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Augusztus közepén haltelepítés-
sel folytatódott a Bujtosi-tó élővilá-
gának rehabilitációja. 

1250 kg őshonos pontyot szál-
lítottak Nyíregyházára a Hortobá-
gyi Halgazdaságból. A NYÍRVV 

Nonprofit Kft. 250 kg halat a tó 
városi oldalára, 1000 kg-ot pedig a 
körúton kívüli tórészletbe telepített. 
A halak átlagosan 2 kg súlyúak. 
A telepítés értéke közel egymillió 
forint volt.

Haltelepítés a Bujtoson

Ekkora halat fogtam...

RekoRdfogások

A nyári MElEg, az alacsony 
vízállás miatt sok hal pusztult 
el folyóinkban. /4.

HAláSzlé. Augusztus 20-án 
Túristvándiban rendezték meg 
a 18. Nemzetközi Halászléfőző 
Versenyt, melyen a Kocsordi 
Kraszna HE csapata is részt 
vett.

KüldöttKözgyűléS. 
A Sporthorgász Egye-

sületek Sz-Sz-B. Megyei 
Közhasznú Szövetsége 

október 3-án küldöttköz-
gyűlést tartott Nyíregyhá-
zán, a Start Rehabilitációs 

Vállalatnál. A megjelent 
küldöttek a Nyíregyházi 
Törvényszék végzésének 

megfelelően, döntöttek az 
alapszabály módosításról.

Jakab Mihály 
harcsája. Szeptem-
ber12-én 21 órakor Császár-
szálláson segítség nélkül 1 óra 
fárasztás után sikerült kifogni 
ezt a 30 kg súlyú, 180 cm-es 
harcsát.

Kuttyogtatva. 
Sallai Zsolt a Tiszán, Zsurkon 
egy 45 kg-os harcsát fogott 
egyik vasárnap reggel 
kuttyogtatva, harmat gilisz-
tával. A halat fél óra fárasztás 
után sikerült csónakba „csalni”.

Amur vendég-
ként. Csernyik Tibor nyírte-
leki horgász július 14-én reggel 
9 órakor ezt a méretes amurt 
fogta a gyékényesi bányató-
ban. Tarsoly Viktor horgász 
barát segítségével 30 perces 
fárasztás után sikerült megszá-
kolni, s a mérlegelést követően 
(ami 22,5 kg mutatott) vissza-
helyezni a halat a tóba.

Juhász Bence sike-
res vizsga után boldogan veszi 
kézbe az állami horgászvizsga 
bizonyítványát.

Kulcsár László, július 13-án egy 70 cm-es, 3,5 kg-os 
csukát fogott. Július 29-i, nappali, és éjszakai fogásai: 2 db ponty, 
2 db amur. Augusztus 1-jén reggel 9 órakor pedig egy 7 kg-os amur 
akadt a horgára!

Gigaharcsákat  
fognak. A Kisvárdai Báger-
tavon elképesztő méretű harcsák 
akadtak mostanában a horogra. A 
horgászok elmondták, hogy közel 
100 kg-os példányt is fogtak már itt. 
Barabás István 56 kg-os harcsát csalt 
horogra a nyáron. A halat 1 órán át 
kellett fárasztani. Medve Szabolcs 
horgásznak is nagyon kedvező ez a tó, 
ő már több kapitális harcsát akasztot 
itt, volt, ami több mint 70 kg-ot nyo-
mott. Gratulálunk a szép fogáshoz!

Vissza a vízbe. 
Egy 12 kg-os tükörpontyot 
fogott nemrégiben Makai Géza, 
a Milotai HE horgásza a helyi 
Bányatóban. (A halat vissza is 
engedte a vízbe).  Fotó: Wachteinheim 

JózseF

Sándor Roland 
szeptember 25-én fogta ezt 
a 65 kg-os harcsát az apagyi 
Kenderáztatóba.

HorgáSz-Suli
A Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyei 
Rakamaz vadregé-
nyes holtágán ren-
dezték meg a modell 
értékű horgász 
ötpróba verseny első 
megyei döntőjét, 
ahol a résztvevők 
az evezéssel is 
megismerkedtek./8.

ÓriáSi  
HArcSáK. 
Több óriás 
harcsát 
fogtak 
az idén a 
kisvárdai 
Báger-
tavon.

HorgáSztá-
BoroK 
Ebben az évben 
a megyében 
nyolc helyszí-
nen tartottunk 
a gyerekeknek, 
fiataloknak hor-
gásztáborokat, 
rendezvénye-
ket. Képünk a 
mándoki tábor-
ban készült./6.

ElnöKSégi 
vErSEny. A 
szeptember 18-án, 
Tunyogmatolcson 
tartott elnöksé-
gi ülés után az 
elnökség tagjai 
is összemérték 
horgásztudásukat, 
ahol Szűcs Sándor 
a második helyet 
szerezte meg./2.

Milotai nagy fogások
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Beszámoltak a bizottságok
2015. szeptember 18-án 

tartotta soron következő 
kihelyezett elnökségi ülését 
a Megyei Közhasznú Hor-
gász Szövetség, melyre a 
Tunyogmatolcson lévő hor-
gásztanyáján került sor.

Az elnökség elfogadta az ügy-
vezető beszámolóját, az elmúlt 
időszakról, (telepítések, területi 
jegyek értékesítése, a szövetség 
gazdasági helyzete, taglétszám 
alakulása, stb.) továbbá beszámol-
tak az éves munkáról a verseny 
szakbizottság és az ifjúság oktatás 
szakbizottság elnökei is. 

Beszámoltak a nyáron megren-
dezésre került horgásztáborokról, 
melyen a gyermekek nagy öröm-
mel vettek részt.

A jelenlévők szóbeli tájékozta-

tást kaptak az OMÉK-on meg-
rendezésre kerülő horgászati 
tanácskozáson dr. Szűcs Lajos, 
MOHOSZ-elnök által tartott elő-
adáson elhangzottakról is, mely az 
országos szövetség által végzett 
munkáról a halgazdálkodási víz-
területek pályáztatásával kapcso-
latosan és a MOHOSZ Balatoni 
Halgazdálkodási Zrt. új alapokra 
helyezett együttműködéséről szólt. 

Az elnökségi ülést követően az 
elnökségi tagok horgászbottal a 
kezükben is összemérhették az ere-
jüket, mert az ülés után horgászver-
senyre került sor a tunyogmatolcsi 
Holt-Szamoson, ahol az alábbi 
eredmények születtek:

I. helyezett lett: Dr. Isaák László, 
II. helyezett Szűcs Sándor, míg a 
III. helyen Banu László végzett.

Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Rendőr-főkapi-

tányság tájékoztatója:

A jogsértések visszaszorítása és 
a külterületek biztonsága érdeké-
ben a társhatóságokkal szerveztek 
ellenőrzést az ibrányi rendőrök. Az 
Ibrányi Rendőrőrs a Felső-Tisza 
Vidéki Vízügyi Igazgatósággal, 
halőrökkel, hivatásos vadásszal és 
mezőőrrel közösen tartott ellen-
őrzést illetékességi területén. A 
hatóságok 2015. augusztus 28-án 

Balsa, Buj, Tiszabercel, Paszab, 
Gávavencsellő és Ibrány szabad-
vizein és partszakaszain tartottak 
vízirendészeti ellenőrzést, és lép-
tek fel közösen – elsősorban a 
külterületi lopásokkal és más jog-
sértő cselekményekkel szemben. 
Engedély nélküli, illetve jogosu-
latlan horgászat miatt összesen hét 
emberrel szemben indult eljárás (a 
fotókon nem ők láthatóak). Egy 
férfit a tiszerberceli töltésen értek 
falopáson, őt szabálysértési őrizet-
be vették.

