhar kisebb termetű, lombhullató 
fa, ritkán éri el a 10-15 méternél nagyobb 
magasságot, de kivételes esetekben akár 25 
méterig is felmagasodhat. Koronája sűrű, 
szabályos gömbölyded, sokszor terebélyes. 
Kérge mélyen repedezett, apró pikkelyekben 
hámlik. A frissen levált pikkelyek helyén 
a kéreg narancsbarna, később vörösbarnára 
sötétül. Az első éves hajtások kérge még 
zöldesbarna, és sárga paraszemölcsök tarkít-
ják. A többnyire görbe törzs keskenyen bor-
dás, a vesszők gyakran vastagon paralécesek. 
Fiatal hajtásai kissé szőrösek.

Az év fája 2014-ben a mezei juhar
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Erre figyeljen, aki horgászik! –  
Így változhatnak az idei szabályok
Az órát és a percet is fel 

kell majd kötelezően tün-
tetniük minden vízterületen 
a fogási naplókban a horgá-
szoknak a darabszám-korlá-
tozás alá eső halak kifogása-
kor, ha zsákmányukat meg 
akarják tartani. 

Az agrártárca egyidejűleg tizen-
három hónapos öröknaptárrá ala-
kítja azt az éves naptárat, amely 
arra szolgál, hogy a horgászattal 
töltött napokat a fogási naplókban 
be lehessen jelölni. A tavalyi szi-
gorítások után a minisztérium nem 
tervezi, hogy újra változtat a fog-
ható halfajokra vonatkozó tilalmi 
időkön és kvótákon.
FoNToS SZABályoZáSI vál-

ToZáSoK:
A kifogás időpontjaként rögzí-

tetni kell az órát és a percet is
A darabszám-korlátozás alá eső 

halfajok kifogásakor kivétel nélkül 
minden vízterületen be kell majd 
írni a fogás időpontját (óra, perc) 
is. Eddig a legtöbb vízterületen 
csak a hónapot és a napot kel-
lett rögzíteni a fogási naplókban. 
A módosításra azért van szükség, 
hogy a halőrzési ellenőrzések haté-
konyabbá váljanak. Az óra és a 
perc bejegyzésének megkövete-
lésével ugyanis kiküszöbölhetővé 
válik, hogy egy naptári napon belül 
valaki többszöri halőri ellenőrzés 
mellett is a napi kvóta többszörösét 
fogja ki.

A fogási napló új, 2015-re szánt 
formájának tervezetében az óra és 
a perc rögzítésére szolgáló rubri-
kák már szerepelnek. A gyakorlat-
ban az órát és a percet is akkor kell 
majd a fogási naplókban beírni, 
amikor a horgászok a megtartani 
kívánt, darabszám-korlátozás alá 
eső halat kifogják. A hal megfo-
gása és visszaengedése céljából 
– úgynevezett „catch and release” 
módon fogott -, azonnal vissza-

engedett darabszám-korlátozással 
védett halakat a fogási naplókba 
továbbra sem kell beírni. 
ÖRÖKNAPTáR A FoGáSI NAP-

lóKBAN
A fogási naplóban jelenleg sze-

replő éves naptár, amelyben a hor-
gászattal töltött napokat kell beje-
lölni a tevékenység megkezdése 
előtt, 13 hónapra kiterjedő örök-
naptárrá válik. Ennek oka, hogy az 
állami horgászjegy ma már nem 12 
hónapra – tehát egy naptári évre –, 
hanem a kiváltását követő év janu-
ár 31-ig érvényes, így az állami 
horgászjegyhez közvetlenül kötő-
dő fogási napló használhatóságát 
is ki kell terjeszteni. 

A fogási napló következő év 
január 31-ig kibővített használha-
tóságának alapfeltétele, hogy ne 12 
hónapos – január 1-jétől december 
31-ig terjedő –, hanem 13 hónapos, 
azaz január 1-től a következő év 
január 31-ig terjedő naptárat tar-
talmazzon. Az öröknaptár csak a 
hónapok napjait tartalmazza (feb-
ruárban 29-et), a hét napjainak 
megnevezését nem. Ezért az ilyen 
típusú naptárat nem kell az adott 
évhez igazítani, hanem a fogási 
napló állandó, változtatást évről- 
évre nem igénylő része lehet.
MIlyEN BüNTETéST KAP, AKI 

NEM jElÖl? 
A halgazdálkodási törvény folya-

matban lévő módosítása arra is 
kiterjed, mekkora büntetésre szá-
míthat az, aki a horgászattal töltött 
napokat a fogási naplóban nem 
jelöli . A tervek szerint a hatóságok 
első alkalommal nem szabnak ki 
halvédelmi bírságot azokkal szem-
ben, akik a halfogási tevékenység 
megkezdésének rögzítését elmu-
lasztják, hanem csak figyelmezte-
tik az érintetteket. Később azonban 
a szabálytalankodók legkevesebb 
10 ezer forintos büntetésre számít-
hatnak, hiszen ekkora a halvédelmi 
bírság legkisebb összege.

MIT KEll hASZNálNI A FoGá-
SI NAPlóK KITÖlTéSéhEZ?
A jogszabály-módosítások azt 

is egyértelműsítik majd, hogy a 
fogási napló bejegyzéseit min-
denképpen tollal, kitörölhetetlen 
módon kell rögzíteni a jövőben. 
Erre a főosztályvezető szerint az 
utóbbi időszakban megnövekedett 
visszaélések gyakorisága miatt van 
szükség.

CSAlIZáS IdEGENhoNoS 
hAlFAjoKKAl

A jelenlegi szabályozás azt írja 
elő, hogy idegenhonos halfajok-
kal kizárólag azon a halgazdálko-
dási vízterületen lehet horgászni, 
ahonnan a csalihalakat kifogták. A 
jövőben e rendelkezés csak az élő 
csalihalakra terjed majd ki, vagyis 
élettelen állapotban idegenhonos 
halfajokat (például a gyakran alkal-
mazott ezüstkárászt) is bárhol lehet 
majd használni csaliként.

hoRGáSZvIZSGáK
A halgazdálkodási hatóságok 

minden megyében kéthavonta len-
nének kötelesek horgászvizsgát 
szervezni az eddigi negyedéves 
gyakoriság helyett.

MIT KEll TENNI A NEM NyIl-
váNTARToTT hAlGAZdálKo-

dáSI víZTERülETEKEN?
A nem nyilvántartott halgaz-

dálkodási vízterületeken az álla-
mi horgászjegy mellett az állami 
horgász fogási napló is kötelező 
halfogásra jogosító elemmé válik 
amiatt, hogy a jövőben a nem nyil-
vántartott halgazdálkodási vízterü-
leten kifogott idegenhonos halakat 
is be kell jegyezni a naplóba. E 
szabályt a kifogott idegenhonos 
halfajok mennyiségének megis-
merése, illetve a természetes vízi 
halfogási statisztikák pontosítása 
érdekében vezetnék.

Nem nyilvántartottnak számít 
minden olyan víz, amely halgaz-
dálkodási vízterületnek minősül, 

de a hatóságok még nem vették 
nyilvántartásba. A gyakorlatban 
ezek zöme kisméretű állóvíz, kis-
vízfolyás vagy csatornaszakasz, 
amelyeket a korábbi terminológia 
szerint összefoglaló nevén „vadvi-
zeknek ” neveztek, de idetartozhat-
nak az újonnan létrejött, még nem 
nyilvántartásba vett bányatavak is. 
A haltermeléssel foglalkozó halas-
tavak és a 0,5 hektárnál kisebb, 
magánterületen található állóvizek 
nem számítanak halgazdálkodási 
vízterületek, így ezekre a nyilván-
tartott/nem nyilvántartott felosztás 
nem vonatkozik. 

NEM válToZNAK A TIlAlMI 
IdőK éS A NAPI KvóTáK

A jelenlegi tervek szerint a napi 
kifogható halkvóták és a tilalmi 
idők nem változnának a tavalyi 
országos-általános szabályozáshoz 
képest – jelentette ki az agrárszek-
tor.hu-nak Udvari Zsolt. Ugyan-
akkor számítani lehet arra, hogy 
halgazdálkodásra jogosultak saját 
hatáskörükben a jogszabályi kor-
látozásoknál szigorúbb helyi kvó-
tákat léptetnek életbe 2015-ben. 
Ez lesz a helyzet például a Balato-
non, ahol maximálják a kifogható 
nemes halak éves darabszámát. 
Mint az agrárszektor.hu beszámolt 
róla, a Tisza-tavon szintén durva 
szigorításokat vezetnek be.

FEláll A „hAlKoMMANdó”
Állami halászati őri csoportot 

hoz létre az idén az agrártárcához 
tartozó Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal (Nébih) – derült 
ki az agrárszektor.hu korábbi cik-
kéből. Az állami őrök bárhol és 
bármikor ellenőrizhetnek majd, 
akár razziaszerűen is. A miniszté-
rium szerint fontos, hogy mostan-
tól a halgazdálkodó szervezetektől 
független, állami alkalmazású és 
országos illetékességű halőrzési 
csoport is működjön az országban.

M. F.

halak mérete tehát az a két ténye-
ző, ami a legjobban befolyásolja az 
anyagcsere sebességét!

Nézzük meg ehhez az oldott oxi-
gén napi változásait egy produktív 
(eutróf) és egy kisebb produkti-
vitású (oligo-mezotróf) vízben 
(Wetzel, 2001 alapján)

Azt fogjuk látni, hogy a nap-
nyugtát követően az eutróf vizek-
ben rohamosan csökkenni kezd az 
oldott oxigén mennyisége, aminek 
viszonylag egyszerű okai vannak. 
Egyrészről, és talán ez a legmeg-
határozóbb, nem más, minthogy 
a fény hatására oxigént termelő 
fotoszintetizáló szervezetek leáll-
nak a termeléssel és maguk is 
fogyasztókká lépnek elő. Másrész-
ről igen jelentős tényezők még a 
fogyasztó szervezetek aktivitása, 
azaz a halak légzése, a BOI (bio-
lógiai oxigén igény) valamint az 
aljzat, más néven az üledék oxigén 
igénye. Ezek együtt jelentős meny-
nyiségű oxigént képesek kivonni a 
vízből, aminek egyenes következ-
ménye, hogy hajnalra egyszerűen 
elfogyhat az oxigén a víztérből! De 
lehet még rosszabb is! Ha mindeh-
hez kedvezőtlen időjárási tényezők 
társulnak, máris kész a baj. Ez alatt 
elsősorban a légnyomás változását 
kell érteni, ami szintén kihat a víz-
ben oldott oxigén mennyiségére. 
Értelemszerű, hogy amikor csök-
ken a légnyomás, akkor csökken a 
vízben oldott oxigén mennyisége 
is, akár olyan mértékben, amit a 
beoldódás és a fotoszintézis már 

nem képesek kompenzálni. Nos, 
ekkor szokott bekövetkezni a baj. 
Általánosságban elmondható, ha 
az oldott oxigén mennyisége 2-3 
mg/l vagy ez alá süllyed azt már 
nem képesek tartósan tolerálni a 
halaink, ha mégoly szívósak is, 
mint a törpeharcsa. Nem beszél-
ve arról, hogy amint korábban 
rámutattam az oxigén mennyisé-
ge szoros összefüggésben van az 
anyagcserével azon keresztül a 
táplálkozással. Minél magasabba 
víz hőmérséklete, annál gyorsabb 
az anyagcsere, annál többet kell 
táplálkoznia a halaknak. Viszont 
ezzel szemben az emésztés oxigén 
igényes folyamat, tehát a hal csak 
akkor táplálkozik, ha meg is tud-
ja emészteni amit megevett, tehát 
elegendő oxigén áll rendelkezésére 
a vízben. Ez azzal jár együtt, hogy 
csökkenő oxigén szint mellett a 
halak beszüntetik a táplálkozásu-
kat és ettől kezdve – értelemszerű-
en - nincs több kapás. A horgászok 
ilyenkor hajlamosak azt hinni – és 
ennek gyakran hangot is adnak –, 
hogy nincsen hal ebben a vízben, 
mert biztosan keveset telepítenek! 
Csak érdekességképpen említem 
meg, hogy az ezüstkárász számára 
– ami a másik olyan halunk, ami 
tömegesen rendszeresen és nagy 
mennyiségben fordul elő vizeink-
ben, és szintén közrejátszhat az 
oxigén probléma kialakulásában – 
valamivel egyszerűbb az élet, mert 
több szempontból is előnyt élvez 
egyéb halakkal szemben. Egyrészt 
mert a Carassius nemzetségnek 
van a legnagyobb glikogén raktára 
a gerincesek között a májban, és az 
agyban is, és oxigén hiányos körül-
mények között energiaforrásként 
az anaerob glikolízisből származó 
ATP lebontást használják. Más-
részről a kárász- agy vérerekkel, 
ezáltal oxigénnel jobban ellátott, 
mint egyéb halak agya, ezért jóval 
több vér áramlik át rajta, bősé-

gesebb a vérkeringése, mint más 
halfajoké, ezáltal több oxigén szál-
lítására képes.

De ejtsünk néhány szót a méret-
ről, mint tényezőről is! A törpehar-
csa hazájában akár 12 évig élhet 
(Wilhelm 2013). Európában konk-
rét adatok vannak 8 éves és 30,6 
cm-es példányokról (MAKUSOK, 
1951) A hímek és nőstények között 
nincsen jelentős eltérés, de a fajok 
között vannak eltérések a fekete 
törpeharcsa javára, ami I. nyaras 
kor után szembetűnőbb, és ez lehet 
az oka annak, hogy a fekete törpe-
harcsa, lassan de biztosan kiszo-
rítja a sima törpeharcsát (SÁLY 
2005).

Megfelelő körülmények között 
kisebb csodára képesek a növe-
kedés tekintetében, de a ”meg-
felelő körülmények” a természe-
tes környezetében nem adottak. 
Talán ez is az egyik oka, hogy a 
magyarországi állomány elcsöke-
vényesedett. A tukai halgazdaság-
ban magas fehérje tartalmú harcsa 
tápon nevelve, Fodor Barna bará-
tom az egynyaras kisharcsákból 3 
hónap alatt 25-35 dkg-os készárut 
tudott előállítani, aminek titka a 
fiatal kori növekedési erélyben 
rejlik. Átlagos esetben az I. nya-
ras törpeharcsa 75-80 mm hosz-
szúságúra nő meg átlagosan 8-10 
gramm testtömeg mellett. Hizlalás 
szempontjából ez az a korosztály, 
amivel érdemes foglalkozni. Ha 
tegyük fel rosszul sikerül a rajt és 
ettől kisebbek maradnak, az első 
évükben nem tudnak megnőni, a 
következő évben már nehezen hoz-
zák be a lemaradásukat, különösen 
természetes körülmények között, 
ugyanis a törpeharcsák jelentős 
része már II éves korában ivar-
éretté válhat (ebben a korban még 
mindig csak 10-30 g a testtömege) 
és az ivartermék előállítás kihat a 
növekedésre is, negatívan befolyá-
solva azt. 

Összességében tehát elmondha-
tó, hogy vizeinkben legnagyobb 
mennyiségben az I-II. nyaras kor-

osztály fordul elő. Láthattuk azt is, 
hogy oxigén fogyasztás szempont-
jából meleg vízben ennek a korcso-
portnak vannak a legnagyobb igé-
nyei. A már korábban említett 5-10 
q/ hektáros állomány sűrűség mel-
lett ez hektáronként akár 20-30 000 
egyedet is jelenthet vizeinkben. 
Ilyen számok mellett gondolom 
nem kell külön ecsetelni a kedves 
olvasó számára a veszély jelentő-
ségét. De mi lehet a megoldás?

A törpeharcsa tájidegen, az új 
jogszabály megfogalmazása szerit 
invazív halfaj. Jelenléte a termé-
szetes vizekben nem kívánatos! 
A halgazdálkodási joggal rendel-
kező halgazdálkodó felelőssége a 
törpeharcsa állomány visszaszorí-
tása. A természetes vízi halászat 
nem nyújt megoldást a problémára, 
mert a halászok, – jelen státuszuk-
ban – nem érdekeltek a törpeharcsa 
pusztításában, halászatában. Sze-
lektív halászata akkor lehet rentá-
bilis, ha van – elsősorban export 
– piaci igény a törpeharcsára, ami 
szintén erőteljesen méret függő, 
hiszen nem mindegy, hogy milyen 
a kicsik és nagyok aránya a leha-
lászott mennyiségben. Sajnos ez 
az arány általában annál rosszabb 
minél nagyobb az állomány sűrű-
sége. Piaci lehetőség hiányában 
egyedüli legális lehetőség az álla-
ti fehérje feldolgozóban történő 
megsemmisítése, ami a horribilis 
költségek mellett általában szóba 
sem jöhet. Megjegyzem, törpe-
harcsavarsákkal is csak gyéríteni 
lehet az állományt, kiirtani nem, és 
a kívánatos szintre csökkentés is 
általában több éves folyamat. 

Fesztóry Sándor

Body weight Gill area
Gill area/
weight

(g) (cm2) (cm2/g)

41,0 74.0 1.80

50,0 80.0 1.60

59,0 110.0 1.86

179,0 219.0 1.22

239,0 275.0 1.15

356,0 363.0 1.02

Ébredő 
pontyok.
Cormorán Sport-
horgász és Termé-
szetvédő Egyesület 
egyik helyi horgá-
sza mrcius 24-én 
fogta aezta 8,5 kg-
os pontyot, a helyi 
Nagy-Morotvában. 

Az „Év Horgá-
sza” A Nírteleki 
Sporthorgász és Ter-
mészetvédő Egye-
sület megtartotta 
közgyűlését, ahol 
átadtak Csizmarik 
Tamásnak, a 2014-
ben elért eredmé-
nyei alapján, az „Év 
Horgásza” címet.
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Huszonöt esztendeje nem 
volt olyan alacsony vízál-

lás a tározóban, mint most.

Élhet-e még a Szenke-tó 
Penyigén? címmel írt levelet 
kedves aktív olvasónk, Czifráné 
Balogh Ágnes. A levélben – töb-
bek között – megemlíti: „Több 
hónapja már, hogy szomorú szem-
mel nézem végig, ahogyan napról 
napra fogy, apad a tó vízszintje. 
Kedvenc helye ez horgászoknak, 
kirándulóknak, a falunak. Bő a tó 
halállománya, megtalálható benne 
a ponty, harcsa, csuka, amur, az 
őshonos kárász és dévérkeszeg.

Színes a víz, és vízpart növény-
világa: békalencse, békabuzogány, 
mocsári nő szirom, hínáros, nád, 
sás, gyékény. Ilyenkor, télen min-
dig számoltam a tavon vágott léke-
ket, az idén azonban nem igazán 
volt mit számolnom. Bízom benne, 
hogy lesz még élet a Szenkén, lesz 
még víz a tóban.”

ZSIlIPEK ZáRvA
A problémával a Felső-Tisza-vi-

déki Vízügyi Igazgatósághoz for-
dultunk. Bodnár Gáspár igazgató-
tól a következő választ kaptuk:

– A Penyigei-tározó a Gőgő–
Szenke–főcsatorna 5+670 km- 

szelvényében található duzzasz-
tózsilip fölött helyezkedik el, a 
csatorna kiszélesedett medrében. 
A zsilip 2013. június 21-e óta víz-
visszatartás miatt zárva van. Ekkor 
a tározó vízállása 230 centiméter 
volt. Az év további részében a 
meteorológiai helyzet miatt nem 
volt elegendő vízutánpótlás, így 
a vízállás 108 cm-re csökkent. 
A tározó vízszintje 2014-ben a 
továbbra is tartósan száraz időjárás 
miatt egészen 48 cm-es vízállásig 
süllyedt, jelenleg 79 centiméter.

FEl KEll KéSZülNIüK
– A Gőgő-Szenke-főcsatorna víz-

pótlása a Szamossályi-ár apasztón 
keresztül a Romániából érkező bel- 
és csapadékvizekből oldható meg, 
azonban az elmúlt bő másfél évben 
Románia felől nem érkezett olyan 
mennyiségű víz, amely a csatorna 
vízjárását jelentősen befolyásol-
hatta volna. Az elmúlt két és fél 
évtizedben a mostanihoz hasonló 
alacsony vízállás nem fordult elő 
a tározóban, még a kilencvenes 
évek elején tapasztalt rendkívül 
aszályos években sem.

– A kialakult vízhiányos állapot 
befolyásolhatja növény- és állat-
világunk fejlődését, megnehezíti 

a mezőgazdasági munkálatokat, 
és a vízhasznosítással kapcsola-
tos egyéb tevékenységeket. A 
meteorológusok által előrejelzett, 
előttünk álló enyhe tél miatt fel 
kell készülnünk a csapadékhiány 
okozta problémák megoldására 
is, nem csak a hirtelen kialakuló 
árvizekre, belvizekre. A Fetivízig 
mindent megtesz annak érdekében, 
hogy legyen még élet a Szenkén, 
a zsilipeket zárva tartjuk, ezzel is 
biztosítva, hogy legyen még víz 
Penyigén a tóban. GYL

A nyári halpusztulások lehetséges 
okai – újfajta megközelítésből

2015-ben az év hala a kecsege

Már régóta foglalkoztat az 
a kérdés, hogy az oxi-

gén-hiány által bekövetkezett 
halpusztulások okai között 
nemcsak az időjárás és a ter-
mészetes körülmények tehe-
tők felelőssé, hanem olyan 
tényezők is közrejátszhatnak 
benne, amelyek a vizeinkben 
nagy mennyiségben előfor-
duló halakra – mint okokra 
– is visszavezethetőek. 

Hogy mire is gondolok elsősor-
ban? Nos, mindenekelőtt az ezüst-
kárászra és a törpeharcsára, mert 
ez a két halfaj, ami Magyarorszá-
gon ilyen szempontból elsősorban 
szóba jöhet.

Természetesen egy téli vagy nyá-

ri halpusztulás attól jóval komple-
xebb folyamat, hogy kizárólag a 
halak nyakába varrjuk, de mielőtt 
ítéletet mondanánk, vizsgáljuk 
meg egy kicsit szakmai szemmel 
nézve a jelenséget, esetünkben a 
törpeharcsát véve górcső alá.

Magyarországon a törpehar-
csafélék családjának 2 faja talál-
ható, mindkettő behurcolt halfaj, 
a „sima” törpeharcsa (Ameiurus 
nebulosus) jóval korábban 1904-
ben került az országba, míg közeli 
rokona az úgynevezett fekete tör-
peharcsa (Ameiurus melas) 1980-
ban érkezett hazánkba és ezt köve-
tően terjedt el országszerte, szépen 
lassan kiszorítva a törpeharcsát, 
ugyanis – ki gondolta volna –, 
a két halfaj a létező legnagyobb 
táplálékkonkurense egymásnak. 
De amíg a vizsgálatok alapján a 
törpeharcsa inkább zoofág (tehát 
állatokat fogyasztó) táplálkozású, 
addig fekete unokatestvére min-
denevő, sőt egyes kutatók vizs-
gálatai alapján előfordul, hogy az 
ivarérett példányok táplálékában 
a növényi részek adják a fő táplá-
lékot (HENSEL 1962-63.), annak 
ellenére, hogy a növényi keményí-
tőt szinte nem, vagy csak alig tudja 
emészteni. Ezen felül, hogy ne 
legyen olyan egyszerű a helyzet, 
a két alfaj még kereszteződik is 
egymással, így aztán fel van adva 
a lecke annak, aki meg szeretné 
különböztetni a két alfajt egymás-
tól. Összességében azonban azt 
érdemes figyelembe venni, és ez 
mindkét alfajra igaz, hogy amikor 
ételről van szó, a törpeharcsa nem 
szelektál, a táplálékát csak táplálék 
bőség idején választja meg célzot-
tan, gyakorlatilag mindent elfo-
gyaszt, amit talál, aztán majd azt a 
részt hasznosítja belőle, amit meg 
tud emészteni! 

Részben a táplálkozásmódja és 
szaporasága miatt, részben mert 
hazánkban nincsen hatékony raga-
dozója, a törpeharcsa hihetetlenül 
el tud szaporodni a hazai termé-
szetes vizeinkben, elsősorban a 
tápanyagban gazdag eutróf vizek-
ben. Sajnos, természetes vizek-
ben a hektáronkénti halsűrűségre 
vonatkozó adatokat nem sikerült 
találnom, de „szerencsére” vannak 
saját tapasztalataim néhány hazai 
víz – elsősorban víztározók és holt-
ágak – vonatkozásában. 

Meggyőződésem, hogy az 5-10 
q/hektáros biomassza tömeg egy-

általán nem ritka a törpeharcsa 
esetében. Az hogy ennyi éhes száj 
mellett mennyi élettér és táplálék 
marad egyéb halak számára, az 
már más lapra tartozik. Viszont 
nem árt tudni, hogy milyen méretű 
ez az 5-10 q hal. Ugyanis a halak 
oxigénigénye csak részben faji 
sajátság, és nem állandó, hanem 
változik az egyedi élet során is, 
sőt napszakosan is, de a fiataloknál 
mindig magasabb értékeket mér-
hetünk.

Közismert tény az is, hogy a 
halak anyagcseréje a hőmérséklet 
emelkedésével gyorsul.

Mivel az anyagcsere az élő-
lények testfelületével arányos, a 
metabolizálható, azaz a ténylege-
sen felhasználható energia-szük-
ségletet az ún. metabolikus test-
tömegre (MTT) kell számítanunk 
(MTT = W0,75, ahol W = test-
tömeg). Ez azt jelenti, hogy egy 
kisebb szervezet relatíve nagyobb 
„élettani testtömeget” képvisel, 
mint egy nagyobb.

A testtömeg táblázat jól szem-
lélteti, hogy egy kilogrammnyi 10 
grammos átlagsúlyú ivadék több 
mint háromszor akkora metabolikus 
tömeget képvisel, mint egy db 1 
kg-os hal.

Ráadásul, ahogy nő a víz hőmér-
séklete a halaknak egyre több 
oxigénre van szükségük. Ezzel 
szemben viszont a szívük képtelen 
olyan gyorsan vért pumpálni, hogy 
ezt az igényt kielégítse, ezért egy 
bizonyos határon túl, a meleg víz 
tehát önmagában is problémákat 
okozhat. A probléma kezelésére 

léteznek különböző kiegészítő 
légzésformák is, mint pl. a bőr 
légzés, de ha alacsony a víz oxi-
gén tartalma ezzel igazából nem 
mennek sokra a halaink ugyebár! 
Talán ezek a folyamatok is köz-
rejátszanak abban, hogy vélemé-
nyem szerint és elsősorban eutróf 
vizek esetében, a nyári oxigénhi-
ány veszélyesebb a télinél.

És hogy a fentiek jobban érthe-
tőek legyenek, álljon itt még egy 
táblázat, ami a törpeharcsa fajok 
oxigénfogyasztását mutatja be, 
különböző hőmérsékleteken.

Jól látszik, hogy a hőmérséklet 
emelkedésével arányosan nő az 
oxigénigény is. Valamint itt egy 
újabb táblázat, ami a különböző 
méretű halak kopoltyú felületének 
a nagyságát mutatja be, és amin jól 
lekövethető, hogy a kisebb mére-
tű halak relatíve nagyobb kopol-
tyú felülettel rendelkeznek, mint 
a nagyobbak, ami azért is nem 
mindegy, mert normális esetben, 
egészséges állományszerkezetet 
feltételezve a legnagyobb számban 
és biomassza tömegben a fiatal 
korosztály tagjai találhatóak meg 
vizeinkben. A hőmérséklet és a 

A döntés négyezernél több 
voks alapján született 

meg a Magyar Haltani Tár-
saság most zárult közön-
ségszavazásán. A győztes 
nagy előnnyel (60%) végzett 
a másodiknak befutó galóca 
(25%) és a harmadik helye-
zett vágódurbincs (15%) előtt 
– ismertette az eredményt 
Harka Ákos, a társaság elnö-
ke.

A rajt-cél győzelmet arató 
kecsege különös megjelenésű hala 
vizeinknek. Orra megnyúlt, tes-
tét pikkelyek helyett csontvértek 
védik, belső vázát porc alkotja, 
farokúszója a cápákéra emlékeztet. 
Élőhelye az oxigénben dús folyóvi-
zek sóderes-homokos vagy kemény 
agyagos mederszakasza, ahol a 
fenéken keresi kisebb gerinctelen 
állatokból álló táplálékát. Kedven-
ce a tiszavirág lárvája, amelyet 
ormányával az aljzatból is kitúr. 
Általában néhány fős csapatokban 
jár, a tél közeledtével azonban 
nagy rajokba verődik a mélyebb 
részeken. A tiszai halászok ilyen-

kor vették elő két csónakkal vont 
húzóhálójukat, a palónyát, amely-
lyel néhány kerítés elegendő volt a 
napi zsákmány megszerzéséhez.

Ez azonban már a múlté. Nem-
csak azért, mert a duzzasztott 
folyószakaszokról eltűnt a kecsege, 
hanem mert a sodrottabb részeken 
is vészesen megfogyatkozott. Ez 
indokolja, hogy 2014-ben kivették 
a fogható fajok köréből, kifogott 
példányait vissza kell engedni. 
Remélhetőleg a faj mesterséges 
szaporításból származó ivadéka-
inak rendszeres telepítéséhez is 
sikerül anyagi forrásokat találni, 
mert ez sokat segíthet a populációk 
megerősödésében.

Nagyon aggódnak 
a Szenke-tóért a penyigeiek 
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„Kiszáradt a tóból mind a sár, mind a víz,...”
Szakértő a telefonnál cím-

mel volt olvasható megyei 
lapunkban március 12–én /
csütörtökön/ a Szabolcs 
Halászati Kft. ügyvezetőjé-
nek, Radóczi Jánosnak a 
válaszai a megye halászati, 
valamint horgászati helyze-
téről.

 
A demecseri Fintor László a 

szabolcsveresmarti víztározó, 
Rétközi–tó sorsáról érdeklődött. 
Radóczi János az alábbiakat vála-
szolta.

– „A „rétközi tó” jóformán üres. 
Aktuális a halászati jog újra odaíté-
lése. Még nem kerülhet sorra, mert 
az a jogszabály nem jelent meg. 
Igen komoly fejlesztés várható a 
tározót illetően. A szélsőséges idő-
járás mellett nem volna célszerű úgy 
vizet beengedni, hogy a várhatóan 
száraz időjárásból eredő párolgást 
mesterségesen ne lehessen pótol-
ni. Meg nem erősített hírek szerint 
komoly fejlesztésekre készül a víz-
ügyi igazgatóság a térségben, ami 
alapjaiban változtatja meg majd a 
szabolcsveresmarti víztározó halá-
szati, horgászati hasznosítását.” 

E válasz kapcsán csak egy kérdés 
fogalmazódott meg bennem, mint a 
környék ismerőjében, aki ismere-
tekkel rendelkezem a tó történetéről. 
Mit tett a Szabolcs Halászati Kft. az 
elmúlt évtizedekben a tó minőségi 
szinten tartása érdekében?

 
A TáRoZó TÖRTéNETE

„Szabolcs-Szatmár megye új 
víztározója az 1980-as évek máso-
dik felében épült. Alaprendeltetése 
a Rétköz-Lónyai csatorna–Tisza 
közötti részének belvíz rendezése, 
azonban a több mint 400 hektáros 
és 10 millió köbméter vizet tartal-
mazó tározó tó üdülés és idegenfor-
galmi hasznosítása olyan lehetőség 
melynek kiemelt fejlesztése feltét-
len indokolt.„ – olvasható az 1989 
májusában Nyíregyházán megjelent, 

„A szabolcsveresmarti víztározó és 
környékének üdülés és idegenfor-
galmi kiadványa, a területrendezé-
si és fejlesztési elképzelésekről.” 
dr. Vincze István által szerkesztett 
tanulmányban. A vízépítési munkák 
költsége 500 milliós nagyságren-
dű volt. A tanulmány szerint négy 
ütemben megépülő üdülőterület 
15 ezer fő üdülő létszámmal szá-
molt, de az összes üdülő népesség a 
20–25 ezer főt is megközelítheti. A 
program szerint Szabolcsveresmart, 
Kékcse, Döge települések, egy 
kiemelt üdülés és idegenforgalmi 
centrum anyatelepüléseként, fel kell 
készülni saját települései adottsága-
ik továbbfejlesztésére. A tervezett 
üdülőhely Dombrád-Cigánd közel-
sége miatt a szomszédos Borsod–
Abaúj-Zemplén megye, Kisvárda 
révén pedig a szomszédos országok 
irányából számíthat jelentős idegen-
forgalomra.

A kiadvány összegzésében a 
következőket olvashatjuk „Ez a 
térség megfelelő fejlesztéssel, oda-
figyeléssel, közös és egyértelmű 
szándékokkal valóban megyénk 
kiemelt üdülő helyévé válhat a ter-
vezett Felső-Tiszavidéki régiójának 
részeként.” – írta 1989 májusában 
dr. Vincze István megyei főépítész.

A megépült tározó első feltöltését 
a Tisza–vízből az 1990. évi árvíz 
alkalmából tervezték.1989 máju-
sában a belvízveszély csökkentése 

érdekében 3 millió köbméter vizet 
emeltek be a tározóba, amellyel 
csökkentették a belvízelöntéseket.

 
FEjlESZTéSI 

lEhETőSéGEKRől
A nyíregyházi székhelyű Záhony 

és Térsége Fejlesztési Kft. és a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara közös 
szervezésében 1998. február 17–én 
11 órai kezdettre rendezett talál-
kozón – mely Kisvárdán a Felső–
Szabolcs ÁFÉSZ tanácstermében 
volt – ahol a Záhonyi Vállalkozási 
Övezet fejlesztését, a vállalkozá-
si övezetben működő legnagyobb 
cégeinek vezetői a vállalkozási öve-
zet által nyújtott lehetőségekről tár-
gyaltak. (A találkozón részt vettek 
s előadást is tartottak a témával 
kapcsolatban; Dr. Szegvári Péter az 
Országos Területfejlesztési Központ 
vezérigazgatója, a Magyar Fejlesz-
tési Bank képviseletében Kovács 
F. László vezérigazgató–helyettes, 
valamint Dr. Csuhaj V. Imre ügy-
vezető igazgató. Záhony és Térsé-
ge Fejlesztési Kft. képviseletében 
Fekete János FB. elnök, a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Területfej-
lesztési Tanács képviseletében Dr. 
Zilahi József. A találkozóra szóló 
meghívót Pekó László a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Kereskedel-
mi és Iparkamara általános alelnöke 

és Dr. Kovács Ferenc Záhony és 
Térsége Fejlesztési Kft. ügyvezető 
igazgatója írta alá.)

 
hAjóZhATó TISZA, 
KoMoRóI KIKÖTő, 

doMBRádI dUZZASZTó
Ezen az ülésen többek között az 

elképzelt és tervezett Tisza-i fejlesz-
tésekről Bodnár Gáspár, a Felső-
Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóságon 
műszaki igazgatóhelyettese, tájé-
koztatta a megjelenteket. Beszámolt 
arról, hogy tovább folyik a Tisza 
folyó rendezése, szabályozása mely 
a hetvenes években kezdődött el. Az 
akkori tervekben szerepelt a komorói 
kikötő, a dombrádi duzzasztó építé-
se, a Záhony és Dombrád közötti 
Tiszai szakasz hajózhatóvá tétele. 
Tájékoztatót adott a Rétközi-tó 
hasznosítási terveiről. Arról, hogy 
a több mint 400 hektáros terület 10 
millió köbméter vízfelülettel, mint-
egy 20–25 ezer ember üdülését tud-
ná szolgálni. Ezzel a Felső-Tisza-
vidék régiójában a megye kiemelt 
üdülő helyévé válna a Rétközi-tó 
kínálta lehetőség.

A negyedszázaddal ezelőtt meg-
jelent tanulmány, s az immár 17 éve 
megrendezett fejlesztési tanácsko-
zást követően napjainkba oda jutot-
tunk, hogy a szabolcsveresmarti 
Rétközi–tó, jóformán víztelen.

 Vincze Péter

Az 1989 májusában megje-
lent tervezett üdülési terve s 
megvalósulásának ütemei.

A tó látványa Szabolcsveresmartnál, 
amikor még víz volt benne.
Fotó: Vincze Péter
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Télen sem pihentek az tározó építői
Csak a töltésépítéssel kap-

csolatos földmunkálatok 
szünetelnek ezekben a hóna-
pokban Beregben.

Tavaly tavasz óta gőzerővel 
folyik a Beregi-tározó és a hozzá 
tartozó komplex ár- és belvízvé-
delmi rendszer létesítményeinek 
építése, kivitelezése. November 
vége óta lényegében csak a töl-
tésépítés, és az azzal kapcsolatos 
földmunkák szünetelnek ezekben a 
hónapokban. A beruházás Gulács, 
Jánd, Gergelyiugornya, Tákos, 
Márokpapi, Csaroda, Hetefejércse, 
Tivadar, Tarpa, Tiszaadony, 
Tiszavid, Tiszaszalka, Mátyus, 
Lónya, Tiszakerecseny, Barabás, 
Gelénes, Beregdaróc, Vámosatya 
és Vásárosnamény települések köz-
igazgatási területén valósul meg. 
Ám mivel a beregi belvízvédelmi 
rendszer komplex fejlesztéséről is 
szól a projekt, lényegében az egész 
térség érintett, hiszen Lónyánál 
például egy 12 millió köbméter víz 
befogadására alkalmas, 18,6 négy-
zetkilométeres fióktározó épül, és 
megújul a tiszaszalkai szivattyú-
telep is.

A számítások szerint a terve-
zett 58 millió köbméteres Bere-
gi-tározó lehetővé teszi Tivadar 
és Záhony között, hogy mintegy 
40-80 centiméterrel csökkenjen a 
Tisza vízszintjét árvíz idején.

FélIdőBEN
Hoszták Ferenctől, a Fetivízig 

csoportvezetőjétől, létesítményi 
főmérnökhelyettestől érdeklődtünk 
a jelenlegi helyzetről. A szakember 
hét fő terület köré csoportosította a 
tevékenységet.

– Az árapasztó tározó mintegy 51 
kilométer hosszú töltésének nyom-
vonalán a cserjeirtást, a terep elő-
készítését november végéig befe-
jezték. Sőt, néhány kilométeres gát-
szakasz is elkészült, ahol már csak 
a humuszterítés és a koronaburkolat 

építése maradt hátra. Kétségtelen, 
a tározó legnagyobb műtárgya a 
hatnyílású vízbeeresztő zsiliprend-
szer Tarpa közelében – lényegében 
ott, ahol 2001-ben átszakadt a gát 
–, melyen jelenleg is dolgoznak. 
Árvíz idején a zsilipeken keresztül 
másodpercenként ezer köbméter víz 
távozik a Tiszából a tározóba. Ez 
pedig összesen 58 millió köbméter. 
Elkészültek a pillérek, a vassze-
relvények, a betonozás. Jelenleg 
az oldalsó szárnyfalak kiépítése 
van folyamatban. Az elzáró szer-
kezet tizenkét szegmenslemezéből 
hat már készen van. Folyamatos a 
munkavégzés, csak a karácsonyi 
ünnepek alatt álltak le két hétre.