Mint a Leveleki Horgász 
Egyesület érdekkép-

viseleti szervét a horgász 
bennünket is megkeresett. 
Ezzel kapcsolatban az alábbi 
választ adjuk:

A víztározó halászati jogát a 
Levelek Nagyközség Önkor-
mányzata nyerte el és gyakorolja, 
viszont a horgásztatást nem az 
általa megbízott horgászegyesület 
végzi! 

Tudomásom szerint, az önkor-
mányzat a horgásztatás és a hal-
gazdálkodás megszervezéséhez 

kapcsolódó feladatok jelentős 
részét a horgászegyesülettől meg-
vonta és a Szabolcsi Halászati Kft-
vel kötött szerződést. 

Álláspontom szerint, a horgász-
egyesület, mint önálló jogi személy 
a stégek és esőbeállók építésével, 
vagy karbantartásával sem tud/kell 
foglalkoznia, hiszen a horgászati 
feltételek (akár a horgászhelyek 
megközelíthetősége) megteremté-
se a mindenkori halgazdálkodási 
hasznosító feladata, akinek bevé-
tele származik a tevékenységből. 

Fesztóry Sándor
Megyei Horgász Szövetség

A Villantó Magazin 2015. 
júliusi számában megje-

lent „Cipekedő horgászok 
a Leveleki-víztározón” című 
cikk 2-es pontjában foglal-
takkal kapcsolatban.

Az Önkormányzati Horgász 
Egyesület Levelek Vezetősége nem 
ért egyet azzal a cikkben megjelent 
közléssel, mely szerint a Leveleki-
víztározón a horgásztatást a Leve-
lek Nagyközség Önkormányzata 
által megbízott Horgász Egyesület 
végzi, a tározón történő horgász-
tatás éves díjának meghatározása 
kizárólag a Horgász Egyesület ille-
tékessége. Ezen tartalmú tájékoz-
tatás nem felel meg a valóságnak, 
mert az éves és napi területi jegyek 
árát kizárólag a Levelek Nagyköz-
ség Önkormányzata állapítja meg, 
mint a halászati hasznosítási jog 
tulajdonosa.

Az Önkormányzati Horgász 
Egyesület a napijegyek megálla-
pításában kizárólag véleményezési 
lehetőséggel rendelkezik. A kiadott 
területi jegyeken a Levelek Nagy-
községi Önkormányzat szerepel 
Borsodi László polgármester alá-
írásával. Az Egyesület vezetősége 
évek óta nem ért egyet az általa 
is magasnak tartott területi jegyek 
árával, melyet azonban a haszon-
bérlő soha nem vett figyelembe! 

Az Önkormányzati Horgász 
Egyesület Vezetősége nevében: 

Gyula Szabolcs, titkár
Tanulmány a horgászólmok  

káros hatásairól
Bernard Breton 2013. 

július 30. – A világ éves 
ólom felhasználása 7 millió 
tonna, ebből 3 millió tonnát 
bányásznak, és 4 millió ton-
nát újrahasznosítás során 
állítanak elő.

– Részletezi az ólom káros hatá-
sait, a vérben megengedett maxi-
mális mennyiséget (gyermekek 
100 μg/liter alatt / nők 300 μg/liter 
alatt / férfiak400 μg/liter alatt.)

– Felhívja a figyelmet a az ólom 
természetben történő lassú lebom-
lására.

Felhasználás:
Akkumulátorok 75 %
Ólom termékek (horgászolmok is) 13%
Kábelek, ötvözetek 6%
Vegyipar 3% 

Horgászólmok felhasználása:
Franciaországban megközelítő-

leg 1000 tonna/év, ebből 700 tonna 

előállított, 200 tonna importált, és 
100 tonnát a horgászok maguknak 
készítenek. A tengeri sportok éven-
te további 1000 tonnát használnak 
fel Franciaországban. A tengeri 
horgászat során használatos ólmok, 
(100g-1 kg), és a pontyhorgászat 
során használt ólmok (50-100 g) 
képviselik a horgászólmok jelentős 
részét. A beszakadt, vízben maradó 
horgászólmok nem bomlanak le.

Tisztelt EAF tagok
Az elmúlt hetekben egyes EU 

országokban újra felvetődött a kér-
dés a horgászólmok használatával 
kapcsolatban. A jelenlegi álláspont 
szerint a 0,06 grammnál nehezebb 
súlyokat más alapanyagból len-
ne célszerű előállítani legkésőbb 
2020-ig. 0,06 gramm alatt nem 
megoldható az ólommentes előál-
lítás, ezért az ennél kisebb méretű 
gömb (nr.8 0,06g), és styl (nr. 11 
0,048) ólmok gyártását leállítanák.

Fesztóry Sándor

Hozzávalók 4 személyre:  
60 dkg pontyszelet, 2 evőkanál olaj, 
1 evőkanál liszt. A raguhoz: 10 dkg 
húsos szalonna, 1 kis fej hagyma,  
10 dkg piros húsú paprika, 5 dkg 
gomba, 5 dkg savanyú uborka,  
1 teáskanál tárkony, 2 dl tejföl.  
A puliszkagombóchoz: 2 dl tej,  
3 dkg vaj, 15 dkg kukoricadara.

Elkészítés: A halakat megmossuk, 
leszárítjuk, megsózzuk, és kicsit 
állni hagyjuk. A szalonnát kockákra 
vágjuk. A hagymát meghámozzuk, 
felaprítjuk. A paprikát megmossuk, 
kimagozzuk, húsát kis darabokra 
vágjuk. A gombát megtisztítjuk, 
felszeleteljük. Az uborkát karikákra 
vágjuk. A halat lisztbe forgatjuk, és 
forró olajban mindkét oldalát 1-2 
percig elősütjük. Tányérra tesszük. A 

visszamaradt zsiradékban kipirítjuk 
a szalonnát, majd rátesszük a 
hagymát, és azt is megpirítjuk 
kicsit. Végül rátesszük a paprikát 
és a gombát. Sózzuk, beletesszük 
a tárkonyt, az uborkát, majd a 
tejfölt. Ebbe a raguba tesszük 
vissza a halakat, és összepároljuk 
kíméletesen 5-6 percig, ha kell pici 
vizet, vagy fehérbort lehet aláönteni. 
A puliszkagombóc: 2 dl vizet és 
a tejet a vajjal, sóval felforraljuk, és 
gyors kevergetés mellett hozzáadjuk 
a kukoricadarát. Összeforraljuk 1-2 
percig, hogy a dara megpuhuljon, és 
fagylaltos kanállal szép gombócokat 
adagolunk belőle. A halas raguval 
frissen-forrón tálaljuk. 