– Persze, az áradás alkalmával 
lecsapolt, összegyűjtött vizet a 
veszélyhelyzet megszűnése után 
le is kell ereszteni. Ehhez három-
nyílású leeresztő műtárgy épül 
Jándnál. A zsiliprendszer alaple-
meze már elkészült, jelenleg a pil-
lérek vasszerkezetének szerelése 
és a betonozás van folyamatban. 
A tározó vizét azonban nemcsak 
itt, hanem Tiszaszalkánál is visz-

sza lehet vezetni a Tiszába, illetve 
a lónyai fióktározóba a csatorna-
rendszeren keresztül.

hATvANháRoM „APRóSáG”
– A tározó töltésében összesen 

25 zsilipet építenek be, mely a bel-
vizek át- és leeresztését biztosítják. 
Ezeknek a kivitelezése sem állt le, 
van olyan, melynek már a betono-
zása elkészült, van, ahol csak most 
kezdték el az előkészítő munkálato-
kat. De a munkafolyamat sehol sem 
szünetel.

– A társulati és az állami tulaj-
donú csatornák rekonstrukciója is 
folyamatban van: cserjét irtanak, 
előkészítik a terepet ott, ahol az 
engedély már megvan. Ezt a mun-
kát természetvédelmi okokból már-
cius 15-éig be kell fejezni. Nem 
könnyű a feladat, hiszen a felázott 

talajon sok munkaterületet igen 
nehéz megközelíteni gépekkel.

– A tiszaszalkai szivattyútelep 
rekonstrukciója, felújítása is jól 
halad, a régi épületeket lebontották, 
új raktár is készül a védelmi anya-
gok, eszközök tárolására, melynek 
alapozása megtörtént. A már emlí-
tett lónyai fióktározónál a töltés 
nyomvonalának kialakítása van 
folyamatban. Épülnek az úgyne-
vezett „kis műtárgyak” (főként zsi-
lipek, számuk: 63) is, folyamatos 
az anyagkiszállítás a helyszínekre. 
Tározón belüli vízpótló csatorna is 
készül, hogy aszályos időszakban 
vizet tudjanak beléjük ereszteni a 
Tiszából vízpótlás céljából.

– A tározóval érintett közúti 
beavatkozási elemek előkészítése 
ütemesen zajlik, az engedélyek 
megszerzését követően a helyszíni 
kivitelezési munkák is hamarosan 
elkezdődnek. Végül, de nem utolsó 
sorban, folyamatban van a véd-
erdők telepítése is 63 hektáron, 
melyet hamarosan befejeznek.

A téli hónapokban kéthetente 
tartanak koordinációs értekezletet 
a megrendelő Országos Vízügyi 
Főigazgatóság képviselőinek rész-
vételével, a helyszínre pedig heten-
te kilátogatnak a Fetivízig mérnök 
szakemberei. Gy. L.

Paraméterek, adatok
Tározókapacitás: 58 millió 
köbméter
Vízfelület: 60 négyzetkilométer
Töltésbe épített anyag: 1,9 millió 
köbméter
Összköltség: 33 milliárd forint 
(EU-támogatással);
A kivitelezés befejezésének 
határideje: 2015. szeptember 30.

Egyre látványosabb a beeresztő zsiliprendszer Tarpánál; és/vagy: A háromnyílású leeresztő műtárgy is 
épül Jánd közelében. Fotók: Vízügy

Hoszták Ferenc

„A tározó tölté-
sében összen 

25 zsilipet építenek 
be. hoSZTáK FERENC

Népszerű és sikeres a vadász-, horgászkiállítás
A tavalyinál is többen, csak-

nem 54 ezren látogattak el 
a régió legnagyobb vadász- 
és horgászkiállítására, a 
február 12. és 15. között, 22. 
alkalommal megrendezett 
FeHoVá-ra. Mivel ez az ese-
mény a régióban is kiemelke-
dik a hasonló rendezvények 
közül, a látogatók között sok 
volt a külföldi. 

A megnyitón február 12-én 
Semjén Zsolt miniszterelnök-he-
lyettes, az Országos Magyar Vadá-
szati Védegylet (OMVV) elnöke 
a beszédében kiemelte: várhatóan 
még ebben az évben elkészül (és az 
Országgyűlés elé kerül) az egységes 
szemléletű vadászati, erdészeti és 
természetvédelmi törvény. A jogsza-
bályban három fontos szempontot 
célszerű érvényesíteni, rögzíteni, 
így azt is, hogy 3 ezer hektár alá 
nem csökkenthető a vadászterület 
nagysága, mivel gyakorivá válna az 
úgynevezett átmenő vad lelövése, 
ami veszélyeztetné a magyar vad-
állományt. Ezt a vadászati hatóság 
területkijelölése garantálja majd az 
elképzelések szerint, az ökológiai 
szempontok figyelembevételével. 

Emellett az új törvényben az 
üzemterv időtartamát és a bérleti 
időszak idejét is 20 évre kíván-
ják megemelni, mégpedig gazdasá-
gossági szempontok miatt. Semjén 
Zsolt úgy fogalmazott: „Az arasson, 
aki vetett”, ez ugyanis rövidebb idő-
szak alatt nem lehetséges. A vadak 
esetében az elfiatalodás szembe-
tűnő, ami a trófeák minőségének 
romlásában mutatkozik meg, ezért a 
szakemberek szerint elkerülhetetlen 
a trófeabírálat szankciókkal való 
visszaállítása. Ez utóbbi esetben – 
jelezte a miniszterelnök-helyettes – 
nem a túlzott szigor a cél, hanem 
a magyar vadállomány minőségé-
nek javítását kívánják ezzel segí-
teni. Semjén Zsolt beszélt arról is, 
hogy Magyarország szeretne ismét 
vadászati világkiállítást rendezni az 
1971. évi budapesti esemény 50. 
évfordulóján, 2021-ben. Jelezte azt 
is, hogy a vadkárbecslést ugyancsak 
egységes szemléletűvé kell tenni. 

Fazekas Sándor földművelésügyi 
miniszter megnyitó beszédét azzal 
kezdte, nem véletlen a FeHoVa 
töretlen sikere, hiszen Magyarorszá-
gon nagyjából 350 ezer ember hor-
gászik és 60 ezer vadászik. Miben 
rejlik ennek a két sportnak a vará-
zsa? Napjainkban a horgászat és a 
vadászat ugyan már nem létkérdés, 
de sokkal fontosabb a szerepük, 
mint sokan elsőre gondolnák. Nem 
elhanyagolható a gazdasági jelentő-
ségük. Magyarországon folyamato-

san nagy a hor-
gász- és vadász-
f e l s z e r e l é s e k 
piaci forgalma, 
hiszen mint itt 
is láthatjuk, 
egyre moder-
nebb és egyre 
speciálisabb fel-
sze re lésekhez 
lehet hozzájutni. 
A horgász- és 

vadászcikkipar, a kereskedelem, a 
vizek és a vadállomány hasznosí-
tása, a hal- és vadvédelem, illetve 
a kapcsolódó szolgáltatások szá-
mottevő foglalkoztatási lehetőséget 
rejtenek. Mindkét ágazatban fon-
tos tényező a turizmus. A tavalyi 
eredmények azt bizonyítják, hogy 
a hazai horgászvizek látogatottsá-
ga folyamatosan erősödik, az ága-
zat virágzik. Becslések szerint egy 
évben akár a 100 milliárd forintot is 
elérheti a horgászathoz köthető gaz-
dasági tevékenységek összforgalma. 
Évek óta nő a külföldi látogatók 
száma mindkét ágazatban. A vad-
gazdálkodás területén stabil külföldi 
bérvadászati körrel rendelkezünk, 
mintegy 25 000 vadász érkezik 
évente hazánkba. 

Hazánk erdei nyitva állnak a 
kirándulók előtt, mint ahogyan ter-
mészetes vizeinken is a horgász-
hasznosítás kerül előtérbe, a halá-
szati hasznosítás jelentősége csök-
ken. Ez örvendetes, hiszen jellegé-
ből adódóan óvja a halállományt, 
jóval kisebb negatív hatással van a 
környezetre, mint a halászat. Hal-
termelésünkben az elmúlt években 
az extenzív tógazdasági termelés 
és a termálvizeket hasznosító inten-
zív halnevelés volt a legjellemzőbb, 
de a tengeri fogások visszaesésével 
megnyíló piac várhatóan további 
teret ad majd a víz visszaforgatásán 
alapuló, zárt haltermelő rendszerek-
nek is. A halgazdálkodás támogatá-
sa egy hosszú távú stratégia alapján 
valósul meg. A program finanszíro-
zási hátterét az Európai Halászati 
Alap biztosítja a Halászati Operatív 

Program kereté-
ben. A halgaz-
dálkodás terén 
az előző ciklus-
ban megszületett 
az új ágazati tör-
vény, az erdő- és 
vadgazdálkodás 
s z a k t e r ü l e t é n 
u g y a n a k k o r 
hasonló feladat 
áll előttünk. A 

földművelésügyi tárca, együttmű-
ködve a stratégiai partnereivel és az 
érdekképviseletekkel, olyan jogsza-
bályi háttér megalkotását tervezi, 
mely hosszútávon képes szabályoz-
ni az erdő és a vadállomány védel-
mét. Hazánk természeti adottságai 
egyedülállóak, melyben a Kárpát-
medence sajátos élővilágával igazi 
kincsesbánya. Magyarországnak ezt 
a kincset kell jól kamatoztatnia. 
Fontos mindkét sport rekreációs és 
egészségmegőrző szerepe is, hiszen 
az emberek nagy része azért jár 
horgászni, vadászni, hogy kikap-
csolódjon, élvezze a természetet, és 
együtt legyen a családjával, barátai-
val. Ha már egészségről beszélünk, 
fontos megemlíteni, hogy mind a 
vadhús, mind a hal igen egész-
séges élelmiszerek, mégis keveset 
eszünk belőlük. Magyarország a lőtt 
vad mennyisége és minősége terén 
is vadászati nagyhatalomnak szá-
mít, hiszen évente mintegy 10-12 
000 tonna nagyvadat értékesítenek 
a vadászatra jogosultak. A vadhús 
fogyasztásában ugyanakkor az 
utolsók közt vagyunk Európában. 
Az egy főre jutó vadhúsfogyasz-
tás Magyarországon még a húsz 
dekagrammot sem éri el évente. 
Halfogyasztás tekintetében sem 
állunk jól az EU-ban, hiszen a 22 
kg/év átlaghoz képest itthon 4,2-
4,5 kg halat fogyasztunk átlagosan 
évente. E mutatók növelése ágazati 
érdek, melyen a földművelésügyi 
tárca is dolgozik, mondta végezetül 
a miniszter. 

Dr. Szűcs Lajos, a MOHOSZ 
elnöke azzal kezdte mondandóját, 

hogy a horgászatnak igen széles 
tábora van. A világ horgászainak 
a száma meghaladja a 200 milliót, 
Európában 3-4 millió horgászt tar-
tanak nyilván, míg idehaza 350-400 
ezerre tehető a horgászok tábora. 
Mindez jelzi, hogy jelentős nem-
zetgazdasági kérdésről is szó van, 
amelyről a FeHoVa kiállításon is 
megbizonyosodhat a látogató. A 
horgászfelszerelések, kellékek szé-
les választékával találkozunk. Igaz 
ugyan, hogy a horgászfelszerelések 
gyártása a Távol-Keletre tevődött, 
de Magyarországon folyik az a fej-
lesztés, ami alapján ezeket a fel-
szereléseket korszerűsítik. A csali 
és élőanyag termelésben Magyar-
ország nem csak Európában, de a 
világ más tájékán is elismert.

„Komoly, előremutató munka 
folyt az elmúlt években. Elkészült 
egy olyan halgazdálkodási törvény, 
amelynek az egyik komoly támoga-
tója Semjén Zsolt miniszterelnök-
helyettes úr volt. Ő is azt hangsú-
lyozta, hogy olyan törvényre van 
szükség, amely a természetes vizek 
hasznosítását horgászkezelésbe 
kívánja adni. Jelenthetjük – hiszen 
a törvény elkészült, életbe lépett 
– hogy a törvény ennek szellemé-
ben készült el, és most már a mi 
felelősségünk az, hogy hogyan tud-
juk megteremteni azt a halbőséget, 
ami által jöhet a több tízezer ven-
déghorgász Európából, és a világ 
más pontjából is. Ez pedig a hazai 
turizmus fejlesztése szempont-
jából fontos. Örülök annak, hogy 
Fazekas miniszter úr is azt hang-
súlyozta, hogy a halgasztronómia 
milyen fontos a horgásztársadalom 
számára is, hiszen a horgászok nagy 
hányada nem csak kifogja, hanem 
el is készíti a halételt” – mondta 
az elnök. „A következő hónapok 
egyik legizgalmasabb feladata az 
lesz, hogy hogyan tudjuk megte-
remteni a törvény alapján a termé-
szetes vizek halgazdálkodásának a 
feltételeit, hiszen hamarosan elkez-
dődik az a munka, aminek alapján a 
pályázatokat el lehet készíteni. Én 
azért vállaltam a MOHOSZ elnöki 
tisztét, mert azt a feladatot tűztük 
ki magunk elé, hogy 1-2 éven belül 
ne legyen olyan mondat, ami úgy 
hangzik, hogy azért nem nyerte el 
egy adott vízterület kezelési jogát 
egy horgász szervezet, mert rosszul 
dolgozott. Ha ezt az együttműkö-
dést meg tudjuk teremteni, akkor a 
nagyon sok ember számára nagyon 
fontos, értéket teremtő, pihenést 
hozó tevékenység, a horgászat 
sikerre lesz ítélve.” Ebben bízva 
kívánt sok sikert a kiállítás szer-
vezőinek, résztvevőinek egyaránt 
Szűcs Lajos. H. Gy

Semjén Zsolt: új, 
egységes szemlé-
letű törvényeket 
alkotunk

Fazekas Sándor: 
mindkét ágazatban 
fontos tényező a 
turizmus
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A vízkezelő horgász egyesületek megyénkben
Ssz. horgász Egyesület neve vízterület megnevezése Címe, Telefon

áRA

felnőtt éves felnőtt napi/Megjegyzés

1. Alkaloida Lombik HE. Tiszavasvári Kacsástó 4440 Tiszavasvári, Kunfi Zs. u. 4.
Tel.: 30/965-5619

tagoknak: 8.600 Ft (10 kg nemes hal) 1.300 Ft sporthorgjegy 
büfé, bográcsozás, sátorozás, éjszakai horgászat 
csak hétvégén

2. APAGY HE. Apagyi Kenderáztató 4553 Apagy, Petőfi u. 27.
Tel.: 20/555-6664

Csak tagoknak: 53.800 Ft Ifi: 26.700, 
Gyerek: 8.000 Ft 

3.200 Ft 
Ifi: 1.600 Ft/büfé, kemping, horgászbolt

3. Beregdaróci HE. Beregdaróci bányató 4934 Beregdaróc, Szabadság u. 27.
Tel.: 70/339-4872

Felnőtt: 29.000 Ft Ifi: 14.500 Ft 
Új belépő: 15.000 Ft halasítás

2.500 Ft
Ifi: 1.300 Ft Gyermek: 500 Ft 

4. Beregi Tiszahát HE. Laposhadi Holt-Csaronda 4831 Tiszaszalka, Ady E. u. 29.
Tel.: 70/425-9964

Csak tagoknak: 28.000 Ft 
Új tagoknak: 38.000 Ft 

nincs

5. Bujtos Sport HE. Bujtosi tavak Nyíregyháza 4400 Nyíregyháza, Jelvény u. 11.
Tel.: 20/800-6178

csak tagoknak: 34.000 Ft (40 kg nemes 
hal) 20.000 Ft (15 kg nemes hal)
Idegen tag: 48.000 Ft  
(40 kg nemes halra)

2.500 Ft Ifi: 1.250 Ft 
halasítási kedvezmény 50%
sátorozási lehetőség van

6. Bezdéd HE. a) Fecskefarok horgásztó
b) Kerek Holt Tisza

4624 Tiszabezdéd, Kossuth u. 28/b.
Tel.: 20/561-7826

a) jelenleg nem horgászható
b) 25.000 Ft Gyerek: 12.500 Ft 

2.500 Ft 
Gyerek: 1.500 Ft horgásztanya, kemping

7. Cormorán Horgász 
Egyesület

Rakamazi Nagy Morotva és a  
Rakamazi Aranyosárok

4465 Rakamaz, Szent István u. 174.
Tel.: 30/709-4916

Saját tag: 12.000 Ft más tag: 15.000 Ft
Nyugd: 9.000 Ft

1.700 Ft 
Éjszakai: (19.00-07.00): 1.400 Ft 

8. Dolgozók HE. Kisvárdai agyaggödrök 4600 Kisvárda, Pf. 55.
Tel.: 30/645-6239

40.000 Ft csak tagoknak
Ifi:20000 Ft Gyermek:6.000 Ft 

3.000 Ft Ifi: 1.500 Ft

9. HO-HO 2004 HE. Tyukodi horgásztó 4762 Tyukod, Kiss u. 41.
Tel.: 30/895-5996

új belépő tyukodiaknak 50.000 Ft 
más egyesületi tagoknak: 70.000 Ft 

3.000 Ft Ifi: 1.500 Ft 
büfé, sátorozási lehetőség

10. Holt- Szamos HE. Holt-Szamos Szamossályi 4735 Szamossályi, Kossuth u. 58.
Tel.: 70/345-0193

Csak tagoknak: 
Felnőtt éves: 23.300

Napi: 2.500 Ft 

11. KEMÉV HE. Császárszállási tó 4400 Nyíregyháza, Horgásztanya u. 10. 
Tel.: 30/691-7783

Csak tagoknak nincs

12. Kurucz HE. Tarpai Kisjánosné és Vargaszegi 
holtágak

4931 Tarpa, Rákóczi u. 24.
Tel.: 30/354-1999

Csak tagoknak 21.300 Ft 2.500 Ft tarpai benzinkúton és Toldi Miklós 
gazdasági vezetőnél váltható, Tarpa, Posta u. 2/b.

13. Kraszna HE. Kocsordi Kirva lapos 4751 Kocsord, Vörösmarty u. 14.
Tel.: 30/841-4886

Csak tagoknak: 31.500 Ft 3.000 Ft Ifi: 1.500 Ft 
főzési lehetőség, szállás helyben, falusi 
turistaszállás

14. Máriapócsi HE. Máriapócsi Horgász Tavak 4326 Máriapócs, Bogáti út 25.
Tel.: 70/387-2610, 

28.000 Ft Ifi: 12.000 Ft Gyerek: 6.000 
Ft Éves pergető területi: 14.000 Ft 

3.000 Ft 
szállás, sátorozási lehetőség 

15. Nagykállói Sport HE. Nagykállói Vadkert tápcsat. 4320 Nagykálló, Temető u. 5.
Tel.: 30/647-4503

Csak tagoknak: 30.000 Ft Ifi: 15 e
Gyerek: 3.000 Ft 

2.500 Ft Ifi napijegy: 1.250 Ft 
3.000 Ft éjszakai

16. Nagyközségi Horgász 
Egyesület 

Ököritófülpösi horgásztó 4755 Ököritófülpös, Petőfi u. 10.
Tel.: 20/530-3465

Csak tagoknak: 40.000 Ft 
Új belépőnek: 80.000 Ft 

2.500 Ft Gyermek: 1.000 Ft
Sporthorgász jegy: 1.500 Ft 

17. NYPA-SENIOR HE. Sényő Kovács tó 4400 Nyíregyháza, Tünde u. 2.
Tel.: 30/535-6443

Csak tagoknak nincs

18. Olcsvai HE. Olcsvai Holt-Kraszna 4826 Olcsva, Petőfi u. 22.
Tel.: 30/697-0928

36.000 Ft 3.000 Ft
Ifi: 1.500 Ft 

19. Önkormányzati HE. 
Levelek

Leveleki víztározó 4555 Levelek, Sport u. 17.
Tel.: 20/389-4255

Csak tagoknak: 50.000 Ft 
Éjjel-nappali: 25.000 Ft 

3.000 Ft /24 h 
Napijegy: 5.000 Ft büfé, camping

20. Postás HE. Vásárosnaményi Keskeny Holt-
Tisza

4803 Vásárosnamény, Templom u, 19.
Tel.: 30/254-6168

Csak tagoknak: 18.000 Ft 
Ifi éves: 9.000 Ft 

2.000 Ft 6-18 h-ig
3.000 Ft 18-6-h-ig 

21. Réti csík HE. Holt-Kraszna 4751 Kocsord, Rákóczi u. 33/a. 
Tel.: 20/366-4214

Csak tagoknak: 32.500 Ft 4.000 Ft 

22. Sóstó Gyógyfürdő HE. Sóstói tavak Nyháza 4431 Nyíregyháza, Tölgyes u. 21/c.
Tel.: 30/955-3776

Csak tagoknak: 15.000 Ft 2.500 Ft 
Ifi: 1.000 Ft Gyerek: 500 Ft 

23. SZÁÉV HE. Nyírturai horgásztó 4400 Nyíregyháza, Korányi u. 75.
Tel.: 30/981-4364

40.000 Ft 
30.000 Ft féléves

2.500 Ft /főzési, sátorozási lehetőség 
megbeszélés alapján

24. Szabolcsi Földvár HE. Szabolcsi Holt-Tisza 4467 Szabolcs, Kossuth u. 26.
Tel.: 20/546-5538

Csak tagoknak: 12.000 Ft Ifi: 6.000 Ft
Gyerek: 1.000 Ft 

Felnőtt: 1.500 Ft Ifi: 700 Ft 
sátorozás, bográcsozás

25. Szatmárvidéki HE. Vaja-ősláp 4700 Mátészalka, Ősz utca 7. 
Tel.: 20/436-0229

Csak tagoknak: 50.000 Ft 
Női: 25.000 Ft Ifi: 8.000 Ft 
Gyerek: 3.000 Ft 

3.500 Ft 
Csónakbérlés, sátorozási lehetőség

26. Székelyi víztározó HE. Székelyi víztározó 4400 Nyíregyháza, Jég u. 4.
Tel.: 30/945-2254

Felújítás miatt nem kerül kiadásra

27. Tiszanagyfalui HE. Rakamazi Nagy Morotva 4463 Tiszanagyfalu, Töltés u. 13.
Tel.: 20/315-7328

Tagoknak: 7.000 Ft Ifi éves:4.500 Ft 
Más egyesületi tagnak: 30.000 Ft 

2.000 Ft (24 órás jegy) kiépített tűzrakó hely,
csónakbérlés, sátorozás, 

28. Tiszaparti HE. Gávavencsellői Kacsató 4471 Gávavencsellő, Hősök tere 4.
Tel.: 70/560-8061

Tagoknak: 18.000 Ft 
Ifi: 9.000 Ft 

2.500 Ft 

29. Tisza-Szamosközi HE. Szamosújlaki Holt-Szamos 4900 Fehérgyarmat, Móricz Zs. u. 11.
Tel.: 30/205-4263

Csak tagoknak: 40.000 Ft 4.000 Ft 

30. Tiszavirág HE. Boroszlókerti Holt-Tisza 4842 Gulács, Tisza u. 52.
Tel.: 30/690-5393

18.500 Ft csak tagoknak
Ifi: 8.000 Ft 

2.000 Ft 

31. Milotai Tiszavirág HE Milotai Süllős bányató 4951 Tiszabecs, Rákóczi út 39.
Tel.: 30/462-0613

Csak tagoknak: 20.000 Ft 
Gyerek éves: 12.000 Ft 

2.500 Ft
mlotahorg.hupont.hu

32. Textiles HE. Nagyhalászi Marótzug 4485 Nagyhalász, Ibrányi u. 34.
Tel.: 30/384-9365, 30/749-0172

Tagoknak: 14.000 Ft Ifi éves: 10.000 Ft 
más tagnak: 20.000 Ft 

1.500 Ft
Ifi napi: 1.000 Ft 

33. Téglagyár Üzemi HE. Téglagyári bányató 4900 Fehérgyarmat, Szatmári u. 22.
Tel.: 20/256-53-19

Csak tagoknak: 35.000 Ft 3.500 Ft kapható a vasúti átjáró előtti boltban.

34. Timári HE. Timári-tó 4466 Timár, Szabadság u. 112.
Tel.: 20/621-0289

Csak tagoknak: 16.000 Ft 
 Ifiknek: 7.500 Ft 

2.000 Ft
Ifi: 1.000 Ft 

35. Tuzsér-Komoró HE. Lencsés-Sulymos 4623 Tuzsér, Váci M. u. 7.
Tel.: 30/340-4045

2.000 Ft (Új tag felvétel nincs) 1.000 Ft 
Szabó László horgászboltjában + halőrök

36. Új Élet HE. Tiszalöki Kenyérgyári holtág 4450 Tiszalök, Kossuth u. 27.
Tel.: 30/636-2579

18.000 Ft Ifi: 9.000 Ft 
Gyermek: 2.100 Ft 

2.000 Ft Ifi: 1.000 Ft 
Sport: 1.000 Ft/vendéglő, szállás, csónakbérlés, 
sátorozási lehetőség, 

37. Vasas HE. Nyírbátori Szénaréti-tó 4300 Nyírbátor, Szentvér u. 91.
Tel.: 30/864-2310

Fn: 29.300 Ft Ifi: 14.650 Ft 
Gyerek: 7.325 Ft 
Éjszakai horg. csak tag.

Fn. 3000 Ft Éjsz.: 4.000 Ft 
Kombi napi jegy: 12-24 óra: 3.500 Ft 
Ifi 1500 Ft/büfé, szállás, 

38. Zöld Nádszál HE. Penyigei Szenke-tó 4941 Penyige, Kossuth u. 1.
Tel.: 70/466-8625

33.000 Ft 2.500 Ft P.-Szo. éjsz: 3.000 Ft büfé, horgásztanya, 
kemping, csónakbérlés, horgászverseny 

39. Cégénydányád 
Önkormányzat HE.

Jóléti-tó 4732 Cégénydányád, Rákóczi u. 65.
Tel.: 20/925-8436

Csak tagoknak: 27.450 Ft 
Ifi: 13.725 Ft Gyerek: 3.250 Ft

3.000 Ft
Ifi: 1.500 Ft

40. Fekete István HE. 4743 Csengersima, Kodály köz 2.
70/334-6398

Csak tagoknak 3.500 Ft
Sportjegy: 1.500 Ft
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Télen sem pihentek az tározó építői
Csak a töltésépítéssel kap-

csolatos földmunkálatok 
szünetelnek ezekben a hóna-
pokban Beregben.

Tavaly tavasz óta gőzerővel 
folyik a Beregi-tározó és a hozzá 
tartozó komplex ár- és belvízvé-
delmi rendszer létesítményeinek 
építése, kivitelezése. November 
vége óta lényegében csak a töl-
tésépítés, és az azzal kapcsolatos 
földmunkák szünetelnek ezekben a 
hónapokban. A beruházás Gulács, 
Jánd, Gergelyiugornya, Tákos, 
Márokpapi, Csaroda, Hetefejércse, 
Tivadar, Tarpa, Tiszaadony, 
Tiszavid, Tiszaszalka, Mátyus, 
Lónya, Tiszakerecseny, Barabás, 
Gelénes, Beregdaróc, Vámosatya 
és Vásárosnamény települések köz-
igazgatási területén valósul meg. 
Ám mivel a beregi belvízvédelmi 
rendszer komplex fejlesztéséről is 
szól a projekt, lényegében az egész 
térség érintett, hiszen Lónyánál 
például egy 12 millió köbméter víz 
befogadására alkalmas, 18,6 négy-
zetkilométeres fióktározó épül, és 
megújul a tiszaszalkai szivattyú-
telep is.

A számítások szerint a terve-
zett 58 millió köbméteres Bere-
gi-tározó lehetővé teszi Tivadar 
és Záhony között, hogy mintegy 
40-80 centiméterrel csökkenjen a 
Tisza vízszintjét árvíz idején.

FélIdőBEN
Hoszták Ferenctől, a Fetivízig 

csoportvezetőjétől, létesítményi 
főmérnökhelyettestől érdeklődtünk 
a jelenlegi helyzetről. A szakember 
hét fő terület köré csoportosította a 
tevékenységet.

– Az árapasztó tározó mintegy 51 
kilométer hosszú töltésének nyom-
vonalán a cserjeirtást, a terep elő-
készítését november végéig befe-
jezték. Sőt, néhány kilométeres gát-
szakasz is elkészült, ahol már csak 
a humuszterítés és a koronaburkolat 

építése maradt hátra. Kétségtelen, 
a tározó legnagyobb műtárgya a 
hatnyílású vízbeeresztő zsiliprend-
szer Tarpa közelében – lényegében 
ott, ahol 2001-ben átszakadt a gát 
–, melyen jelenleg is dolgoznak. 
Árvíz idején a zsilipeken keresztül 
másodpercenként ezer köbméter víz 
távozik a Tiszából a tározóba. Ez 
pedig összesen 58 millió köbméter. 
Elkészültek a pillérek, a vassze-
relvények, a betonozás. Jelenleg 
az oldalsó szárnyfalak kiépítése 
van folyamatban. Az elzáró szer-
kezet tizenkét szegmenslemezéből 
hat már készen van. Folyamatos a 
munkavégzés, csak a karácsonyi 
ünnepek alatt álltak le két hétre.

– Persze, az áradás alkalmával 
lecsapolt, összegyűjtött vizet a 
veszélyhelyzet megszűnése után 
le is kell ereszteni. Ehhez három-
nyílású leeresztő műtárgy épül 
Jándnál. A zsiliprendszer alaple-
meze már elkészült, jelenleg a pil-
lérek vasszerkezetének szerelése 
és a betonozás van folyamatban. 
A tározó vizét azonban nemcsak 
itt, hanem Tiszaszalkánál is visz-

sza lehet vezetni a Tiszába, illetve 
a lónyai fióktározóba a csatorna-
rendszeren keresztül.

hATvANháRoM „APRóSáG”
– A tározó töltésében összesen 

25 zsilipet építenek be, mely a bel-
vizek át- és leeresztését biztosítják. 
Ezeknek a kivitelezése sem állt le, 
van olyan, melynek már a betono-
zása elkészült, van, ahol csak most 
kezdték el az előkészítő munkálato-
kat. De a munkafolyamat sehol sem 
szünetel.

– A társulati és az állami tulaj-
donú csatornák rekonstrukciója is 
folyamatban van: cserjét irtanak, 
előkészítik a terepet ott, ahol az 
engedély már megvan. Ezt a mun-
kát természetvédelmi okokból már-
cius 15-éig be kell fejezni. Nem 
könnyű a feladat, hiszen a felázott 

talajon sok munkaterületet igen 
nehéz megközelíteni gépekkel.

– A tiszaszalkai szivattyútelep 
rekonstrukciója, felújítása is jól 
halad, a régi épületeket lebontották, 
új raktár is készül a védelmi anya-
gok, eszközök tárolására, melynek 
alapozása megtörtént. A már emlí-
tett lónyai fióktározónál a töltés 
nyomvonalának kialakítása van 
folyamatban. Épülnek az úgyne-
vezett „kis műtárgyak” (főként zsi-
lipek, számuk: 63) is, folyamatos 
az anyagkiszállítás a helyszínekre. 
Tározón belüli vízpótló csatorna is 
készül, hogy aszályos időszakban 
vizet tudjanak beléjük ereszteni a 
Tiszából vízpótlás céljából.

– A tározóval érintett közúti 
beavatkozási elemek előkészítése 
ütemesen zajlik, az engedélyek 
megszerzését követően a helyszíni 
kivitelezési munkák is hamarosan 
elkezdődnek. Végül, de nem utolsó 
sorban, folyamatban van a véd-
erdők telepítése is 63 hektáron, 
melyet hamarosan befejeznek.

A téli hónapokban kéthetente 
tartanak koordinációs értekezletet 
a megrendelő Országos Vízügyi 
Főigazgatóság képviselőinek rész-
vételével, a helyszínre pedig heten-
te kilátogatnak a Fetivízig mérnök 
szakemberei. Gy. L.

Paraméterek, adatok
Tározókapacitás: 58 millió 
köbméter
Vízfelület: 60 négyzetkilométer
Töltésbe épített anyag: 1,9 millió 
köbméter
Összköltség: 33 milliárd forint 
(EU-támogatással);
A kivitelezés befejezésének 
határideje: 2015. szeptember 30.

Egyre látványosabb a beeresztő zsiliprendszer Tarpánál; és/vagy: A háromnyílású leeresztő műtárgy is 
épül Jánd közelében. Fotók: Vízügy

Hoszták Ferenc

„A tározó tölté-
sében összen 

25 zsilipet építenek 
be. hoSZTáK FERENC

Népszerű és sikeres a vadász-, horgászkiállítás
A tavalyinál is többen, csak-

nem 54 ezren látogattak el 
a régió legnagyobb vadász- 
és horgászkiállítására, a 
február 12. és 15. között, 22. 
alkalommal megrendezett 
FeHoVá-ra. Mivel ez az ese-
mény a régióban is kiemelke-
dik a hasonló rendezvények 
közül, a látogatók között sok 
volt a külföldi. 

A megnyitón február 12-én 
Semjén Zsolt miniszterelnök-he-
lyettes, az Országos Magyar Vadá-
szati Védegylet (OMVV) elnöke 
a beszédében kiemelte: várhatóan 
még ebben az évben elkészül (és az 
Országgyűlés elé kerül) az egységes 
szemléletű vadászati, erdészeti és 
természetvédelmi törvény. A jogsza-
bályban három fontos szempontot 
célszerű érvényesíteni, rögzíteni, 
így azt is, hogy 3 ezer hektár alá 
nem csökkenthető a vadászterület 
nagysága, mivel gyakorivá válna az 
úgynevezett átmenő vad lelövése, 
ami veszélyeztetné a magyar vad-
állományt. Ezt a vadászati hatóság 
területkijelölése garantálja majd az 
elképzelések szerint, az ökológiai 
szempontok figyelembevételével. 

Emellett az új törvényben az 
üzemterv időtartamát és a bérleti 
időszak idejét is 20 évre kíván-
ják megemelni, mégpedig gazdasá-
gossági szempontok miatt. Semjén 
Zsolt úgy fogalmazott: „Az arasson, 
aki vetett”, ez ugyanis rövidebb idő-
szak alatt nem lehetséges. A vadak 
esetében az elfiatalodás szembe-
tűnő, ami a trófeák minőségének 
romlásában mutatkozik meg, ezért a 
szakemberek szerint elkerülhetetlen 
a trófeabírálat szankciókkal való 
visszaállítása. Ez utóbbi esetben – 
jelezte a miniszterelnök-helyettes – 
nem a túlzott szigor a cél, hanem 
a magyar vadállomány minőségé-
nek javítását kívánják ezzel segí-
teni. Semjén Zsolt beszélt arról is, 
hogy Magyarország szeretne ismét 
vadászati világkiállítást rendezni az 
1971. évi budapesti esemény 50. 
évfordulóján, 2021-ben. Jelezte azt 
is, hogy a vadkárbecslést ugyancsak 
egységes szemléletűvé kell tenni. 

Fazekas Sándor földművelésügyi 
miniszter megnyitó beszédét azzal 
kezdte, nem véletlen a FeHoVa 
töretlen sikere, hiszen Magyarorszá-
gon nagyjából 350 ezer ember hor-
gászik és 60 ezer vadászik. Miben 
rejlik ennek a két sportnak a vará-
zsa? Napjainkban a horgászat és a 
vadászat ugyan már nem létkérdés, 
de sokkal fontosabb a szerepük, 
mint sokan elsőre gondolnák. Nem 
elhanyagolható a gazdasági jelentő-
ségük. Magyarországon folyamato-

san nagy a hor-
gász- és vadász-
f e l s z e r e l é s e k 
piaci forgalma, 
hiszen mint itt 
is láthatjuk, 
egyre moder-
nebb és egyre 
speciálisabb fel-
sze re lésekhez 
lehet hozzájutni. 
A horgász- és 

vadászcikkipar, a kereskedelem, a 
vizek és a vadállomány hasznosí-
tása, a hal- és vadvédelem, illetve 
a kapcsolódó szolgáltatások szá-
mottevő foglalkoztatási lehetőséget 
rejtenek. Mindkét ágazatban fon-
tos tényező a turizmus. A tavalyi 
eredmények azt bizonyítják, hogy 
a hazai horgászvizek látogatottsá-
ga folyamatosan erősödik, az ága-
zat virágzik. Becslések szerint egy 
évben akár a 100 milliárd forintot is 
elérheti a horgászathoz köthető gaz-
dasági tevékenységek összforgalma. 
Évek óta nő a külföldi látogatók 
száma mindkét ágazatban. A vad-
gazdálkodás területén stabil külföldi 
bérvadászati körrel rendelkezünk, 
mintegy 25 000 vadász érkezik 
évente hazánkba. 

Hazánk erdei nyitva állnak a 
kirándulók előtt, mint ahogyan ter-
mészetes vizeinken is a horgász-
hasznosítás kerül előtérbe, a halá-
szati hasznosítás jelentősége csök-
ken. Ez örvendetes, hiszen jellegé-
ből adódóan óvja a halállományt, 
jóval kisebb negatív hatással van a 
környezetre, mint a halászat. Hal-
termelésünkben az elmúlt években 
az extenzív tógazdasági termelés 
és a termálvizeket hasznosító inten-
zív halnevelés volt a legjellemzőbb, 
de a tengeri fogások visszaesésével 
megnyíló piac várhatóan további 
teret ad majd a víz visszaforgatásán 
alapuló, zárt haltermelő rendszerek-
nek is. A halgazdálkodás támogatá-
sa egy hosszú távú stratégia alapján 
valósul meg. A program finanszíro-
zási hátterét az Európai Halászati 
Alap biztosítja a Halászati Operatív 

Program kereté-
ben. A halgaz-
dálkodás terén 
az előző ciklus-
ban megszületett 
az új ágazati tör-
vény, az erdő- és 
vadgazdálkodás 
s z a k t e r ü l e t é n 
u g y a n a k k o r 
hasonló feladat 
áll előttünk. A 

földművelésügyi tárca, együttmű-
ködve a stratégiai partnereivel és az 
érdekképviseletekkel, olyan jogsza-
bályi háttér megalkotását tervezi, 
mely hosszútávon képes szabályoz-
ni az erdő és a vadállomány védel-
mét. Hazánk természeti adottságai 
egyedülállóak, melyben a Kárpát-
medence sajátos élővilágával igazi 
kincsesbánya. Magyarországnak ezt 
a kincset kell jól kamatoztatnia. 
Fontos mindkét sport rekreációs és 
egészségmegőrző szerepe is, hiszen 
az emberek nagy része azért jár 
horgászni, vadászni, hogy kikap-
csolódjon, élvezze a természetet, és 
együtt legyen a családjával, barátai-
val. Ha már egészségről beszélünk, 
fontos megemlíteni, hogy mind a 
vadhús, mind a hal igen egész-
séges élelmiszerek, mégis keveset 
eszünk belőlük. Magyarország a lőtt 
vad mennyisége és minősége terén 
is vadászati nagyhatalomnak szá-
mít, hiszen évente mintegy 10-12 
000 tonna nagyvadat értékesítenek 
a vadászatra jogosultak. A vadhús 
fogyasztásában ugyanakkor az 
utolsók közt vagyunk Európában. 
Az egy főre jutó vadhúsfogyasz-
tás Magyarországon még a húsz 
dekagrammot sem éri el évente. 
Halfogyasztás tekintetében sem 
állunk jól az EU-ban, hiszen a 22 
kg/év átlaghoz képest itthon 4,2-
4,5 kg halat fogyasztunk átlagosan 
évente. E mutatók növelése ágazati 
érdek, melyen a földművelésügyi 
tárca is dolgozik, mondta végezetül 
a miniszter. 