Munka: kb. 45 perc
Fogyasztható: kb. 45 perc múlva

1 adag körettel: 532 kcal

RECEPTEK: Pontyragu puliszkagombóccal

Nagyon sokan választják – fér-
fiak és nők egyaránt – a pihe-
nésnek, a kikapcsolódásnak azt 
a formáját, hogy horgászbottal 
ülnek a folyók és tavak mellett. 
Megyénkben is nagy a horgászok, 
ezért is érezzük fontosnak, hogy 
lapunkban beszámoljunk az ese-
ményekről, az elért eredmények-
ről. Hogy minél átfogóbb képet 

adhassunk közre a horgászok 
életéből, kérjük a horgászegyesü-
leteket, küldjenek híreket és fény-
képeket versenyekről, a kifogott 
halakról. Fontos, hogy a fotón a 
zsákmány és a horgász is rajta 
legyen. Kérjük, ezeket az infor-
mációkat a laszlo.magyar@kelet.
hu és a mihaly.danko@kelet.hu 
e-mail címre küldjék el.

ÚJRA HORGÁSZOLDAL A KELETBEN 

Hírek és képek kifogott halakról
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Kellemes tavaszi napsütés 
fogadta a megyei évadnyitó hor-
gászverseny résztvevőit a tiszalöki 
Kenyérgyári-holtágon. A korábbi 
évekhez képest kissé megfogyatko-
zott – de annál lelkesebb – mezőny 
vágott neki e nemes viadalnak, 
összesen 43 fő. Külön öröm, hogy 
7 U-14-es versenyző és 6 hölgy 
adta le nevezését. 

Az ünnepélyes megnyitón Szi-
lágyi Imre, a megyei versenyszak-
bizottság elnöke és Beke Péter, 
az Új Élet HE. versenyfelelőse 
köszöntötte, és látta el néhány 
hasznos tanáccsal a résztvevőket.

A sorsolás után mindenki elfog-
lalta a rajthelyét. A felnőtt kategó-
riában három szektorra lett osztva 
a pálya az esélyek kiegyenlítése 
érdekében. A résztvevők többféle 
horgászmódszerrel készültek és 
a verseny alatt hamar kiderült, 
kinek mennyire vált be az elkép-
zelése. A macht és a rakós botok 
váltogatásával a nagyobb testű 
halak megfogása volta cél, igaz, 
ez most nem igazán sikerült. A 
kapásmentes időszakokban a rövid 
spicc botokkal mindenki az apróbb 

halak megfogására koncentrált. Az 
U-23-as szektor versenyzői kima-
gaslóan jó fogásokat értek el a 
többi résztvevőhöz képest. A fene-
kező kategóriában indulók külö-
nösen nagy csatát vívtak egy-egy 
darab hal (ez szó szerint értendő) 
megfogásáért.

Már a mérlegeléskor sejthető 
volt a végeredmény. A szektor-
lapok összesítése után az ered-
ményhirdetésre a Tisza étteremben 
került sor. A díjakat Virág Imre, a 
megyei horgász szövetség elnö-
ke adta át. Az úszós kategóriában 

az első öt helyezett, az U-14-ben, 
U-18-ban, U-23-ban és a nőknél az 
első három helyezett kapott kupát. 
A fenekező kategóriában a díjazot-
tak horgászbotot, szerelékes ládát 
kaptak ajándékba. Az évadnyitón 
legjobban szereplő versenyzőknek 
kategóriánként egy-egy vándorku-
pát ajánlott fel 2013-ban Varga 
Albert, az Albi Csali horgászbolt 
tulajdonosa. Ezeket a serlegeket az 
idén Szilágyi Imre, a megyei ver-
senyszakbizottság elnöke adta át az 
első helyezetteknek. Két kategóri-
ában jövőre új vándorserleget kell 

beszerezni, mert U-18-ban Tóth 
Imre és U-23-ban Varga Albert 
három egymást követő évben nyer-
ték el a kupát, így azoknak ők már 
örök birtokosaik.

A nap zárásaként a résztvevők 
a megyei horgász szövetség és a 
házigazdák jóvoltából egy tányér 
finom babgulyást fogyaszthattak 
el. Bár halban nem bővelkedett ez 
a pálya, de egy nagyon jó hangula-
tú, baráti horgászat részesei lehet-
tek a versenyzők és kísérőik.

Szilágyi Imre

Cipekedő horgászok a Leveleki-víztározón
A Leveleki-víztározó az ország 

egyik legdrágább horgászvize – 
kezdte levelét az egyik ottani hor-
gász. A Fetivizig, a tó tulajdonosa 
lehetetlenné teszi a horgászok hely-
zetét. A töltést sorompóval zárták 
le, így közel 400 métert kell cipe-
kedni, sokszor több fordulóval. A 
stégre, illetve a stég mellé nem 
engedélyezik a fedett beálló építé-
sét, hogy rossz idő esetén a horgász 
ne ázzon-fázzon. Nem képviseltet-
ték magukat a közgyűlésen sem, így 
nem mondhatták el a horgászok az 
esetleges hasznos javaslataikat sem 
nekik. A töltés szélére – igaz enge-
dély nélkül – épített kunyhónkat 
nem nézték jó szemmel, és össze-
rombolták. Nem kérünk mást, csak 
teremtsenek emberi körülményeket! 
Ha kell, mi hajlandók vagyunk bár-
milyen megoldásra – írta levelében 
egy pihenni vágyó horgásztársunk.

Válasz a felvetésre
A Fetivizig-hez eljuttatott pana-

szos levelet igazgatóságunk meg-
vizsgálta, az abban foglaltakra 
tételesen az alábbi tájékoztatást, 
választ adja:

1. A Le ve leki-víztározó a magyar 
állam tulajdonában és a Fetivizig 
kezelésében lévő komplex hasz-
nosítású tározó, mely elsődlege-
sen belvízvédelmi szerepet tölt be. 
Ennek érdekében a tározótérnek és 
a hozzá tartozó töltésnek a fenntar-
tásáért, karbantartásáért az igazga-
tóság, a vízügyi létesítmény keze-

lőjeként köteles gondoskodni. 
Belvízvédelmi szempontok miatt 

a tározó töltésén való közlekedés 
személygépkocsival nem megen-
gedett, kivéve az apagyi (nyugati) 
oldalon való parkoló megközelíté-
sét lehetővé tévő töltésszakaszon. 
A horgászok ezen töltésszakasz 
használatáért nem fizetnek.

A gépjárművek közlekedésének 
kitiltása azért vált szükségessé, 
mert a sorompóval való lezárást 
megelőzően a horgászok és üdü-
lőtulajdonosok gépjárművei kárt 
okoztak a töltéstestben, illetve a 
töltéskoronán történő parkolásuk-
kal a fenntartó gépek közlekedé-
sét többször akadályozták. A töltés 

koronája 2012-ben pályázati forrás-
ból stabilizálásra került. Amennyi-
ben a gépjárműveket újra a töltés-
re engednénk, úgy a védképesség 
biztosítása ismételten veszélybe 
kerülne, illetve az okozott károk 
helyreállítása szükségtelenül más 
vízügyi feladatoktól vonná meg a 
forrásokat. A gyalogos és kerék-
páros közlekedés továbbra is aka-
dálytalanul biztosított a töltésen, 
melynek érdekében kerékpáros 
sorompók kerültek lehelyezésre.

Az éves fenntartási felada-
tok részeként a tározó töltésének 
kaszálását minden évben minimá-
lisan két – lehetőség szerint három 
– alkalommal elvégezzük. 

2. A Leveleki-víztározó halászati 
hasznosítási jogát Levelek Nagy-
község Önkormányzata nyerte el, 
a horgásztatást az általa megbízott 
horgászegyesület végzi. A tározón 
történő horgásztatás éves díjának 
meghatározásában a Fetivizig nem 
érintett, az kizárólag a horgász-
egyesület illetékessége.