Dr. Szűcs Lajos, a MOHOSZ 
elnöke azzal kezdte mondandóját, 

hogy a horgászatnak igen széles 
tábora van. A világ horgászainak 
a száma meghaladja a 200 milliót, 
Európában 3-4 millió horgászt tar-
tanak nyilván, míg idehaza 350-400 
ezerre tehető a horgászok tábora. 
Mindez jelzi, hogy jelentős nem-
zetgazdasági kérdésről is szó van, 
amelyről a FeHoVa kiállításon is 
megbizonyosodhat a látogató. A 
horgászfelszerelések, kellékek szé-
les választékával találkozunk. Igaz 
ugyan, hogy a horgászfelszerelések 
gyártása a Távol-Keletre tevődött, 
de Magyarországon folyik az a fej-
lesztés, ami alapján ezeket a fel-
szereléseket korszerűsítik. A csali 
és élőanyag termelésben Magyar-
ország nem csak Európában, de a 
világ más tájékán is elismert.

„Komoly, előremutató munka 
folyt az elmúlt években. Elkészült 
egy olyan halgazdálkodási törvény, 
amelynek az egyik komoly támoga-
tója Semjén Zsolt miniszterelnök-
helyettes úr volt. Ő is azt hangsú-
lyozta, hogy olyan törvényre van 
szükség, amely a természetes vizek 
hasznosítását horgászkezelésbe 
kívánja adni. Jelenthetjük – hiszen 
a törvény elkészült, életbe lépett 
– hogy a törvény ennek szellemé-
ben készült el, és most már a mi 
felelősségünk az, hogy hogyan tud-
juk megteremteni azt a halbőséget, 
ami által jöhet a több tízezer ven-
déghorgász Európából, és a világ 
más pontjából is. Ez pedig a hazai 
turizmus fejlesztése szempont-
jából fontos. Örülök annak, hogy 
Fazekas miniszter úr is azt hang-
súlyozta, hogy a halgasztronómia 
milyen fontos a horgásztársadalom 
számára is, hiszen a horgászok nagy 
hányada nem csak kifogja, hanem 
el is készíti a halételt” – mondta 
az elnök. „A következő hónapok 
egyik legizgalmasabb feladata az 
lesz, hogy hogyan tudjuk megte-
remteni a törvény alapján a termé-
szetes vizek halgazdálkodásának a 
feltételeit, hiszen hamarosan elkez-
dődik az a munka, aminek alapján a 
pályázatokat el lehet készíteni. Én 
azért vállaltam a MOHOSZ elnöki 
tisztét, mert azt a feladatot tűztük 
ki magunk elé, hogy 1-2 éven belül 
ne legyen olyan mondat, ami úgy 
hangzik, hogy azért nem nyerte el 
egy adott vízterület kezelési jogát 
egy horgász szervezet, mert rosszul 
dolgozott. Ha ezt az együttműkö-
dést meg tudjuk teremteni, akkor a 
nagyon sok ember számára nagyon 
fontos, értéket teremtő, pihenést 
hozó tevékenység, a horgászat 
sikerre lesz ítélve.” Ebben bízva 
kívánt sok sikert a kiállítás szer-
vezőinek, résztvevőinek egyaránt 
Szűcs Lajos. H. Gy

Semjén Zsolt: új, 
egységes szemlé-
letű törvényeket 
alkotunk

Fazekas Sándor: 
mindkét ágazatban 
fontos tényező a 
turizmus
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„Kiszáradt a tóból mind a sár, mind a víz,...”
Szakértő a telefonnál cím-

mel volt olvasható megyei 
lapunkban március 12–én /
csütörtökön/ a Szabolcs 
Halászati Kft. ügyvezetőjé-
nek, Radóczi Jánosnak a 
válaszai a megye halászati, 
valamint horgászati helyze-
téről.

 
A demecseri Fintor László a 

szabolcsveresmarti víztározó, 
Rétközi–tó sorsáról érdeklődött. 
Radóczi János az alábbiakat vála-
szolta.

– „A „rétközi tó” jóformán üres. 
Aktuális a halászati jog újra odaíté-
lése. Még nem kerülhet sorra, mert 
az a jogszabály nem jelent meg. 
Igen komoly fejlesztés várható a 
tározót illetően. A szélsőséges idő-
járás mellett nem volna célszerű úgy 
vizet beengedni, hogy a várhatóan 
száraz időjárásból eredő párolgást 
mesterségesen ne lehessen pótol-
ni. Meg nem erősített hírek szerint 
komoly fejlesztésekre készül a víz-
ügyi igazgatóság a térségben, ami 
alapjaiban változtatja meg majd a 
szabolcsveresmarti víztározó halá-
szati, horgászati hasznosítását.” 

E válasz kapcsán csak egy kérdés 
fogalmazódott meg bennem, mint a 
környék ismerőjében, aki ismere-
tekkel rendelkezem a tó történetéről. 
Mit tett a Szabolcs Halászati Kft. az 
elmúlt évtizedekben a tó minőségi 
szinten tartása érdekében?

 
A TáRoZó TÖRTéNETE

„Szabolcs-Szatmár megye új 
víztározója az 1980-as évek máso-
dik felében épült. Alaprendeltetése 
a Rétköz-Lónyai csatorna–Tisza 
közötti részének belvíz rendezése, 
azonban a több mint 400 hektáros 
és 10 millió köbméter vizet tartal-
mazó tározó tó üdülés és idegenfor-
galmi hasznosítása olyan lehetőség 
melynek kiemelt fejlesztése feltét-
len indokolt.„ – olvasható az 1989 
májusában Nyíregyházán megjelent, 

„A szabolcsveresmarti víztározó és 
környékének üdülés és idegenfor-
galmi kiadványa, a területrendezé-
si és fejlesztési elképzelésekről.” 
dr. Vincze István által szerkesztett 
tanulmányban. A vízépítési munkák 
költsége 500 milliós nagyságren-
dű volt. A tanulmány szerint négy 
ütemben megépülő üdülőterület 
15 ezer fő üdülő létszámmal szá-
molt, de az összes üdülő népesség a 
20–25 ezer főt is megközelítheti. A 
program szerint Szabolcsveresmart, 
Kékcse, Döge települések, egy 
kiemelt üdülés és idegenforgalmi 
centrum anyatelepüléseként, fel kell 
készülni saját települései adottsága-
ik továbbfejlesztésére. A tervezett 
üdülőhely Dombrád-Cigánd közel-
sége miatt a szomszédos Borsod–
Abaúj-Zemplén megye, Kisvárda 
révén pedig a szomszédos országok 
irányából számíthat jelentős idegen-
forgalomra.

A kiadvány összegzésében a 
következőket olvashatjuk „Ez a 
térség megfelelő fejlesztéssel, oda-
figyeléssel, közös és egyértelmű 
szándékokkal valóban megyénk 
kiemelt üdülő helyévé válhat a ter-
vezett Felső-Tiszavidéki régiójának 
részeként.” – írta 1989 májusában 
dr. Vincze István megyei főépítész.

A megépült tározó első feltöltését 
a Tisza–vízből az 1990. évi árvíz 
alkalmából tervezték.1989 máju-
sában a belvízveszély csökkentése 

érdekében 3 millió köbméter vizet 
emeltek be a tározóba, amellyel 
csökkentették a belvízelöntéseket.

 
FEjlESZTéSI 

lEhETőSéGEKRől
A nyíregyházi székhelyű Záhony 

és Térsége Fejlesztési Kft. és a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara közös 
szervezésében 1998. február 17–én 
11 órai kezdettre rendezett talál-
kozón – mely Kisvárdán a Felső–
Szabolcs ÁFÉSZ tanácstermében 
volt – ahol a Záhonyi Vállalkozási 
Övezet fejlesztését, a vállalkozá-
si övezetben működő legnagyobb 
cégeinek vezetői a vállalkozási öve-
zet által nyújtott lehetőségekről tár-
gyaltak. (A találkozón részt vettek 
s előadást is tartottak a témával 
kapcsolatban; Dr. Szegvári Péter az 
Országos Területfejlesztési Központ 
vezérigazgatója, a Magyar Fejlesz-
tési Bank képviseletében Kovács 
F. László vezérigazgató–helyettes, 
valamint Dr. Csuhaj V. Imre ügy-
vezető igazgató. Záhony és Térsé-
ge Fejlesztési Kft. képviseletében 
Fekete János FB. elnök, a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Területfej-
lesztési Tanács képviseletében Dr. 
Zilahi József. A találkozóra szóló 
meghívót Pekó László a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Kereskedel-
mi és Iparkamara általános alelnöke 

és Dr. Kovács Ferenc Záhony és 
Térsége Fejlesztési Kft. ügyvezető 
igazgatója írta alá.)

 
hAjóZhATó TISZA, 
KoMoRóI KIKÖTő, 

doMBRádI dUZZASZTó
Ezen az ülésen többek között az 

elképzelt és tervezett Tisza-i fejlesz-
tésekről Bodnár Gáspár, a Felső-
Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóságon 
műszaki igazgatóhelyettese, tájé-
koztatta a megjelenteket. Beszámolt 
arról, hogy tovább folyik a Tisza 
folyó rendezése, szabályozása mely 
a hetvenes években kezdődött el. Az 
akkori tervekben szerepelt a komorói 
kikötő, a dombrádi duzzasztó építé-
se, a Záhony és Dombrád közötti 
Tiszai szakasz hajózhatóvá tétele. 
Tájékoztatót adott a Rétközi-tó 
hasznosítási terveiről. Arról, hogy 
a több mint 400 hektáros terület 10 
millió köbméter vízfelülettel, mint-
egy 20–25 ezer ember üdülését tud-
ná szolgálni. Ezzel a Felső-Tisza-
vidék régiójában a megye kiemelt 
üdülő helyévé válna a Rétközi-tó 
kínálta lehetőség.

A negyedszázaddal ezelőtt meg-
jelent tanulmány, s az immár 17 éve 
megrendezett fejlesztési tanácsko-
zást követően napjainkba oda jutot-
tunk, hogy a szabolcsveresmarti 
Rétközi–tó, jóformán víztelen.

 Vincze Péter

Az 1989 májusában megje-
lent tervezett üdülési terve s 
megvalósulásának ütemei.

A tó látványa Szabolcsveresmartnál, 
amikor még víz volt benne.
Fotó: Vincze Péter
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Huszonöt esztendeje nem 
volt olyan alacsony vízál-

lás a tározóban, mint most.

Élhet-e még a Szenke-tó 
Penyigén? címmel írt levelet 
kedves aktív olvasónk, Czifráné 
Balogh Ágnes. A levélben – töb-
bek között – megemlíti: „Több 
hónapja már, hogy szomorú szem-
mel nézem végig, ahogyan napról 
napra fogy, apad a tó vízszintje. 
Kedvenc helye ez horgászoknak, 
kirándulóknak, a falunak. Bő a tó 
halállománya, megtalálható benne 
a ponty, harcsa, csuka, amur, az 
őshonos kárász és dévérkeszeg.

Színes a víz, és vízpart növény-
világa: békalencse, békabuzogány, 
mocsári nő szirom, hínáros, nád, 
sás, gyékény. Ilyenkor, télen min-
dig számoltam a tavon vágott léke-
ket, az idén azonban nem igazán 
volt mit számolnom. Bízom benne, 
hogy lesz még élet a Szenkén, lesz 
még víz a tóban.”

ZSIlIPEK ZáRvA
A problémával a Felső-Tisza-vi-

déki Vízügyi Igazgatósághoz for-
dultunk. Bodnár Gáspár igazgató-
tól a következő választ kaptuk:

– A Penyigei-tározó a Gőgő–
Szenke–főcsatorna 5+670 km- 

szelvényében található duzzasz-
tózsilip fölött helyezkedik el, a 
csatorna kiszélesedett medrében. 
A zsilip 2013. június 21-e óta víz-
visszatartás miatt zárva van. Ekkor 
a tározó vízállása 230 centiméter 
volt. Az év további részében a 
meteorológiai helyzet miatt nem 
volt elegendő vízutánpótlás, így 
a vízállás 108 cm-re csökkent. 
A tározó vízszintje 2014-ben a 
továbbra is tartósan száraz időjárás 
miatt egészen 48 cm-es vízállásig 
süllyedt, jelenleg 79 centiméter.

FEl KEll KéSZülNIüK
– A Gőgő-Szenke-főcsatorna víz-

pótlása a Szamossályi-ár apasztón 
keresztül a Romániából érkező bel- 
és csapadékvizekből oldható meg, 
azonban az elmúlt bő másfél évben 
Románia felől nem érkezett olyan 
mennyiségű víz, amely a csatorna 
vízjárását jelentősen befolyásol-
hatta volna. Az elmúlt két és fél 
évtizedben a mostanihoz hasonló 
alacsony vízállás nem fordult elő 
a tározóban, még a kilencvenes 
évek elején tapasztalt rendkívül 
aszályos években sem.

– A kialakult vízhiányos állapot 
befolyásolhatja növény- és állat-
világunk fejlődését, megnehezíti 

a mezőgazdasági munkálatokat, 
és a vízhasznosítással kapcsola-
tos egyéb tevékenységeket. A 
meteorológusok által előrejelzett, 
előttünk álló enyhe tél miatt fel 
kell készülnünk a csapadékhiány 
okozta problémák megoldására 
is, nem csak a hirtelen kialakuló 
árvizekre, belvizekre. A Fetivízig 
mindent megtesz annak érdekében, 
hogy legyen még élet a Szenkén, 
a zsilipeket zárva tartjuk, ezzel is 
biztosítva, hogy legyen még víz 
Penyigén a tóban. GYL

A nyári halpusztulások lehetséges 
okai – újfajta megközelítésből

2015-ben az év hala a kecsege

Már régóta foglalkoztat az 
a kérdés, hogy az oxi-

gén-hiány által bekövetkezett 
halpusztulások okai között 
nemcsak az időjárás és a ter-
mészetes körülmények tehe-
tők felelőssé, hanem olyan 
tényezők is közrejátszhatnak 
benne, amelyek a vizeinkben 
nagy mennyiségben előfor-
duló halakra – mint okokra 
– is visszavezethetőek. 

Hogy mire is gondolok elsősor-
ban? Nos, mindenekelőtt az ezüst-
kárászra és a törpeharcsára, mert 
ez a két halfaj, ami Magyarorszá-
gon ilyen szempontból elsősorban 
szóba jöhet.

Természetesen egy téli vagy nyá-

ri halpusztulás attól jóval komple-
xebb folyamat, hogy kizárólag a 
halak nyakába varrjuk, de mielőtt 
ítéletet mondanánk, vizsgáljuk 
meg egy kicsit szakmai szemmel 
nézve a jelenséget, esetünkben a 
törpeharcsát véve górcső alá.

Magyarországon a törpehar-
csafélék családjának 2 faja talál-
ható, mindkettő behurcolt halfaj, 
a „sima” törpeharcsa (Ameiurus 
nebulosus) jóval korábban 1904-
ben került az országba, míg közeli 
rokona az úgynevezett fekete tör-
peharcsa (Ameiurus melas) 1980-
ban érkezett hazánkba és ezt köve-
tően terjedt el országszerte, szépen 
lassan kiszorítva a törpeharcsát, 
ugyanis – ki gondolta volna –, 
a két halfaj a létező legnagyobb 
táplálékkonkurense egymásnak. 
De amíg a vizsgálatok alapján a 
törpeharcsa inkább zoofág (tehát 
állatokat fogyasztó) táplálkozású, 
addig fekete unokatestvére min-
denevő, sőt egyes kutatók vizs-
gálatai alapján előfordul, hogy az 
ivarérett példányok táplálékában 
a növényi részek adják a fő táplá-
lékot (HENSEL 1962-63.), annak 
ellenére, hogy a növényi keményí-
tőt szinte nem, vagy csak alig tudja 
emészteni. Ezen felül, hogy ne 
legyen olyan egyszerű a helyzet, 
a két alfaj még kereszteződik is 
egymással, így aztán fel van adva 
a lecke annak, aki meg szeretné 
különböztetni a két alfajt egymás-
tól. Összességében azonban azt 
érdemes figyelembe venni, és ez 
mindkét alfajra igaz, hogy amikor 
ételről van szó, a törpeharcsa nem 
szelektál, a táplálékát csak táplálék 
bőség idején választja meg célzot-
tan, gyakorlatilag mindent elfo-
gyaszt, amit talál, aztán majd azt a 
részt hasznosítja belőle, amit meg 
tud emészteni! 

Részben a táplálkozásmódja és 
szaporasága miatt, részben mert 
hazánkban nincsen hatékony raga-
dozója, a törpeharcsa hihetetlenül 
el tud szaporodni a hazai termé-
szetes vizeinkben, elsősorban a 
tápanyagban gazdag eutróf vizek-
ben. Sajnos, természetes vizek-
ben a hektáronkénti halsűrűségre 
vonatkozó adatokat nem sikerült 
találnom, de „szerencsére” vannak 
saját tapasztalataim néhány hazai 
víz – elsősorban víztározók és holt-
ágak – vonatkozásában. 

Meggyőződésem, hogy az 5-10 
q/hektáros biomassza tömeg egy-

általán nem ritka a törpeharcsa 
esetében. Az hogy ennyi éhes száj 
mellett mennyi élettér és táplálék 
marad egyéb halak számára, az 
már más lapra tartozik. Viszont 
nem árt tudni, hogy milyen méretű 
ez az 5-10 q hal. Ugyanis a halak 
oxigénigénye csak részben faji 
sajátság, és nem állandó, hanem 
változik az egyedi élet során is, 
sőt napszakosan is, de a fiataloknál 
mindig magasabb értékeket mér-
hetünk.

Közismert tény az is, hogy a 
halak anyagcseréje a hőmérséklet 
emelkedésével gyorsul.

Mivel az anyagcsere az élő-
lények testfelületével arányos, a 
metabolizálható, azaz a ténylege-
sen felhasználható energia-szük-
ségletet az ún. metabolikus test-
tömegre (MTT) kell számítanunk 
(MTT = W0,75, ahol W = test-
tömeg). Ez azt jelenti, hogy egy 
kisebb szervezet relatíve nagyobb 
„élettani testtömeget” képvisel, 
mint egy nagyobb.

A testtömeg táblázat jól szem-
lélteti, hogy egy kilogrammnyi 10 
grammos átlagsúlyú ivadék több 
mint háromszor akkora metabolikus 
tömeget képvisel, mint egy db 1 
kg-os hal.

Ráadásul, ahogy nő a víz hőmér-
séklete a halaknak egyre több 
oxigénre van szükségük. Ezzel 
szemben viszont a szívük képtelen 
olyan gyorsan vért pumpálni, hogy 
ezt az igényt kielégítse, ezért egy 
bizonyos határon túl, a meleg víz 
tehát önmagában is problémákat 
okozhat. A probléma kezelésére 

léteznek különböző kiegészítő 
légzésformák is, mint pl. a bőr 
légzés, de ha alacsony a víz oxi-
gén tartalma ezzel igazából nem 
mennek sokra a halaink ugyebár! 
Talán ezek a folyamatok is köz-
rejátszanak abban, hogy vélemé-
nyem szerint és elsősorban eutróf 
vizek esetében, a nyári oxigénhi-
ány veszélyesebb a télinél.

És hogy a fentiek jobban érthe-
tőek legyenek, álljon itt még egy 
táblázat, ami a törpeharcsa fajok 
oxigénfogyasztását mutatja be, 
különböző hőmérsékleteken.

Jól látszik, hogy a hőmérséklet 
emelkedésével arányosan nő az 
oxigénigény is. Valamint itt egy 
újabb táblázat, ami a különböző 
méretű halak kopoltyú felületének 
a nagyságát mutatja be, és amin jól 
lekövethető, hogy a kisebb mére-
tű halak relatíve nagyobb kopol-
tyú felülettel rendelkeznek, mint 
a nagyobbak, ami azért is nem 
mindegy, mert normális esetben, 
egészséges állományszerkezetet 
feltételezve a legnagyobb számban 
és biomassza tömegben a fiatal 
korosztály tagjai találhatóak meg 
vizeinkben. A hőmérséklet és a 

A döntés négyezernél több 
voks alapján született 

meg a Magyar Haltani Tár-
saság most zárult közön-
ségszavazásán. A győztes 
nagy előnnyel (60%) végzett 
a másodiknak befutó galóca 
(25%) és a harmadik helye-
zett vágódurbincs (15%) előtt 
– ismertette az eredményt 
Harka Ákos, a társaság elnö-
ke.

A rajt-cél győzelmet arató 
kecsege különös megjelenésű hala 
vizeinknek. Orra megnyúlt, tes-
tét pikkelyek helyett csontvértek 
védik, belső vázát porc alkotja, 
farokúszója a cápákéra emlékeztet. 
Élőhelye az oxigénben dús folyóvi-
zek sóderes-homokos vagy kemény 
agyagos mederszakasza, ahol a 
fenéken keresi kisebb gerinctelen 
állatokból álló táplálékát. Kedven-
ce a tiszavirág lárvája, amelyet 
ormányával az aljzatból is kitúr. 
Általában néhány fős csapatokban 
jár, a tél közeledtével azonban 
nagy rajokba verődik a mélyebb 
részeken. A tiszai halászok ilyen-

kor vették elő két csónakkal vont 
húzóhálójukat, a palónyát, amely-
lyel néhány kerítés elegendő volt a 
napi zsákmány megszerzéséhez.

Ez azonban már a múlté. Nem-
csak azért, mert a duzzasztott 
folyószakaszokról eltűnt a kecsege, 
hanem mert a sodrottabb részeken 
is vészesen megfogyatkozott. Ez 
indokolja, hogy 2014-ben kivették 
a fogható fajok köréből, kifogott 
példányait vissza kell engedni. 
Remélhetőleg a faj mesterséges 
szaporításból származó ivadéka-
inak rendszeres telepítéséhez is 
sikerül anyagi forrásokat találni, 
mert ez sokat segíthet a populációk 
megerősödésében.

Nagyon aggódnak 
a Szenke-tóért a penyigeiek 
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Erre figyeljen, aki horgászik! –  
Így változhatnak az idei szabályok
Az órát és a percet is fel 

kell majd kötelezően tün-
tetniük minden vízterületen 
a fogási naplókban a horgá-
szoknak a darabszám-korlá-
tozás alá eső halak kifogása-
kor, ha zsákmányukat meg 
akarják tartani. 

Az agrártárca egyidejűleg tizen-
három hónapos öröknaptárrá ala-
kítja azt az éves naptárat, amely 
arra szolgál, hogy a horgászattal 
töltött napokat a fogási naplókban 
be lehessen jelölni. A tavalyi szi-
gorítások után a minisztérium nem 
tervezi, hogy újra változtat a fog-
ható halfajokra vonatkozó tilalmi 
időkön és kvótákon.
FoNToS SZABályoZáSI vál-

ToZáSoK:
A kifogás időpontjaként rögzí-

tetni kell az órát és a percet is
A darabszám-korlátozás alá eső 

halfajok kifogásakor kivétel nélkül 
minden vízterületen be kell majd 
írni a fogás időpontját (óra, perc) 
is. Eddig a legtöbb vízterületen 
csak a hónapot és a napot kel-
lett rögzíteni a fogási naplókban. 
A módosításra azért van szükség, 
hogy a halőrzési ellenőrzések haté-
konyabbá váljanak. Az óra és a 
perc bejegyzésének megkövete-
lésével ugyanis kiküszöbölhetővé 
válik, hogy egy naptári napon belül 
valaki többszöri halőri ellenőrzés 
mellett is a napi kvóta többszörösét 
fogja ki.

A fogási napló új, 2015-re szánt 
formájának tervezetében az óra és 
a perc rögzítésére szolgáló rubri-
kák már szerepelnek. A gyakorlat-
ban az órát és a percet is akkor kell 
majd a fogási naplókban beírni, 
amikor a horgászok a megtartani 
kívánt, darabszám-korlátozás alá 
eső halat kifogják. A hal megfo-
gása és visszaengedése céljából 
– úgynevezett „catch and release” 
módon fogott -, azonnal vissza-

engedett darabszám-korlátozással 
védett halakat a fogási naplókba 
továbbra sem kell beírni. 
ÖRÖKNAPTáR A FoGáSI NAP-

lóKBAN
A fogási naplóban jelenleg sze-

replő éves naptár, amelyben a hor-
gászattal töltött napokat kell beje-
lölni a tevékenység megkezdése 
előtt, 13 hónapra kiterjedő örök-
naptárrá válik. Ennek oka, hogy az 
állami horgászjegy ma már nem 12 
hónapra – tehát egy naptári évre –, 
hanem a kiváltását követő év janu-
ár 31-ig érvényes, így az állami 
horgászjegyhez közvetlenül kötő-
dő fogási napló használhatóságát 
is ki kell terjeszteni. 

A fogási napló következő év 
január 31-ig kibővített használha-
tóságának alapfeltétele, hogy ne 12 
hónapos – január 1-jétől december 
31-ig terjedő –, hanem 13 hónapos, 
azaz január 1-től a következő év 
január 31-ig terjedő naptárat tar-
talmazzon. Az öröknaptár csak a 
hónapok napjait tartalmazza (feb-
ruárban 29-et), a hét napjainak 
megnevezését nem. Ezért az ilyen 
típusú naptárat nem kell az adott 
évhez igazítani, hanem a fogási 
napló állandó, változtatást évről- 
évre nem igénylő része lehet.
MIlyEN BüNTETéST KAP, AKI 

NEM jElÖl? 
A halgazdálkodási törvény folya-

matban lévő módosítása arra is 
kiterjed, mekkora büntetésre szá-
míthat az, aki a horgászattal töltött 
napokat a fogási naplóban nem 
jelöli . A tervek szerint a hatóságok 
első alkalommal nem szabnak ki 
halvédelmi bírságot azokkal szem-
ben, akik a halfogási tevékenység 
megkezdésének rögzítését elmu-
lasztják, hanem csak figyelmezte-
tik az érintetteket. Később azonban 
a szabálytalankodók legkevesebb 
10 ezer forintos büntetésre számít-
hatnak, hiszen ekkora a halvédelmi 
bírság legkisebb összege.

MIT KEll hASZNálNI A FoGá-
SI NAPlóK KITÖlTéSéhEZ?
A jogszabály-módosítások azt 

is egyértelműsítik majd, hogy a 
fogási napló bejegyzéseit min-
denképpen tollal, kitörölhetetlen 
módon kell rögzíteni a jövőben. 
Erre a főosztályvezető szerint az 
utóbbi időszakban megnövekedett 
visszaélések gyakorisága miatt van 
szükség.

CSAlIZáS IdEGENhoNoS 
hAlFAjoKKAl

A jelenlegi szabályozás azt írja 
elő, hogy idegenhonos halfajok-
kal kizárólag azon a halgazdálko-
dási vízterületen lehet horgászni, 
ahonnan a csalihalakat kifogták. A 
jövőben e rendelkezés csak az élő 
csalihalakra terjed majd ki, vagyis 
élettelen állapotban idegenhonos 
halfajokat (például a gyakran alkal-
mazott ezüstkárászt) is bárhol lehet 
majd használni csaliként.

hoRGáSZvIZSGáK
A halgazdálkodási hatóságok 

minden megyében kéthavonta len-
nének kötelesek horgászvizsgát 
szervezni az eddigi negyedéves 
gyakoriság helyett.

MIT KEll TENNI A NEM NyIl-
váNTARToTT hAlGAZdálKo-

dáSI víZTERülETEKEN?
A nem nyilvántartott halgaz-

dálkodási vízterületeken az álla-
mi horgászjegy mellett az állami 
horgász fogási napló is kötelező 
halfogásra jogosító elemmé válik 
amiatt, hogy a jövőben a nem nyil-
vántartott halgazdálkodási vízterü-
leten kifogott idegenhonos halakat 
is be kell jegyezni a naplóba. E 
szabályt a kifogott idegenhonos 
halfajok mennyiségének megis-
merése, illetve a természetes vízi 
halfogási statisztikák pontosítása 
érdekében vezetnék.

Nem nyilvántartottnak számít 
minden olyan víz, amely halgaz-
dálkodási vízterületnek minősül, 

de a hatóságok még nem vették 
nyilvántartásba. A gyakorlatban 
ezek zöme kisméretű állóvíz, kis-
vízfolyás vagy csatornaszakasz, 
amelyeket a korábbi terminológia 
szerint összefoglaló nevén „vadvi-
zeknek ” neveztek, de idetartozhat-
nak az újonnan létrejött, még nem 
nyilvántartásba vett bányatavak is. 
A haltermeléssel foglalkozó halas-
tavak és a 0,5 hektárnál kisebb, 
magánterületen található állóvizek 
nem számítanak halgazdálkodási 
vízterületek, így ezekre a nyilván-
tartott/nem nyilvántartott felosztás 
nem vonatkozik. 

NEM válToZNAK A TIlAlMI 
IdőK éS A NAPI KvóTáK

A jelenlegi tervek szerint a napi 
kifogható halkvóták és a tilalmi 
idők nem változnának a tavalyi 
országos-általános szabályozáshoz 
képest – jelentette ki az agrárszek-
tor.hu-nak Udvari Zsolt. Ugyan-
akkor számítani lehet arra, hogy 
halgazdálkodásra jogosultak saját 
hatáskörükben a jogszabályi kor-
látozásoknál szigorúbb helyi kvó-
tákat léptetnek életbe 2015-ben. 
Ez lesz a helyzet például a Balato-
non, ahol maximálják a kifogható 
nemes halak éves darabszámát. 
Mint az agrárszektor.hu beszámolt 
róla, a Tisza-tavon szintén durva 
szigorításokat vezetnek be.

FEláll A „hAlKoMMANdó”
Állami halászati őri csoportot 

hoz létre az idén az agrártárcához 
tartozó Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal (Nébih) – derült 
ki az agrárszektor.hu korábbi cik-
kéből. Az állami őrök bárhol és 
bármikor ellenőrizhetnek majd, 
akár razziaszerűen is. A miniszté-
rium szerint fontos, hogy mostan-
tól a halgazdálkodó szervezetektől 
független, állami alkalmazású és 
országos illetékességű halőrzési 
csoport is működjön az országban.

M. F.

halak mérete tehát az a két ténye-
ző, ami a legjobban befolyásolja az 
anyagcsere sebességét!

Nézzük meg ehhez az oldott oxi-
gén napi változásait egy produktív 
(eutróf) és egy kisebb produkti-
vitású (oligo-mezotróf) vízben 
(Wetzel, 2001 alapján)

Azt fogjuk látni, hogy a nap-
nyugtát követően az eutróf vizek-
ben rohamosan csökkenni kezd az 
oldott oxigén mennyisége, aminek 
viszonylag egyszerű okai vannak. 
Egyrészről, és talán ez a legmeg-
határozóbb, nem más, minthogy 
a fény hatására oxigént termelő 
fotoszintetizáló szervezetek leáll-
nak a termeléssel és maguk is 
fogyasztókká lépnek elő. Másrész-
ről igen jelentős tényezők még a 
fogyasztó szervezetek aktivitása, 
azaz a halak légzése, a BOI (bio-
lógiai oxigén igény) valamint az 
aljzat, más néven az üledék oxigén 
igénye. Ezek együtt jelentős meny-
nyiségű oxigént képesek kivonni a 
vízből, aminek egyenes következ-
ménye, hogy hajnalra egyszerűen 
elfogyhat az oxigén a víztérből! De 
lehet még rosszabb is! Ha mindeh-
hez kedvezőtlen időjárási tényezők 
társulnak, máris kész a baj. Ez alatt 
elsősorban a légnyomás változását 
kell érteni, ami szintén kihat a víz-
ben oldott oxigén mennyiségére. 
Értelemszerű, hogy amikor csök-
ken a légnyomás, akkor csökken a 
vízben oldott oxigén mennyisége 
is, akár olyan mértékben, amit a 
beoldódás és a fotoszintézis már 

nem képesek kompenzálni. Nos, 
ekkor szokott bekövetkezni a baj. 
Általánosságban elmondható, ha 
az oldott oxigén mennyisége 2-3 
mg/l vagy ez alá süllyed azt már 
nem képesek tartósan tolerálni a 
halaink, ha mégoly szívósak is, 
mint a törpeharcsa. Nem beszél-
ve arról, hogy amint korábban 
rámutattam az oxigén mennyisé-
ge szoros összefüggésben van az 
anyagcserével azon keresztül a 
táplálkozással. Minél magasabba 
víz hőmérséklete, annál gyorsabb 
az anyagcsere, annál többet kell 
táplálkoznia a halaknak. Viszont 
ezzel szemben az emésztés oxigén 
igényes folyamat, tehát a hal csak 
akkor táplálkozik, ha meg is tud-
ja emészteni amit megevett, tehát 
elegendő oxigén áll rendelkezésére 
a vízben. Ez azzal jár együtt, hogy 
csökkenő oxigén szint mellett a 
halak beszüntetik a táplálkozásu-
kat és ettől kezdve – értelemszerű-
en - nincs több kapás. A horgászok 
ilyenkor hajlamosak azt hinni – és 
ennek gyakran hangot is adnak –, 
hogy nincsen hal ebben a vízben, 
mert biztosan keveset telepítenek! 
Csak érdekességképpen említem 
meg, hogy az ezüstkárász számára 
– ami a másik olyan halunk, ami 
tömegesen rendszeresen és nagy 
mennyiségben fordul elő vizeink-
ben, és szintén közrejátszhat az 
oxigén probléma kialakulásában – 
valamivel egyszerűbb az élet, mert 
több szempontból is előnyt élvez 
egyéb halakkal szemben. Egyrészt 
mert a Carassius nemzetségnek 
van a legnagyobb glikogén raktára 
a gerincesek között a májban, és az 
agyban is, és oxigén hiányos körül-
mények között energiaforrásként 
az anaerob glikolízisből származó 
ATP lebontást használják. Más-
részről a kárász- agy vérerekkel, 
ezáltal oxigénnel jobban ellátott, 
mint egyéb halak agya, ezért jóval 
több vér áramlik át rajta, bősé-

gesebb a vérkeringése, mint más 
halfajoké, ezáltal több oxigén szál-
lítására képes.

De ejtsünk néhány szót a méret-
ről, mint tényezőről is! A törpehar-
csa hazájában akár 12 évig élhet 
(Wilhelm 2013). Európában konk-
rét adatok vannak 8 éves és 30,6 
cm-es példányokról (MAKUSOK, 
1951) A hímek és nőstények között 
nincsen jelentős eltérés, de a fajok 
között vannak eltérések a fekete 
törpeharcsa javára, ami I. nyaras 
kor után szembetűnőbb, és ez lehet 
az oka annak, hogy a fekete törpe-
harcsa, lassan de biztosan kiszo-
rítja a sima törpeharcsát (SÁLY 
2005).

Megfelelő körülmények között 
kisebb csodára képesek a növe-
kedés tekintetében, de a ”meg-
felelő körülmények” a természe-
tes környezetében nem adottak. 
Talán ez is az egyik oka, hogy a 
magyarországi állomány elcsöke-
vényesedett. A tukai halgazdaság-
ban magas fehérje tartalmú harcsa 
tápon nevelve, Fodor Barna bará-
tom az egynyaras kisharcsákból 3 
hónap alatt 25-35 dkg-os készárut 
tudott előállítani, aminek titka a 
fiatal kori növekedési erélyben 
rejlik. Átlagos esetben az I. nya-
ras törpeharcsa 75-80 mm hosz-
szúságúra nő meg átlagosan 8-10 
gramm testtömeg mellett. Hizlalás 
szempontjából ez az a korosztály, 
amivel érdemes foglalkozni. Ha 
tegyük fel rosszul sikerül a rajt és 
ettől kisebbek maradnak, az első 
évükben nem tudnak megnőni, a 
következő évben már nehezen hoz-
zák be a lemaradásukat, különösen 
természetes körülmények között, 
ugyanis a törpeharcsák jelentős 
része már II éves korában ivar-
éretté válhat (ebben a korban még 
mindig csak 10-30 g a testtömege) 
és az ivartermék előállítás kihat a 
növekedésre is, negatívan befolyá-
solva azt. 

Összességében tehát elmondha-
tó, hogy vizeinkben legnagyobb 
mennyiségben az I-II. nyaras kor-

osztály fordul elő. Láthattuk azt is, 
hogy oxigén fogyasztás szempont-
jából meleg vízben ennek a korcso-
portnak vannak a legnagyobb igé-
nyei. A már korábban említett 5-10 
q/ hektáros állomány sűrűség mel-
lett ez hektáronként akár 20-30 000 
egyedet is jelenthet vizeinkben. 
Ilyen számok mellett gondolom 
nem kell külön ecsetelni a kedves 
olvasó számára a veszély jelentő-
ségét. De mi lehet a megoldás?

A törpeharcsa tájidegen, az új 
jogszabály megfogalmazása szerit 
invazív halfaj. Jelenléte a termé-
szetes vizekben nem kívánatos! 
A halgazdálkodási joggal rendel-
kező halgazdálkodó felelőssége a 
törpeharcsa állomány visszaszorí-
tása. A természetes vízi halászat 
nem nyújt megoldást a problémára, 
mert a halászok, – jelen státuszuk-
ban – nem érdekeltek a törpeharcsa 
pusztításában, halászatában. Sze-
lektív halászata akkor lehet rentá-
bilis, ha van – elsősorban export 
– piaci igény a törpeharcsára, ami 
szintén erőteljesen méret függő, 
hiszen nem mindegy, hogy milyen 
a kicsik és nagyok aránya a leha-
lászott mennyiségben. Sajnos ez 
az arány általában annál rosszabb 
minél nagyobb az állomány sűrű-
sége. Piaci lehetőség hiányában 
egyedüli legális lehetőség az álla-
ti fehérje feldolgozóban történő 
megsemmisítése, ami a horribilis 
költségek mellett általában szóba 
sem jöhet. Megjegyzem, törpe-
harcsavarsákkal is csak gyéríteni 
lehet az állományt, kiirtani nem, és 
a kívánatos szintre csökkentés is 
általában több éves folyamat. 