3. A tározón a horgászat elsősor-
ban stégekről történik, a horgászok-
nak stéghely bérlésére vonatkozóan 
kell szerződést kötni a Fetivizig-
gel. A szerződés tartalmazza, hogy 
nem lehet esőbeállókat építeni a 
Fetivizig területén. Jelen panaszos 
tehát engedély nélkül végezte el a 
„kunyhó” építését. 

Kulturált esőbeállók, padok épí-
tésétől Igazgatóságunk nem zárkó-
zik el, amennyiben azok szervezett 
keretek között (egyesületi szin-
ten), a Fetivizig-gel előre egyez-
tetett formában, egységes, tájba 
illő kivitelben valósulnak meg. A 
fenntartásukról, karbantartásukról 
a horgászegyesület lenne köteles 
gondoskodni.

A tározó komplex célú (bel-
vízvédelmi, öntözési, halászati és 
jóléti) hasznosításából adódóan az 
igazgatóság a jövőben is, a hasz-
nosítók mindenkori igényeit szem 
előtt tartva kívánja végrehajtani a 
jogszabályban foglalt kötelezett-
ségének megfelelően a tározó üze-
meltetését.

Bodnár Gáspár, 
igazgató

Újra Tavasz Kupa
Két év kihagyás után újra 

megrendezésre került a kocsordi 
Kirvalapos horgásztavon a Tavasz 
Kupa. A hagyományoktól eltérő-
en nem volt megszabva horgász 
módszer, úszós és feeder egyaránt 
tetszőlegesen választható, sőt 
verseny közben váltogatható is 
volt. A versenyre 23 fő jelentke-
zett, akik három szektorba lettek 
elosztva.

A gyors eligazítás és sorsolás 
közben a szervezők egy kis szív-
melegítővel és pogácsával ked-
veskedtek a megjelentetteknek. 
Szükség is volt erre, hisz nem volt 
igazán strandidő.

A verseny ideje alatt megpró-
bálta mindenki az eltervezett takti-
káját véghezvinni, sajnos, a frissen 
telepített halaknak megint elfe-
lejtettek szólni. Bár kevés halat 
fogtak a versenyzők, de annál 
többfélét. Akik sikeresen oldották 
meg a feladatot, azok több kilós 
fogásokat értek el. Kitartó mun-
kájukat kupákkal díjazták. A díja-
kat a Kraszna HE. elnöke, Jakab 
János adta át.

Egy nagyon jó hangulatú baráti 
horgászversenyen vehettünk részt. 
Egy kellemes napot tölthettünk el, 
aminek a megkoronázásaként még 
a szervezők mindenkit vendégül 

láttak egy finom halászlére. Köszö-
net érte, nagyon finom volt!

Gratulálok a nyerteseknek! 
Remélem, az elkövetkező évek-
ben a Tavasz Kupa lesz az év 
első horgászversenye a megyei 
versenynaptárban. 

Szilágyi Imre

Ahol egy hal is aranyat ért...

Június 18-19-én a „Horgász-suli” 
programon belül megtartotta első 
horgásztáborát a Cormoran Sport-
horgász és Természetvédő Egyesület 
és az Erzsébet Királyné Oktatási 
és Nevelési Intézmény a Rakamazi 
Nagy- Morotván.  A táborban 20 
fiatal ismerkedett meg a horgászat 
alapjaival és tett sikeres vizsgát az 
horgászengedély megszerzéséért. 
Az első nap a fiatalok különböző 
oktatási helyeken ismerkedtek a víz-
parton betartandó írott és íratlan sza-
bályokkal, a horgászeszközökkel, a 
különböző horgászmódszerekkel és 
a vizek élő-világával. Megismerték 
és gyakorolták a horgászat szerelési 
fogásait, az etetőanyagok összeál-
lítását és az evezés szabályait, for-

télyait. A második nap végrehaj-
tották a horgász ötpróba feladatait: 
1. tesztlap kitöltését; 2. egy úszós 
szerelék összeállítását; 3. dobó-
gyakorlatot; evezést; 4. egy 2 órás 
horgászversenyt. Legnagyobb sikere 
természetesen az evezésnek és a 
horgászversenynek volt. Sok gyerek 
most evezett először és a két karó 
megkerülése alaposan próbára tette 
ügyességüket. A mentőmellény és a 

csónakba ülő döntnök biztonságossá 
tette a feladat végrehajtását.

A horgászversenyen az aláb-
bi eredmények születtek: Alsó 
tagozat: 1. Dankó Bence 2. o., 
2. Maczuri Kristóf 3. o., 3. Szűcs 
Patrik 3. o. Felső tagozat: 1. Orosz 
János 5. o., 2. Puncsák Rebeka 7. 
o., 3. Tóth Dávid 7. o. és Simon 
Attila 6. o.

A napközis tábor minden részt-

vevője kapott emlékplakettet, aján-
déktárgyat és sokan most szerezték 
meg első horgászengedélyüket is. 
A horgászversenyen helyezést elért 
gyerekek még további értékes jutal-
mat kaptak. 

A szponzorok és a Sporthorgász 
Egyesületek Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Szövetségének segít-
ségével gondoskodtunk róla, hogy 
a tábor a gyerekek részére ingyenes 
legyen.

A rendezvényen tovább növeltük 
egyesületünk utánpótlását jól felké-
szült horgász- palántákkal, de egy-
ben jó főpróbája volt az őszi megyei 
„Horgász-suli” horgász ötpróba ver-
senyhez.

Biri Imre
Cormorán STE alelnök
tel.: +36 30 367 6355

e-mail: biri.imre@freemail.hu
ui: Akik még csak az elkövetkező 
hetekben tartják meg horgásztábo-
rukat vagy csak a horgász ötpróba 
verseny iránt érdeklődnek, azok 
telefonon vagy e-mailben keresse-
nek – szívesen megosztjuk tapasz-
talatainkat!

„Horgász-suli” táborPontyfogó
A Nyírteleki Sporthorgász 

és Természetvédő Egyesületnél 
pontyfogó versennyel kezdődik 
a horgászszezon. Az idén új 
helyszínen, az orosi Erdélyi-
majorban került sor erre a meg-
mérettetésre. A reggeli sorsolás 
előtt 42 horgász nevezett. Ez 
rekord az ilyen típusú verse-
nyünkön. Volt, aki 6 kg-os amurt 
fogott. Ez bosszúság, ugyanis a 
versenybe nem számított be. Az 
összesítés után derült ki, hogy 
22 db pontyot fogtunk, mintegy 
65 kg összsúlyban. A mezőny-
ben hárman horgásztak rakós 
bottal, ebből ketten végeztek 
az első öt között, bizonyítva 
a finomszerelékes horgászat 
létjogosultságát a pontyhorgá-
szatban. 

Helyezettek: 1. Hajnal Nor-
bert 20.59 kg, 2. Komári Péter 
6.47 kg. 3. Csizmarik Tamás 
5.61 kg, 4. Szabó István 5.3 kg, 
5. Szalanics Csaba 4.11 kg.
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– 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

Az SBS-Sziko Team elsöp-
rő győzelemmel nyerte 

meg Maconkán a versenyt.

Nem csak szép magyar, de egy-
ben szép nyíregyházi siker is szü-
letett a 9. Professzionális Bojlis 
Európa Kupán, amelyet szeptember 
elején rendeztek meg Maconkán. A 
Kovács Zoltán, Szigetfalvi András 
és Bessenyei György alkotta SBS-
Sziko Team elsöprő győzelemmel, 
964,82 kilogramm összfogással 
érte el az első helyet.