Fesztóry Sándor

Body weight Gill area
Gill area/
weight

(g) (cm2) (cm2/g)

41,0 74.0 1.80

50,0 80.0 1.60

59,0 110.0 1.86

179,0 219.0 1.22

239,0 275.0 1.15

356,0 363.0 1.02

Ébredő 
pontyok.
Cormorán Sport-
horgász és Termé-
szetvédő Egyesület 
egyik helyi horgá-
sza mrcius 24-én 
fogta aezta 8,5 kg-
os pontyot, a helyi 
Nagy-Morotvában. 

Az „Év Horgá-
sza” A Nírteleki 
Sporthorgász és Ter-
mészetvédő Egye-
sület megtartotta 
közgyűlését, ahol 
átadtak Csizmarik 
Tamásnak, a 2014-
ben elért eredmé-
nyei alapján, az „Év 
Horgásza” címet.



2015. február 7-én tartotta szo-
kásos év eleji konzultációját a 
megyei horgász szövetség egyesü-
letei részére, 85 fő részvételével. 

Konzultáció 
14
2015. március

Villantó 3
2015. március

Villantó

Tiszalökön 55 éve alakult a 
horgászegyesület, amely 

azóta töretlenül összefogja a 
helyi és távolabbi horgászo-
kat, gondozza a kezelésében 
lévő Kenyérgyári-holtág kör-
nyezetét, igyekszik horgászai 
számára minél jobb fogási 
lehetőségeket biztosítani.

Az egyesület vezetősége – tekin-
tettel a kerek évfordulóra –, benső-
séges megemlékezés keretén belül 
tisztelgett az alapító tagok előtt. 
Korabeli dokumentumokból nyo-
mon követhető az egyesület szüle-
tése, de most testközelből tapasztal-
hattuk, hogy mennyivel érdekesebb 
az eseményeken részt vevők elbe-
szélése, mennyivel több informáci-
ót, hangulatot, életérzést kaphatunk 
a visszaemlékezéseikből.

A megemlékezés első felében az 
alapító 17 főből még köztünk lévő 
3 sporttársunkat – Kórik Jánost, 
Kajati Sándort, Nagy Jánost – elvit-
tük a holtágunk partjára. Az út java-
részt egymás egészségi állapotá-
nak firtatásával telt, hiszen akik 
régebben nap mint nap találkoztak a 
vízparton, bizony mára már lakásuk 
falai közé kényszerültek. Hármójuk 
átlagéletkora 77 év, azzal együtt, 
hogy Nagy János az egyesület ala-
pításakor 10 éves ifjúsági horgász 
volt. A vízparton kissé megható-

dottan ízlelgették a közelmúltban 
megvalósult beruházásokat, a lábas 
házakat, a tanösvényt, a filagóriát és 
a most épülő fahidat. Bizony sokat 
változott az alapítás óta a holtág 
kinézete, környezete. Komfortosab-
bá, kényelmesebbé, modernebbé 
vált az akkori, természet közelebbi 
állapotokhoz képest. Látható volt 
rajtuk, hogy a parton fújdogáló szél 
eléjük sodorja a régi emlékeket, 
a sok-sok vízparton töltött órát, a 
sikereket és kudarcokat.

A vízparti nosztalgia-utazást 
követően az egyesület irodájában 
került sor az emléklapok átadására, 
amely szemmel láthatóan jólesett 
elődeinknek. Ezután egy valóságos 
időutazásra indultunk, vendégeink 
felidézték az alapítás körülményeit. 
Akkoriban a vizek halászati keze-
lésben voltak, a szervezett horgá-
szok létszáma is jóval kevesebb 
volt a mainál. Nem is igazán volt rá 
szükség, hiszen természetes dolog-
nak számított, hogy aki megkívánta 
a halat, az a fenék nélküli kosarával 
kisétált a vízpartra (különösen árvíz 
idején az elöntött legelőkre), és a 
tapogató módszerrel rövid idő alatt 
megfogta a család számára a vacso-
rának valót. Az sem keltett abban az 
időben feltűnést, hogy valaki a bot-
jára felfűzve tucatszám vitte haza 
a leívott „Mátyás csukát”. Még-
is voltak, akik felismerték, hogy 

szervezett keretek közé kell terelni 
a horgászatot, szabályozni kell a 
halfogást, védeni kell a halakat és 
a természetet. Ők voltak azok, akik 
megalapították a mi egyesületünket 
is. Az alapítók visszaemlékezése 
szerint az alakuló ülésen részt vett 
Virág Imre a MOHOSZ részéről, 
aki ma is aktív tagja, elnöke a 
Szabolcs megyei szövetségnek. A 
vezetőséget egyöntetűen választot-
ták meg, első elnökünk Solymosi 
András volt, a titkár Kórik János 
lett. Az újonnan alakult egyesület 
állandó harcban állt a halászokkal, 
emiatt időnként hangos szóváltás 
zavarta meg a holtág csendjét. A 
halászok szerették a horgászok által 
etetett helyekre tenni a hálóikat, 
varsáikat, a horgászok pedig nem 
féltek használni bicskáikat ezek 
szétszabdalására.  Pedig hal jutott 
mindenkinek, a mogyoróvesz-
szőből készített botokra felkötött 
kenderből fonott, vagy zsákvarró 
zsinóron egy parafa dugó jelezte 
a kapást. A hajlított gombostűre 
tűzött paprikás kenyérbélre nem rit-
kán akadt keszeg, ponty, a Tiszán 
pedig kecsege. Végül a horgászok 
és a halászok közötti húzd meg, 
ereszd meg-ből a horgászok jöttek 
ki győztesen, 1978-ra a növekvő 
taglétszám elérte, hogy a holtág-
gal önállóan gazdálkodhasson, és 
adhasson ki horgászengedélyt. Ettől 

fogva visszaszorult, majd teljesen 
megszűnt vizünkön a halászat. 
1978-ban 40-45 fő volt a tagok 
száma. Ekkor még viszonylag olcsó 
hobbinak számított a horgászat, az 
alapítók elmondása szerint a tagsági 
díj 20 Ft volt egy évre, a MOHOSZ 
igazolvány 10 Ft, az éves területi 
engedély a Tiszára és a Kenyérgyá-
ri-holtágra 10 Ft. Egy napijegy ára 
2 Ft volt. Milyen jó is hallani ezeket 
az összegeket! Az ifjú egyesület 
igyekezett szépíteni a vízpartot, 
rendszeresek voltak a társadalmi 
munkák. Szerveztek horgászverse-
nyeket is, amit azzal kezdtek, hogy 
sarlóval utat vágtak maguknak a 
sásban, hogy szabad vízfelület-
hez jussanak, majd indulhatott a 
peca. Emlékezetes esemény volt 
egy horgászverseny kapcsán, hogy 
Nagy János ifjúsági horgász zsi-
nórja a vízparton békázgató gólya 
lábára tekeredett, amit aztán nem 
kis derültség közepette a levegőben 
fárasztott.

Ezúton is szeretnék köszönetet 
mondani azoknak, akik alapítói 
voltak egyesületünknek, a korábbi 
vezetőségi tagoknak, és mindazok-
nak, akik azért fáradoztak, hogy 
horgászok és nem horgászók egy-
aránt jól érezhessük magunkat a 
tiszalöki Kenyérgyári-holtág part-
ján.

Sági István egyesületi elnök

A 2014. évi fogásokról és halasí-
tásokról az új halgazdálkodási tör-
vény és annak végrehajtási rendele-
te előírásainak megfelelően az előző 
évekhez hasonlóan az adattári lapok 
részletes és pontos kitöltésével szá-
mot kell adni. Az Országos Halásza-
ti Adattár felé szükséges jelentések 
(fogási és halasítási) adattári lapjait 
a megyei halgazdálkodási felügye-
lők bocsátják a vízhasznosító egye-
sületek rendelkezésére. 

Fontos tudni, hogy az egyesületi 
(szövetségi) fogási és halasítási ada-
tokat az előírás szerint hasznosított 
vizenként külön-külön kell elké-
szíteni, és a jogszabályi előírások 
szerint május 1-ig be kell küldeni 
az illetékes halgazdálkodási hatóság 
felé.
Horgászfogások statisztikája

Horgászközösségünk közel hat 
évtizedes fogási statisztikai rend-
szerét szüntette meg az állami fogá-
si napló kiadása. 

Az ismert, hogy az állami hor-
gászjegy és az állami fogási napló 
kiadási helyeken kell leadni a fogá-
si naplókat. A naplók statisztikai 
feldolgozását pedig a szerződés 
alapján a kiadói helyeken kell elvé-
gezni. Az információk szerint a 
feldolgozásra a NÉBIH feldolgo-

zói, számítástechnikai programot 
fejleszt ki, ennek részletei még 
nem ismertek.

Azt a horgászszervezeti általá-
nos elvárást, hogy a statisztikai fel-
dolgozó hely a munka végeztével 
láthassa, kezelhesse, elmenthesse, 
vagy kinyomtathassa összesített 
eredményeit a MOHOSZ megfo-
galmazta a NÉBIH és a miniszté-
rium szakmai főosztálya felé is. 
Ehhez mindenképpen ragaszkodni 
kell, mivel egy elképzelés sze-
rint a „SZÁK” rendszer mintájára, 
csak fogási adatfelvitel szerepelne, 
melyre az adatrögzítő sem munká-
ja közben, sem a végén nem tudna 
rátekinteni.

A statisztikai állami feldolgozá-
si elvek egységesek lesznek, így, 
ha az állami jegy kiadói helyek 
– a horgász egyesületek – befe-
jezték  az adatok digitális rögzí-
tését és összesített eredményükre 
rá tudnak tekinteni, azt le tudják 
maguk részére menteni, vagy ki 
tudják nyomtatni, akkor nincs és 
nem lehet akadálya annak, hogy 
az egyesületi fogási statisztikát 
digitálisan meg tudják küldeni a 
megyei  szövetségüknek.

Ahogy az állam meghatározza 
a vizek fogásainak feldolgozási 
rendszerét, és ahogy az egyesüle-

tek ez alapján elvégzik a tagjaik 
fogásainak feldolgozását, a megyei 
szövetség is ugyanolyan rendszer 
szerint végzi el a szövetség tag-
egyesületeinek fogási statisztikájá-
nak összesítését.

Ugyanígy történik majd a 
megyei, területi horgász szövetségi 
statisztika országos összesítése a 
MOHOSZ-nál.

Az állami fogási naplónak ez az 
induló éve és így lehetséges, hogy 
a feldolgozásával kapcsolatosan 
még nem teljesen kiforrott elvárá-
sok lesznek.

A horgászszervezeti fogási sta-
tisztika rendszerrel az államihoz 
kell alkalmazkodnunk, így nem 
készítünk fogási statisztikai kimu-
tatást, útmutatót. Az állami elvárá-
sok szerint elkészített állami jegy 
forgalmazója, az egyesület által 
elkészített fogási statisztika az 
alapja a megyei, területi szövetsé-
ginek, illetve az országosnak is. 

A digitálisan feldolgozott, az 
államnak elküldött egyesületi fogá-
si statisztikát az egyesület megkül-
di szövetségének is. A szövetségek 
összesítik tagegyesületeik fogását 
a megjelenő vízterületekre vonat-
kozóan és így készül el a megyei, 
területi fogási statisztika. Az ilyen 
szövetségi statisztikákból készül 

majd el az országos horgász fogási 
statisztika.
Halasítási statisztika

A horgászszervezeti statisztikai 
rendszerben a halasítások mennyi-
ségi és értékbeli összesítését el kell 
végezni annak érdekében, hogy a 
horgászkezelésű vizek haltelepíté-
sét országosan értékelni lehessen. 
A vízhasznosító egyesületek a 2 
példányban a „Halasítási Jelen-
tés” lapon összesítik halasításukat 
és a jelentés egy példányát 2015. 
március 13-ig kellett megkülde-
ni a megyei szövetségüknek. Az 
egyesületi és a megyei, területi 
adatok alapján készül el a megyei, 
területi halasítási összesítés. Majd 
a megyei, területi halasítási sta-
tisztika beérkezését követően az 
országos szövetség készíti el a hor-
gászszervezetek országos halasítási 
statisztikáját, melyről tájékoztatja 
tagszövetségeit.
Horgászkezelésű vizeken vég-
zett halászatok statisztikája

Ugyancsak 2015. március 13-ig 
kellett megküldeni a megyei, terü-
leti szövetségek részére a 2014. 
évben horgászkezelésű vizeiken 
esetleg folytatott állományfelmérő, 
– mentő és – szabályozó halásza-
tok eredményét.

Tájékoztató statisztikai adatszolgáltatásokról

Tisztelet az alapítóknak

Az „év fáját” az Országos Erdészeti 
Egyesület választja ki azzal a szán-

dékkal, hogy egy kicsit jobban odafi-
gyeljünk a hazai erdőkben, parkokban 
élő fafajokra, a kevésbé ismerteket, 
elfeledetteket újra felfedezzük.

A mezei juhar (Acer campestre) a 
szappanfavirágúak (Sapindales) rendjébe és 
a szappanfafélék (Sapindaceae) családjába 
tartozó faj.

A mezei juhar egész Európában közönsé-
ges; főleg az irtásokon, legelőkön feltűnő.

A mezei juhar kisebb termetű, lombhullató 
fa, ritkán éri el a 10-15 méternél nagyobb 
magasságot, de kivételes esetekben akár 25 
méterig is felmagasodhat. Koronája sűrű, 
szabályos gömbölyded, sokszor terebélyes. 
Kérge mélyen repedezett, apró pikkelyekben 
hámlik. A frissen levált pikkelyek helyén 
a kéreg narancsbarna, később vörösbarnára 
sötétül. Az első éves hajtások kérge még 
zöldesbarna, és sárga paraszemölcsök tarkít-
ják. A többnyire görbe törzs keskenyen bor-
dás, a vesszők gyakran vastagon paralécesek. 
Fiatal hajtásai kissé szőrösek.

Az év fája 2014-ben a mezei juhar
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Értesítés horgászvizsgáról
A Megyei Közhasznú Horgász 

Szövetség részéről örömmel érte-
sítjük a vizsgázni vágyókat, hogy 
a 2015. évben az alábbi helyszí-
neken és időpontokban tehetnek 
horgászvizsgát Szabolcs-Szatmár-

Bereg megyében. Horgászvizsgát 
a közzétételt követő 15 napon belül 
lehet tenni! 

A vizsgához előzetes bejelentke-
zés szükséges, legalább 3 nappal a 
vizsgát megelőzően!!!

A verseny helyszíneinek változtatási jogát a Verseny Szakbizottság fenn-
tartja és az adott verseny kiírásának időpontja előtt 8 nappal az érintettek-
kel közli. VERSENY SZAKBIZOTTSÁG

2015. évi versenynaptár tervezet
Bélteki Tibor (1967. 03. 04–2015. 02. 12)

A Szamossályi „Holt-Szamos” Horgász-
egyesület elnöke, életének 48. évében, 
fájdalmasan fiatalon hunyt el. Gyermekko-
ra óta tagja volt a horgásztársadalomnak, 
lelkes lokálpatriótaként szervezte a Holt-
Szamos Horgászegyesület működtetését, 
melynek elhunytáig elnöke volt. A kiváló 
barát, és horgásztárs emlékét kegylettel 
megőrizzük.  Vezetőség

Pontytelepítés a szövetségi vizekbe!
2015. március 13-án horogérett pontyokat telepített a megyei 

horgász szövetség a kezelésében lévő Császárszállás-Oláhréti víztá-
rozóba, a Keleti főcsatornába, és a tunyogmatolcsi Holt-Szamosba. 
Szeretettel várjuk a horgászni vágyókat és kellemes kikapcsolódást 
kívánunk!

Fogási tilalmi idő az ívás ideje: 
február 1. – március 31.  

Kifogható legkisebb mérete: 
40 cm.

A csukafélék családjának 
legnagyobbra növő tagja 

és egyetlen képviselője Euró-
pában, így hozzá hasonlító 
halak itt nincsenek. A jelleg-
zetes orrformája és a szem 
alá érő igen nagy szája jól 
megkülönbözteti őt a vele 
együtt előforduló halfajoktól.

Több nevet is használnak azono-
sítására, mint például a csukesz, a 
közcsuka, a mátyáscsuka (a Mátyás 
napján fogott példány), a bicska 
vagy bugylicsuka (az egynyaras 
18-19 centiméter hosszúságú pél-
dányokra).

Télen nem vermel, így a csuka 
lékből is horgászható. Jól alkalmaz-

kodik a környezetéhez mozdulatla-
nul beleolvad a környezetbe és így 
várja áldozatát. Élőhelyén mindig 
szüksége van valamilyen fedezék-
re, búvóhelyre, innen támad lesből 
egyetlen gyors ugrással. Folyóvi-
zeken kedveli a növénnyel sűrűn 
benőtt partmenti részeket. Állóvi-
zeken a vizet övező nádfal, illetve a 
hínáros részek nyújtanak megfelelő 
fedezéket a csukának, ahol a vízben 
él vízitök vagy tündérrózsa, annak a 
levelei alatt is szívesen tanyázik.

Csuka nagyon áramvonalas, 
hosszúkás alakja és a testfelépítése 
lehetővé teszi számára a gyors táma-
dást. Elképesztő kezdősebessége 
30-60km/h és kb. 600 tűhegyes fog 
áll a rendelkezésére. Kiválóan lát a 
vízben, hiszen a szeme rendkívül 
érzékeny. Tápláléka vegyes, szinte 
mindent megeszik, ami a vízben él 
és mozog. Ezeken kívül a fiatal vízi 
szárnyasokat, valamint rákot, békát, 

sőt nagyobb korában a kígyót és a 
vízbe merészkedő apróbb emlősál-
latokat is elkapja. Kedvence a szél-
hajtó küsz, amelyből jelentős meny-
nyiséget képes elfogyasztani. Saját 
faját sem kíméli; a nagyobb csukák 
felfalják a kisebbeket, a szülők saját 
ivadékaikat, az egyívású kis csukák 
között pedig a növésben elmarad-
tak hamar az erőteljesebben fejlődő 
testvéreik étlapjára kerülnek. Ha úgy 
hozza a helyzet, a vízből kiugorva 
még a nagyobb rovarokra, például 
szitakötőkre, kérészekre is rárabol. 
A csuka nappali ragadozó. A zsák-
mányhalat a farkánál kapja el, majd 

megforgatja a szájában, és fej felől 
nyeli el. Gyomornedve olyan erős, 
hogy a lenyelt acélhorgot is képes 
megemészteni. Horgászatánál drót-
előkét kell alkalmazni, mert a fogai 
átmetszik a műanyagzsinórt, a zsák-
mányejtés esetén a horog szájfeszítő 
segítségével távolítható el, mert a 
harapása veszélyes. Horgászmód-
szere a pergetős horgászat vagy a 
csalihallal felszerelt készség.

A csuka (Esox lucius)
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Helyszín Időpont Telefonszám
Megyei Közhasznú Horgász Szövetség 
Nyíregyháza, Dózsa György u. 23. fsz. 10.