A fiatalok nemcsak az első 
helyért járó kupát, hanem a verse-
nyen kifogott legnagyobb halért és 
a legnagyobb koi pontyért járó díjat 
is hazahozták. A legnagyobb ponty 
súlya – ami egyben tórekord is –, 
25,87 kg, a legnagyobb koi ponty 
pedig 9,95 kilogrammos volt.

Felváltva aludtak éjszaka
– A bojlis Európa-kupa egy 115 

órás verseny, vasárnap délutántól 
péntek délig tartott – avatott a 
részletekbe Kovács Zoltán, aki a 
társaival eddig valamennyi Euró-

pa-kupán részt vett, s most érte 
el a legjobb eredményt a tíz éve 
változatlan felállásban versenyező 
csapat. – Éjjel-nappal horgásztunk, 
éjszaka felváltva aludtunk egy 
rövid ideig. Míg az egyikünk aludt, 
a másik kettő figyelte a botokat. 
Hárman négy felszereléssel hor-
gászhattunk, természetesen néhány 
tartalékbotot előre elkészítettünk.

Senki sem mehet biztosra
– Maconkán senki sem mehet 

biztosra, nincs bevált hely. Azon 
a helyen, ahol mi horgásztunk, 
még soha senki sem ért el emlí-
tésre méltó eredményt. Kezdetben 
volt olyan éjszaka, hogy több mint 
200 kilogramm halat fogtunk, de 
aztán megfordult a szél, s már 
nem jött annyira intenzíven a ponty 
– magyarázta a csapat vezetője, 
akivel az édesapja szerettette meg 
a horgászatot, a tiszalöki erőmű 
felett és alatt vallatták a folyót. A 

hitvese már versenyzőként ismerte 
meg, így tudta, hogy mit vállal, s a 
két kislánya is elfogadja az édes-
apa hobbiját.

– A cégem által gyártott bojlit 
használjuk, s a terméknek az a leg-
jobb reklám, ha a különböző ver-
senyeken jó eredményeket érünk 

el. Többféle bojlira van szükség a 
versenyeken, hiszen hatékonysága 
függ az időjárástól, a tó vizének 
minőségétől, de még arra is ügyel-
ni kell, mennyi keszeg van a víz-
ben – árulta el a siker titkát Kovács 
Zoltán. MML
Megjelent a Kelet-Magyarországban

Kárókatona-gyérítés
A 18/2008-as rendeletnek 

köszönhetően szeptember 1. és 
január 31. között a nagy kárókato-
na (kormorán) szabadon gyéríthe-
tő. A gyérítést az új jogszabályok 
szerint azok a rendészeti vizsgát 
tett halászati őrök is végezhetik, 
akik szolgálati lőfegyvert használ-
hatnak. A Sz-Sz-B. Megyei Hor-
gász Szövetség, a Környezetvédel-
mi Hatóság külön engedélyével a 
Natura 2000-es védelem alá tarto-
zó Tunyogmatolcsi Holt-Szamoson 
idei évtől megkezdte a kárókatona 
gyérítését. Kérjük a horgász társa-
kat, ha rendelkeznek olyan infor-
mációval, hogy hol tartózkodnak 
nagyobb számban, viszonylagos 
rendszerességgel kormoránok, szí-
veskedjenek a szövetség halőre-
inek jelezni, hogy a munkánkat 
eredményesebben tudjuk végezni!

Fesztóry Sándor

A dobogó tetejére állhattak
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Tizennyolc életévig szól a kedvezmény

V. KÁLLÓ–„fém”-kupa

Nagy hal is 
horogra akadt

Módosult a halgazdálko-
dás és a halvédelem 

egyes szabályainak megálla-
pításáról szóló 133/2013. (XII. 
29.) VM rendelet. A módosí-
tásokat tartalmazó 56/2015. 
(IX.24.) FM rendelet a Magyar 
Közlöny 137. számában, a 
19831-19837. szakaszokban 
jelent meg, mely néhány 
bekezdés kivételével már 
szeptember 25-én hatályba 
lépett. Tartalma több ponton 
érinti a horgászatot, melyből 
néhány fontosabb változást 
vázlatosan emelünk ki a 
következők szerint:

•  Korábban a 10. évet betöltött 
életkortól 15 évet be nem töl-
tött életkorig a horgászjelöltek 
1.000 Ft-os vizsgadíjért tehettek 
horgászvizsgát. Ez kiterjesztésre 
került, így immár a 18. életév 
betöltéséig szól a horgászvizsga 
díj kor szerinti kedvezménye.

•  Csökkenhet a jegykiadók admi-
nisztrációs kötelezettsége, gyor-
sulhat a 15. életévet be nem töl-
tött horgászok részére az állami 
jegy kiadása, mivel az állami 
horgászjegy igénylésekor részük-
re a módosítás szerint már nem 
kell nyilatkozatot kitölteni,

•  Az országhatárral metszett nyil-
vántartott halgazdálkodási vízte-
rület esetében az adott vízterület 
vízkezelője által kiadott területi 
jegynek a rendelet c)-h) pont-
ja szerinti tartalmát szomszédos 
ország hivatalos nyelvén is elér-
hetővé kell tenni elektronikus 
vagy nyomtatott formában,

•  A horgászat, vagy halászat során, 
legkésőbb a kifogott hal tömegé-
nek feljegyzésekor a fogási napló 
fogásösszesítő táblázatában fel 
kell tüntetni a halgazdálkodási 

vízterület megnevezését, víztér 
kódját, valamint a fogás dátumát. 
Darabszám-korlátozás alá eső hal 
kifogása esetén a fogási időpontja 
(óra, perc) is beírandó.

•  Ez idáig az érintett vízkezelők a 
helyi horgászrendje szabályozta, 
most rendeletbe került a követ-
kező szabály: „nyilvántartott 
halgazdálkodási vízterületen egy 
személy egy időben horgászati és 
rekreációs halászati tevékenysé-
get nem végezhet”

•  Fontos, fokozott odafigyelést 
igénylő új szabályozás, amely 
eddig szintén csak a MOHOSZ 
Országos Horgászrendjében és 
a helyi horgászrendekben szere-
pelt: „halfogásra alkalmas hor-
gászkészség halfogási célú hasz-
nálata során annak folyamatos 
felügyeletét úgy kell biztosítani, 
hogy a horgász az aktív halfo-
gáshoz szükséges beavatkozáso-
kat az adott módszerhez igazodó 
időn belül végrehajthassa. E köte-
lezettség nem vonatkozik azokra 
az esetekre, amely alatt a horgász 
másik, jogszerűen használt kész-
ségével halat fáraszt, vagy annak 
végszerelékét vízbe juttatja, vagy 
jogszerűen használt csalihalfogó 
emelőhálót kezel.”
„ha a horgász a horgászhelyét 

tartósan elhagyja, a horgászkészsé-
get halfogásra alkalmatlan állapot-
ba kell hozni és a végszereléket ki 
kell venni a vízből.”
•  Összehangoltabb helyi horgász-

rendeket és halgazdálkodást ír elő 
az érintett vízkezelőknek a rende-
let szövege a következőkkel: A 
„Felszíni vízi összeköttetésű és 
a halak számára átjárható kap-
csolódású nyilvántartott halgaz-
dálkodási vízterületek esetén a 
halgazdálkodási terv kidolgozása 
során az érintett halgazdálkodás-

ra jogosultak kötelesek egymás-
sal együttműködni a hasznosí-
tási, valamint az őshonos halál-
lományok védelmi és fejlesztési 
célkitűzéseinek összehangolása 
érdekében. Az együttműködés 
részletes tartalmát megállapo-
dásban kell rögzíteni, amelyet a 
halgazdálkodási hatóságnak meg 
kell küldeni.
„Országhatárral metszett nyil-

vántartott halgazdálkodási vízte-
rület esetén a halgazdálkodásra 
jogosult az (1) bekezdés szerinti, 
más országbeli halgazdálkodásra 
jogosulttal való együttműködés 
lehetőségét keresni köteles. Ha 
együttműködés jön létre, ennek 
eredményéről a halgazdálkodási 
hatóságot tájékoztatni kell.”
•  Az ingadozó, gyenge vízminősé-

gű horgászvizek kezelőit érinthe-
ti a rendelet 8. szakaszának (2) 
bekezdése, mely szerint a hal-és 
más hasznos víziállatok tömeges 
pusztulása mértékének meghatá-
rozása csökkentésre került, így a 
korábbi 100 kg/ha helyett már 50 
kg/ha- os pusztulást is tömeges-
nek kell tekinteni.

•  A horgásznyelv szerint „intenzív” 
pontyos vizek kezelői számára 
előny, hogy a pontyra vonatkozó 
fajlagos tilalmi idő alóli 5 éves 
felmentés esetében a halgazdál-
kodási tervben foglalt rendsze-
res telepítés mértéke 200 kg/ha/
év-ről 100 kg/ha/évre lett csök-
kentve, tehát ilyen esetekben a 
felmentés kérésekor adott nyil-
vántartott halgazdálkodási víz-
terület halgazdálkodási tervében 
szerepelnie kell legalább 100 kg/
ha/év ponty telepítésnek.

•  Szabályozásra került, hogy a nem 
nyilvántartott halgazdálkodási 
vízterületen az idegenhonos hal-
fajok kifogását is be kell jegyezni 

a fogási naplóba.
•  Bővült a gyermekek, illetve értel-

mi fogyatékos személyek (Hhvtv. 
40 §. (3) és (5) bekezdés) által 
egy időben használható  eszkö-
zök tára, mivel  a díjmentes álla-
mi horgászjegy birtokában egy 
darab, egy – legfeljebb háromágú 
– horoggal felszerelt horgász-
készsége mellett egyidejűleg 1 
db 1 m2-nél nem nagyobb csa-
lihalfogó emelőhálót is használ-
hatnak.

•  Módosult az idegenhonos csali-
hallal való csalizás kérdésköre: 
„Idegenhonos élő csalihallal csa-
lizni kizárólag azon a halgazdál-
kodási vízterületen szabad, ahol 
az idegenhonos hal kifogásra 
került.” (Korábban: „Idegenho-
nos hallal csalizni kizárólag azon 
a halgazdálkodási vízterületen 
szabad, ahol a nem őshonos hal 
kifogásra került.”)

•  Feltehetően a gyakorlati tapasz-
talatokra alapozottan pontosításra 
került a fogási napló kitöltésére 
vonatkozó szabály a következők 
szerint: „A horgászat vagy a halá-
szat megkezdésekor a horgász 
vagy a halász tollal, kitörölhe-
tetlen módon köteles megjelölni 
a fogási naplóban szereplő éves 
naptárban a horgászati vagy a 
halászati tevékenység megkezdé-
sének napját.”
„Az engedélyes a kifogott és 

megtartani kívánt, darabszám-
korlátozás alá eső halat horgászat 
esetén a horogtól való megszaba-
dítás után, illetve rekreációs célú 
halászat esetén a halászeszközből 
történő kivétel után azonnal köte-
les a fogási naplóba tollal, kitöröl-
hetetlen módon bejegyezni.

Az összeállítás nem mindenre 
kiterjedően, vázlatosan készült !

Forrás: KHESZ

Hagyományainak meg-
felelően a Nagykálló 

Sporthorgász Egyesület 
ebben az évben is megren-
dezte szokásos jótékonysági 
horgászversenyét a Vadkert 
Tápcsatornán.

Az idén a teljes bevételt Fritz 
Máté Bence gyógykezelésére aján-
lottuk fel. A reggeli és regisztráció 
után a sporthorgász egyesület tag-
jai Sándor Zoltán és Sebők Zsolt 
megnyitották a versenyt. A fel-
nőtt versenyzők 18 fős mezőnyét 
3 szektorba osztottuk el, így biz-
tosítva az egyenlő feltételeket. A 
verseny kezdetét fél órával hama-
rabbra tudtuk hozni a versenyzők 
ügyes és gyors felkészülésének 
köszönhetően. A kürtszó elhang-
zását követően azonnal az eső is 
esni kezdett így is nehezítve a ver-
senyzők dolgát. A verseny lefújását 
követően örömmel tapasztaltuk, 
hogy szinte minden versenyzőnél 
volt mit mérlegelni. Nagyon ritka 
volt, ha valaki nem fogott halat. A 
gyerekeknél is szép fogások szü-

lettek, hiszen itt is 1 kg feletti apró 
halat tudtunk mérlegelni a szektort 
megnyerő versenyzőnél. A mérle-
gelést követően a házigazdák és 
segítőik 2 féle vadpörkölttel kínál-
ták az átfázott versenyzőket.

Győztesek: Gyerek kategória: 
I. Czelle Bence, II. Nagy Herczeg 
Vencel, III. Nagy Herczeg László. 
Felnőtt kategória: I. Sebők Zsolt 
4350 g, II. Bartha András 3250 g, 
III. Béres Miklós 2275 g

A jótékonysági versenyen 
231.000 Ft gyűlt össze. Újra sze-
retnénk megköszönni minden 
résztvevőnek és támogatónak illet-
ve valamennyi segítőnknek a kitar-
tó munkát.

Sebők Zsolt 

A Jonagold Almafesztivál része-
ként október 10-én hűvös, boron-
gós időben tartotta meg nevezé-
ses horgászversenyét a Cormorán 
Sporthorgász és Természetvédő 

Egyesület. Az 57 fő felnőtt hor-
gász közel 45 kg halat fogott. A 
13 db ponty mellett egy gyönyörű 
amurt és néhány kárászt, keszeget 
sikerült horogra csalni.

Elért eredményeink: Felnőtt 
kategóriában: 1. Vasvári István 
5050 g, 2. Papp Csaba 3650 g, 3. 
Lengyel Péter 3510 g. Nyugdíjas 
kategóriában: 1 Gincsei Pál 9060 

g, 2. Takács András 4950 g, 3. Hor-
váth József 3400 g. A legnagyobb 
halat fogta: Gincsei Pál 9060 g. 
A díjakat a város főterén felállí-
tott nagyszínpadon a város pol-
gármestere adta át. Külön tisztelet 
és megbecsülés illeti Gincsei Pál 
horgásztársunkat, aki a rossz idő 
ellenére, mozgásában korlátozva, 
járókerettel fogta meg a verseny 
legnagyobb halát, és nyerte meg 
a kategóriáját. Horgászegyesüle-
tünk egy finom halászlével ked-
veskedett a versenyzőknek. A hor-
gászegyesület délután megtartotta 
szokásos vezetőségi versenyét, 
amelyet Lucián Jánost megelőz-
ve Ladányi Zoltán horgásztársunk 
nyert meg.