Szerda: 10.00 órától 42/411-372

Alkaloida Lombik Horgász (Kukac 
Ponty.Hu Horgászbolt) Tiszavasvári, 
Vasvári Pál u. 29.

Hétfő: 10.00 órától 30/965-5619

Bujtos Horgász Egyesület Aranyhorog 
Horgászbolt Nyíregyháza, Szegfű u.

Szerda: 08.00 órától 20/313-1419

Lokomotív Horgász Egyesület 
Záhony, Új Élet u. 7.

Szerda: 08.00 órától 30/699-3968

Felsőtiszai Vasutas Horgász Egyesület 
Polgármesteri Hivatal, Ady E. u. 1.

Szerda: 10.00 órától 30/402-8844

Timári Horgász Egyesület 
Timár, Szabadság u. 112.

Hétfő: 08.00 órától 20/621-0289

Cormorán Horgász Egyesület 
Rakamaz, Béke u. 2.

Szerda: 10.00 órától 30-626-9881

Tisza-Szamosközi Horgász Egyesület 
Fehérgyarmat, Móricz Zs. u. 11.

Péntek: 08.00 órától 20/528-1274

Tisza-Szamosháti Horgász Egyesület 
Tunyogmatolcs, Arany J. u. 9.

Péntek: 10.00 órától 30/326-7555

Önkormányzati Horgász Egyesület 
Levelek, Sport u. 17.

Szerda: 13.00 órától 30/712-2014

Réti Csík Horgász Egyesület 
Szőke Tisza Horgászbolt Mátészalka

Hétfőn: 10.00 órától 30/326-7555

Nagykállói Sporthorgász Egyesület 
Nagykálló, Nagybalkányi u. 7.

Szerda: 13.00 órától 30/244-9618

HO-HO Horgász Egyesület 
Mándok, Petőfi u. 45.

Péntek: 10.00 órától 30/250-3448 
45/435-344

Bezdéd Horgász Egyesület 
Tiszabezdéd, Petőfi u. 23.

Csütörtök:  
08.00 órától

20/5617-826

Nyírteleki Horgász Egyesület 
Nyírtelek, Tokaji u. 46.

Péntek: 09.00 órától 42/210-510

Postás Horgász Egyesület 
Vásárosnamény, Templom u. 19.

Hétfő: 17.00 órától 30/254-6168

Új Élet Horgász Egyesület 
Tiszalök, Kossuth u. 27.

Péntek: 16.00 órától 30/822-1626

Időpont Megnevezés Helyszín Nevezési díj

04.12. Évadnyitó
Tiszalök, Kenyérgyári 
holtág (árvíz esetén: 
Kocsord, Kirva lapos)

Fn: 3e,
U-14, U-18, 
U-23, női 
versenyző: 2e

04. 26. Feeder Kupa I. forduló Apagyi Kenderáztató 3.000 Ft

04.26.
Fogyatékkal élők Megyei 
horgászversenye

Apagyi Kenderáztató Nincs

05. 10. Megyei Csapatbajnokság Kisvárdai agyaggödrök Nincs

05. hó XII. Városháza-kupa később kerül egyeztetésre Meghívásos

05. 31. Feeder Kupa II. forduló Nyírbátor, Széna-réti tó 3.000 Ft

06.14.
Egyéni Bajnokság 
(2 fordulós)

Rakamazi Nagy Morotva

Fn: 3e,
U-14, U-18, 
U-23, női 
versenyző: 2e

06. 27-28. OHCSB II. o Sukoró, Velencei-tó

07. 05. Feeder Kupa III. forduló

Vásárosnaményi Keskeny 
 Holt Tisza  
(alacsony vízállás esetén: 
Nagykálló Kis-Tó)

3.000 Ft

06.29-
07.03

Horgásztábor Verbatanya 15.000 Ft/fő

08. hó
dr. Maleczky Imre 
Emlékverseny

Apagyi Kenderáztató Nevezéses

08 09. hó
XIX. Nemzetközi 
Barátság Kupa

Szlovákia Meghívásos

08. 30.
Tisztségviselői 
Horgászverseny

Kocsord, Kirva-lapos
12.000 Ft/
csapat

09.06.
Szűcs Attila 
Emlékverseny

Tímár, Tisza-part Nevezéses

10.09.
(péntek)

„Horgász-suli” mozgalom
Megyei versenye

Rakamazi Nagy-Morotva Meghívásos

10.hó
Páros csónakos
pergető verseny

Tunyogmatolcsi holtág 4.000 Ft/fő

Orvhalászokat értek tetten a 
Morotván és a Tisza folyón is a 
tiszai vízirendőrök. A két timári 
lakos március 18-án 14 óra körül 
Timár külterületén, a Morotva 
tavon érvényes engedély nélkül, 
két varsával halásztak és öt csukát 
kifogtak. 

A rendőrök tetten érték és a 
Tokaji Vízirendészeti Rendőrőrsre 

előállították a 20 és 21 éves férfi-
akat. A nyomozók a varsákat és a 
halakat lefoglalták.

A Tiszai Vízirendészeti Rend-
őrkapitányság mind a két ügyben 
orvhalászat vétség elkövetésének 
megalapozott gyanúja miatt indí-
tott eljárást a jogsértőkkel szem-
ben, akiket a nyomozók gyanúsí-
tottként kihallgattak.

Orvhalászok a Tiszán

Szerencsésnek tartom magam, mert 
a napokban gyerekeket tanítgathat-

tam a horgászat mesterségére. Hiszen 
mi se csak könyvekből tanultuk annak 
idején a halak fogását, hanem ha 
szerencsénk volt, akkor egy idősebb, 
tapasztaltabb horgásztól. 

Nekem akkoriban a Balatonon egy olyan 
nyugdíjas bácsi segített, akinek már csak 
hónapjai voltak az életből. Látta, hogy csak 
most ismerkedem a horgászattal, és szeretett 
volna még valamit átadni a tudásából. Odajött 
és megmutatott olyan dolgokat, amelyeket 
könyvekből csak nehezen tanulhattam volna 
meg. Ma is az Ő horogkötését használom, 
bevágásnál a zsinórt is úgy szorítom le, ahogy 
mutatta és leggyakrabban ma is a piros édes 
pufit használom, mert a balatoni pontyok elég 
„édesszájúak”. Mikor elköszönt, elmondta, 
hogy nagybeteg és jövőre már biztos nem tud 
jönni!

Tudom, hogy elég nehéz a mai gyerekeket 
felállítani a számítógép mellől, de talán ha 
egyszer ráéreznek a horgászat varázsára, akkor 
egy életre szóló kalandban lehet részük. Évek 
óta foglalkozom gyerekekkel, és igyekszem 
átadni az összegyűjtögetett tapasztalataimat, a 
halak, a vízpart és a természet szeretetét.

 Az elmúlt héten úgy alakult, hogy a „Hor-
gász-suli mozgalmon” belül egy horgász-szak-
köri foglalkozást tarthattam a rakamazi általá-
nos iskolásoknak. Szerettem volna egy mara-
dandó élményhez juttatni a gyerekeket, ezért 
a sok beszéd helyett inkább a bemutatásra, a 
látványra koncentráltam. Vittem egy kisebb 
akváriumot és bele néhány halat, és a magam 
barkácsolta apró szerelékeket.

 Mire mindent szépen összeszereltem, 
kicsengettek és az osztályokból kiözönlő gye-
rekek rögtön körbevették a kis „horgász-szige-

tet”.  Szájtátva nézték az „igazi” halakat és az 
asztalra kipakolt számtalan készséget. Bizony 
először nekem kellett az ő horgász-élményei-
ket meghallgatnom. A szünet végén sok gyerek 
csak irigykedve nézte az ottmaradó szakkör 
tagjait és bőszen fogadkozott, hogy jövőre ő is 
tag lesz, és a nyári horgász-táborba pedig min-
denképen el fog jönni.  A foglalkozás nagyon 
látványos és érdekes lett, amelyben nagy sze-
repet játszott a gyerekek óriási érdeklődése és 
aktivitása. A kis akvárium segítségével sikerült 
bemutatni az úszós horgászat mellett a fene-
kező horgászatot, a pergetést, a műlegyezést, 
de még a kuttyogató horgászatot is. A fogla-
kozáson részt vett Fesztóry Sándor, a megyei 
horgász szövetség ügyvezető igazgatója is, 
akinek segítő kérdéseire a kisiskolások igen 
szépen felelgettek.

 Jó volt látni a gyerekek lelkesedését, sze-
mük csillogását és azt az elszántságot, amely-
lyel fejben már most a tavaszi horgászatra 
készültek. Terveink szerint márciusban egy 
úszós horgászatot-, áprilisban pedig egy házi 
horgász-versenyt tartunk a szakkör résztvevő-
inek. A verseny előtt a tanulók kitöltenek egy 
teszt-lapot is, és a gyakorlati tudásuk bemu-
tatásával minden kis horgász megszerezheti 
élete első horgászengedélyét.

Kedves Horgásztársak! Kívánom minden-
kinek, hogy gyermekük, unokájuk vagy akár 
a „Horgász-suli mozgalom”-ba jelentkező kis 
horgász-palánták okításával részt tudjatok ven-
ni a horgászok egy új nemzedékének kialakítá-
sában. A változó törvények egyre nagyobb fele-
lősséget raknak az egyesületek vállára, amelyet 
később át kell adniuk a következő horgász 
generációnak. Egyáltalán nem mindegy, hogy 
a jövőben lesznek-e olyan lelkiismeretes, fel-
készült és természetszerető horgászok, akikre 
nyugodt szívvel hagyhatjuk ezt az édes terhet!  

Biri Imre 
Horgász-suli mozgalom szervező

Horgász-suli híradó Egy életre szóló kalandban lehet részük

Tisztelt Horgászegyesületi Vezetők!
Egy pályázati lehetőségre szeretném felhívni 
az egyesületek figyelmét!
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány a Nemzeti 
Táboroztatás keretében Erzsébet-tábor pályázatot 
hirdet.
Pályázhatnak: Alapfokú közoktatási intézmények 
és horgász szakegyesületek. 
Kedvezményezettek köre: Belföldi illetőségű, 
tanulói jogviszonyban álló, a pályázat benyújtásá-
nak napján legalább 10 éves, de 2015. augusztus 31. 
napjáig 15. életévét be nem töltött gyermek. 
A tábor helyszíne és ideje: 
Erzsébet Tábor Fonyódliget (6 nap, 5 éjszaka) 

2015. július 26-31. 
2015. augusztus 2-7.

Részletesen:
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255
e917fff4c1256bd6006b51fa/789ffffe98c99158c12
57dcd00391ea4?OpenDocument
 
Szerintem ez egy jó lehetőség, amelyre a „Hor-
gász-suli” mozgalomban részt vevő egyesületek is 
nevezhetnek az általuk támogatott iskola bevo-
násával. Remélem, a megyében is sikerül valami-
lyen hasonló pályázatot kiírni.

 Tisztelettel: Biri Imre
„Horgász-suli” mozgalom szervező

Csuka fóliában recept 
Hozzávalók: 
– 60 dkg-os csuka 
– só, bors 
– majoranna 
– 10 dkg füstölt szalonna 
– fokhagymakrém 
– alufólia
Elkészítés: 
Csukát megpucoljuk, fejét és uszo-
nyait levágjuk. Belül sóval, borssal 
és majorannával bedörzsöljük. Aki 
szereti, tehet bele egy kis fokhagy-
makrémet is, és szalonnacsíkokat is. 
Alufóliába csomagoljuk és parázsban 
megsütjük.
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Nádégetés 
A Bujtosi Sporthor-
gász és Tájvédelmi 
Egyesület megbízá-
sából január elején 
önkéntesek gyűjtöt-
ték össze és égették 
el a Bujtosi-tó kije-
lölt partszakaszain a 
nádast.  
Fotó: Sipeki péter

Három 
a magyar 
igazság
A harcsát Császárszál-
láson fogta, március 
22-én 5.30-kor Jakab 
Mihály horgász. Ebben 
az évben már két 
harcsa elment tőle, 
harmadszorra összejött 
neki. A hal súlya 25,30 
kg. A csali egy tenyeres 
kárász volt.

Szép zsákmámy. A 6.30 kg-
os pontyot a nagykállói Vadkerti Tápcsator-
nán Fesztóry László zsákmányolta.

A bojlisok 
nem kuko-
ricáznak! 
Mondhatná Makai 
Géza tiszabecsi hor-
gász, aki általában 
bojlival horgászik. 
Akkor is ezzel csalizott, 
mikor egy 12 kg-os 
tőponty kapása jelent-
kezett a Milotai Süllős 
Bányatavon még 
tavaly október 18-án, 
15.15 órakor. Már épp 
hazafelé készült, össze 
is pakolt, mikor egy 
kiszámíthatatlan pilla-
natban érkezett a már 
nem remélt fogás.

Horgászsuli
Előadás Rakamazon./15.

55 éves a tiszalöki  
horgász egyesület./14.

2015. február 7-én 
tartotta szokásos év 

eleji konzultációját a 
megyei horgász szövetség 
egyesületei részére, 85 fő 
részvételével.

A konzultációt Virág Imre, a 

szövetség elnöke nyitotta meg. Ezt 
követően Kovács László könyve-
lőtől kaptak értékes információt a 
jelenlévők az adózás, a bevallások 
és egyéb, az egyesületeket érintő 
kötelezettségek vonatkozásában. 
Fesztóry Sándor, a szövetség ügy-
vezetője tartott prezentációt az új 

halgazdálkodási törvény cikkelye-
iből, beszámolt a 2014. évi mun-
ka tapasztalatairól, és a 2015. évi 
aktualitásokról, az elszámolások 
rendjéről, statisztikák leadásának 
menetéről. Az iroda dolgozói pedig 
a Szák programban bekövetkezett 
változásokat mutatták be./3.

2014.december 08-án, 
15.30 órakor igen óvatos, 

„dévéres” kapásom volt 
egy szem fokhagymás 
kukoricára. 

Egy határozott mozdulattal 
akasztottam, és egyből éreztem, 
hogy nem dévér, 5-6 kg-os pontyra 
tippeltem. Pár perc múlva jobban 
magához tért a már bizonyára téli 
álomra készülő jószág, mert a nyá-
ron akasztott halakat megszégye-
nítő erővel védekezett, semmiképp 
nem tudtam 15-20 m-től a part-
hoz közelebb kényszeríteni. Pedig 
nyári, nem finomított szereléssel, 
0.30-as monofil zsinórral horgász-
tam, igaz abból is az olcsóbb fajta: 
200 m 400 Ft-ba került 3 évvel 
ezelőtt, azóta használom, nem 
egy, nem kettő 10-en túlit kifog-
va vele. Ennek „titka”, hogy a 
féket csak kivételes esetben hasz-
nálom, főként a visszaforgásgátló 
kikapcsolásával fárasztok, mely 

módszer megismerésére egy kapi-
tális hal fárasztásakor meghibá-
sodott orsóm „jóvoltából” jöttem 
rá. Negyedórás küzdelem és a hal 
többszöri kirohanása (ilyenkor két 
esetben 30-40 m zsinórt vitt le, de 
volt egy kb 80 m-es nekirugaszko-
dása is) után, viszonylag szokat-
lan módszerrel, a 4.20-as botomat 
megemelve a parttól kb. 20 m-re 
megpipáltattam.

Ekkor láttam, amit már sejte-
tettem a fárasztás közben: ez egy 

10 +-os hal lesz. Innentől kezdve 
a hal már irányíthatóbbá vált, de 
még így is voltak kirohanásai. A 
legelső, arra alkalmas pillanatban 
szákoltam meg, és teljesen még 
akkor sem volt elfáradva a gyö-
nyörű, hibátlan tükörponty, amely 
mérelegeléskor 12,4 kg-ot muta-
tott. Fényképezés és mérleglés 
után visszanyerte szabadságát, 
tovább gazdagítva a Milotai Süllős 
Bányató állományát.

Persze finomított módszerekkel 

és csalikkal, etetőanyagokkal bizto-
san sokkal nagyobb eredményeket 
lehetne elérni, de nekem ennyi is 
elég. Pedig egy ilyen téli fogásnak 
különleges „íze” van, akinek volt 
hozzá szerencséje tudja, akinek 
még nem, próbálja meg, látogasson 
el hozzánk! Március 1-jén tartottuk 
éves közgyűlésünket, amelyet pár 
napon belül haltelepítés követett. 
(Erről és minden más ememényről 
honlapunkon folyamatosan tájéko-
zódhatnak az érdeklődők.)

Wachteinheim József

Versenynaptár
A verseny szakbízottság 
elkészítette a 2015. évi 

versenynaptár  
tervezetet./8-9.

1%
Ezúton köszönjük meg 

azoknak a horgásztár-
saknak, akik 2013. évi 

adójuk 1%-át a megyei hor-
gász szövetség számára 
ajánlották fel. A befolyt 

118.489 forintot vizeink és 
azok partjainak rendben 

tartására, élőhely fejlesz-
tési feladatokra fordítjuk. 

1%-os felajánlásukat 
a jövőben is szívesen 

vesszük:
Adószámunk:
19207119-1-15.

A küldött
közgyűlés  
várható  

időpontja:  
2015. április 25., 

szombat

Év eleji konzultáció – volt miről beszélni

A megyei horgászlétszám 2014. 
évben kis mértékben ugyan, de 
nőtt. 

Sajnos a gyermek és az ifi hor-
gászok száma csökkent nagymér-

tékben, (országos szinten is!). A 
felnőtt horgászok száma kompen-
zálja az elmaradást, így összessé-
gében növekedést könyvelhettünk 
el az elmúlt évre. 

Megyei horgászlétszám

Tél eleji hibátlan 
tükörponty

  Események képekben

Megyei horgászlétszám:
 Tag 2013. év 2014. év  Változás  
 felnőtt 10.592 fő 11.041 fő + 449 fő  
 ifjúsági 278 fő 230 fő – 48 fő 
 Gyermek 1.312 fő 1.198 fő – 114 fő 
 Összesen: 12.182 fő 12.469 fő + 287 fő 

Ez a nyurga 
kukoricára ment 
Kukoricával és egyszerű módsze-
rekkel sem felesleges horgászni a 
Milotai Süllős Bányatavon: 2014. 
október 19-én, 16,30 órakor egy 
szem mézes kukoricával fogtam ezt 
a 10,5 kg-os nyurgát, fenekezve, a 
szokásos módszeremmel, amelyet 
honlapunkon pl. a „Tó Ajándéka” 
oldalakon leírok, és ahol talán a 
legjobban össze vannak foglalva 
horgászvizünk sajátosságai is.

Wachteinheim JózSeF

– bankszámlavezetés,
– E-BANKING szolgáltatás,
– lakossági folyószámla vezetés,
– bankkártya,
– betét elhelyezési lehetőségek,
– hitelezés,
–  egyéb pénzügyi szolgáltatások,  

gyors, rugalmas ügyintézés.

4320 Nagykálló, Zrínyi Miklós u. 22. Tel./fax: 42/563-053
4700 Mátészalka, Bajcsy-Zs. u. 30. Tel.: 44/500-278, fax: 44/500-279
4900 Fehérgyarmat, Kossuth tér 4. Tel.: 44/510-185, fax: 44/510-186
4300 Nyírbátor, Szabadság tér 10. Tel.: 42/510-365, fax: 42/510-366

Szolgáltatásaink: Lakosságnak, vállalkozóknak, 
önkormányzatoknak, egyesületeknek:

Központ: 4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 4.
Tel: 42/597-540 Fax: 42/597-541, 597-560