Biri Imre, Cormorán STE alelnök

A Nagykállói Horgászegye-
sület is megrendezte házi 

horgászversenyét. A küzde-
lemre 57 fő nevezett, három 
kategóriában. 

Eredmények:
Felnőtt: I. Kantár János 8440 

gr, II. Listván László 5100 gr, III. 
Marinka Tamás 4720 gr. Női: I. 
Listván Lászlóné 2040 gr, II. Bajkó 

Tamásné 1600 gr, III. Bajkó Judit 
1120 gr. Gyerek: I. Simon Sólyom 
Szabolcs 960 gr II. Marinka Ádám 
860 gr , III. Matéz Roland. 

A legnagyobb halat Kantár János 
(3080 gr) fogta. 

A mérlegelés és eredményhirde-
tés után mindenkit egy finom bab-
gulyással vendégelt meg az egye-
sület – tudtuk meg Gura Mihály 
elnöktől.

Augusztus 30-án tartottuk meg a tisztségvise-
lői horgászversenyt. A hagyományoknak meg-
felelően a tavalyi győztes, a Kocsordi Kraszna 
H.E. volt a házigazda Kocsordon, a Kirva 
lapos horgásztavon. Nyolc horgászegyesület 
jelentkezett, 3-3 fős csapattal. A nap nagyon 
barátságos hangulatban telt, bár a fogások nem 
voltak kiemelkedőek. A verseny végén a díja-
kat Farkas Sándor a Megyei Horgász Szövetség 
alelnöke adta át. Eredmények: 1, Vasas HE 5 
pont, 2, Kraszna HE 11 pont, 3, Nyírtelek HE 
12,5 pont. A díjak kiosztása után a házigazdák 
és Bakos Olivér jóvoltából – a versenyeken 
megszokott ételt – ízletes babgulyást és egy kis 
frissítőt fogyaszthattak a jelenlévők. Jövőre a 
Nyírbátori Vasas HE. rendezheti meg a megyei 
tisztségviselők számára e nemes viadalt.

Szilágyi Imre

Bizonyítottak a vezetőink

Díjátadás a színpadon

Gincsai Pál  Vándorkupa Vasvári István

Július 18-án éjszakai horgász-
versenyre invitálta tagjait a Nyír-
teleki Sporthorgász és Természet-
védő Egyesület a balsai János-tó-
ra, este hatkor. Baljós előjelekkel 
vágtunk neki a megmérettetés-
nek. Gyenge fogási eredmények, 
alacsony vízállás, hatalmas káni-
kula. Ráadásul a meteorológia 
éjszakára vihart jósolt. Sajnos, 
a halak nemigen méltányolták a 
csapotok igyekezetét. Leginkább 
törpeharcsát, elvétve keszeget 
lehetett fogni.

Vacsorára nagyon finom kol-
bászos lecsót kaptunk. Nagyon 
szépen köszönjük Szalanicsné 
Katinak. Mindenki abban bízott, 

hogy éjjel beindulnak a pontyka-
pások, de sajnos, nem így történt. 
Összesen nyolc darabot sikerült 
fognunk. A vihar szerencsére 
elmaradt, így szép tiszta zavarta-
lan időben vártuk a hajnalt

Pirkadatkor indult el a keszegek 
kapása. Ezt az időszakot kihasz-
nálva, Komáriék másfél óra alatt 
hat kiló halat fogtak. Eredmé-
nyek: 1. Komári Péter – Komári 
Géza 7,93 kg, 2 Fábián Attila – 
Szalanics Csaba 4,12 kg, 3. Somo-
gyi Tamás – Somogyi Péter 2,87 
kg. Köszönet a Laguna Horgász 
Áruháznak a felajánlott különdíj-
ért, amit Komáriék kaptak.

Komári Géza

Éjszakáztunk
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Augusztus közepén ren-
deztük meg – a szokott 

helyszínen –, az apagyi 
kenderáztató horgásztavon, 
az elhunyt megyei elnökünk 
emlékére szervezett dr. 
Maleczky Imre Emlékverseny. 
Ezzel együtt először hirdet-
tük meg a fogyatékkal élők 
megyei versenyét.

A megnyitón Szilágyi Imre, a 
verseny szakbizottság elnöke pár 
mondatban megemlékezett Imre 
bácsi önzetlen munkájáról a hor-
gászatban, illetve a versenyhorgá-
szatban. A tó gazdái részéről rövid 
ismertetőt tartott Hornyák János a tó 
tulajdonságairól, a víz mélységéről, 
a fogható halak fajtájáról, méreté-
ről. A viadalra a tavalyihoz hasonló-
an szép számban neveztek, összesen 
34-en. A pályának az első négy 
helyére a fogyatékkal élők kerültek. 

Már az első órában látszott, ezen a 
versenyen a folyamatosan fogható 
kisebb halaké a főszerep, de a nye-
réshez a macth bottal fogott nagyob-
bacska pontyok is kellettek.  

A küzdelem végén a Maleczky 
család részéről Maleczki Tamás 
megköszönte minden versenyző-
nek és segítőnek a részvételt, majd 
átadta a győztesnek az általuk fel-
ajánlott díjakat. A vándorserleget 
Kecskés Attila, a verseny győztese 
őrizheti a következő emlékverse-

nyig. Eredmények: 1, Kecskés 
Attila 5160g, 2, ifj. Varga Albert 
2075g, 3, Luzsinszki Tamás 1980g, 
4, Jakab Róbert 2065g, 5, Bajkó 
Tamásné 1695g.

A fogyatékkal élők díjait Farkas 
Sándor, a Megyei Horgász Szö-
vetség alelnöke adta át. Az első 
három versenyző kupákban, míg 
a negyedik helyezett tárgynyere-
ményben részesült. Eredmények: 
1, Gincsai Pál, 2, Kaczur Tibor, 3, 
Csapó Miklós, 4, Veress András. 

Az eredményhirdetés után min-
den résztvevő egy tányér finom, 
forró babgulyást fogyaszthatott el. 
Köszönet a Maleczky családnak és 
a Megyei Horgász Szövetségnek a 
verseny megrendezéséért és a támo-
gatásáért. Köszönet a tó gazdáinak, 
hogy rendelkezésünkre bocsátották 
e csodálatos tavukat. Hiszem, hogy 
az ilyen versenyek nemcsak a nye-
résről szólnak, hanem az emberek 
összetartásáról, együttérzéséről.

Szilágyi Imre

A Szakbizottság egyik 
kiemelt feladta az volt, 

hogy a Verseny-naptárban 
szereplő programok, verse-
nyek a tervezett időpontokban 
megrendezésre kerüljenek, 
amit sikeresen meg is valósí-
tottunk.

Az év első megmérettetésé-
nek, az évadnyitónak a tiszalöki 
Kenyérgyári holtág adott otthont. 
A korábbi évekhez képest kissé 
megfogyatkozott – de annál lelke-
sebb – mezőny vágott neki e nemes 
viadalnak, összesen 43 fő. Külön 
öröm, hogy 7 U-14-es versenyző 
és 6 hölgy adta le nevezését.

Sorozatban már negyedszer 
adtak otthont a Megyei Csapat-
bajnokságnak a kisvárdai Bágeri-
tavak. Nyolc csapat nevezett. A 
versenyzők szabályos elhelyezése 
miatt két tavon kellett elosztani a 
mezőnyt. A kisebbik tóra az U-14-

es, U-18-as szektort és a nőket, a 
nagyobbikra az U-23-asokat és a 
négy felnőtt szektort helyeztük el.

A Nagy-Morotván került meg-
rendezésre a kétfordulós Egyéni 
Bajnokság, ahol a versenyzőknek 
a nagy nyári kánikulában kellett 
helytállniuk. Igen csak ember pró-
báló volt. A verseny végén kihir-
detésre került a megyei válogatott 
keret.

Ebben az évben a XX. alkalom-
mal került megrendezésre Nemzet-
közi Barátság Kupa. A szlovákiai 
Bodrogszerdahely csapatának jutott 
az a megtisztelő feladat, hogy e 
nemes küzdelmet lebonyolítsa. A 
20 éves jubileum alkalmából többen 
is különdíjat kaptak, köztük Virág 
Imre elnök úr is, aki a kezdetektől 
részt vett a Barátság Kupa szerve-
zésében. A Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyei Horgász Szövetség csapata 
első helyezést ért el. A Kocsordi 
Kraszna HE Csapata szoros küzde-

lemben a második helyezést ért el. 
Az év legfontosabb eseménye az 
Országos Horgász Csapatbajnoksá-
gon való részvételünk volt. Itt a két 
versenynapot összegezve az első 
helyen végzett csapatunk, melynek 
eredményeként jövőre már az első 
osztályban indulhatunk. Az idén 
is népszerű volta a háromfordulós 
feeder sorozat. Az új helyszínek-
nek köszönhetően megduplázódott 
a versenyen résztvevők száma.

Az apagyi kenderáztató horgász-
tavon, az elhunyt megyei elnö-
künk, dr. Maleczky Imre emléké-
re szerveztünk emlékversenyt. Az 
emlékversennyel egy időben és egy 
helyszínen került megrendezésre a 
fogyatékkal élők első horgászverse-
nye. A kevés nevező nagyon lelke-
sen és kitartóan horgászott. Bízunk 
abban, hogy a következő években 
bővülni fog a résztvevők száma.

A hagyományoknak megfelelő-
en a tavalyi győztes, a Kraszna 

H.E. láthatta vendégül a megye 
horgászegyesületeinek tisztségvi-
selőit Kocsordon, a Kirva lapos 
horgásztavon. Remélem az elkö-
vetkező években is színvonalas és 
népszerű marad a versenyhorgászat 
és sok örömet szerez majd a részt-
vevőknek. A versenyeken újabb 
és újabb barátságok alakulnak ki, 
hisz ne felejtsük a horgászatokon 
nem ellenségek, csak ellenfelek 
vagyunk!

A Verseny Szakbizottság egész 
éves gazdálkodása során arra töre-
kedett, hogy a szükséges kiadá-
sok mellett költségtakarékosan 
működjön és hajtsa végre a kije-
lölt feladatokat. A támogatókon és 
a megyei szövetség támogatásán 
kívül köszönettel tartozik minden 
olyan egyesületnek, akik rendezvé-
nyeinknek önzetlenül, térítés nél-
kül helyszínt biztosítottak.

Szilágyi Imre 
Verseny Szakbizottság elnöke

Színvonalas és népszerű

Esélyt adtunk és megemlékeztünk

Ma szeptember 6-a van. 
Nos, jelentős szennye-

zés jön a Tiszán. Erről se 
kép, se hang. Nem mentem 
el Tokajig, hogy a Bodrogon 
vagy a Tiszán jön? De a 
tiszalöki erőmű alatt 30-40 
kilós harcsák kóvályogtak, 
már három nappal ezelőtt. 

Gyönyörű nagyságú süllők, a 
kicsik el is pusztultak. Először 
kagylók és rákok döglöttek. Bucók 
és kecsegék vannak a felszín köze-
lében, nyilván alul nincs oxigén. 
Tegnapelőtt kimentem horgászni 
a Nyugati-főcsatornára. Hat körül 
értem ki, tízre kb. 10-15  centit 
apadt a víz. Csodálkoztam is: mit 
locsolnak ennyire? Aztán hallot-

tam, hogy az erőműnél már előző 
este jelentkeztek, a fentebb vázolt 
jelenségek. Ezért apadt a Nyugati, 
zártak a zsilipen. Mellesleg a Kele-
tin is zártak, alig folyik. Tegnap 
kimentem a Nyugati hídhoz. Nos, 
kb. 35 centivel volt lejjebb a víz-
szint. A víz tetején hemzseg a pipá-
ló apró hal. (Az a jelenség, amikor 
a hal a kopoltyúján keresztül nem 
jut levegőhöz és száját a vízfel-
színhez téve, közvetlenül próbál 
oxigénhez jutni.) A víz nagyon 
tiszta, mélyen belelátni. Ez is azt 
mutatja, hogy az apró élőlények 
eltűntek. A halak sem turkálják az 
iszapot élelem után, van nekik elég 
bajuk. Ebből kifolyólag éheznek, 
romlik a kondíciójuk a tél előtt. 
(Most kellene betárolni télire az 

energiát.) Könnyebben kapnak el 
betegséget, romlik a túlélési esé-
lyük. Érdeklődtem erre, arra. Hiva-
talos értesülése senkinek sincs. Azt 
hallottam, hogy lehűlt a víz, ezért 
elpusztultak a vízben lévő élőlé-
nyek (algák). 

Ez pedig oxigént von el a víz-
ből. Ennek van valóság alapja. 
Való igaz, a víz emelkedett szerves 
anyag tartalmának lebontásához 
oxigén kell. Most egy csodának 
lehetünk a tanúi. Az emberiség 
írott történetének ez az első víz 
lehűlése. El egészen eddig, sosem 
hűlt le víz. Mi több, most is csak 
folyóinknak egy részét érinti. Aki 
járt iskolába, az tudja, hogy a víz 
nagyon nehezen hűl le. Természet-
szerűleg nehezen is melegszik fel. 
Ez a fajhője miatt van így. Okosan 
rendezi a természet, hogy ne követ-
kezhessen be ilyen eset, mint most 

a Tiszában. (Nyilván most sem ez 
van.) Megjegyzem, hogy valamit 
sejthettek. Az útkarbantartó mun-
kás mondta nekem pecázás köz-
ben, hogy múltkor egy hölgy meg 
két fiatalember vízmintákat szedett 
itt. Hallom aztán, úgy lecsökkent 
a vízben az oxigén, hogy csak 
4%, a szokásos 60 helyett. Megint, 
csak hivatkoznék én az iskolára. 
Ott mondják, (úgy tanítás gya-
nánt) hogy a levegő oxigén tartal-
ma 19-21%. Valószínűtlen akkor, 
hogy a vízben van 60%. A leve-
gőben, nem azért van oxigén, mert 
a vízből kipezseg. Tájékoztatásul, 
a ponty oxigén igénye 4 mg/dm3, 
a pisztrángé 6 mg/dm3 (ez a köb-
deciméter ne lepjen meg senki, 
SI mértékegységben van megadva, 
mi gondolkodjunk nyugodtan liter-
ben) Egyenlőre ennyit.

Papp Gyula, tiszalöki horgász

Siratjuk a Tiszát

Kiszáradtak a tározók
A Felső-Tisza-vidéki Vízügyi 

Igazgatóság működési 
területén mind a felszíni, 
mind a felszín alatti vízkész-
let mennyiségében jelentős 
a hiány – foglalta össze a 
lényeget érdeklődésünkre 
Lucza Zoltán osztályvezető.

Az aszály hatása
– Folyóink mederteltsége ala-

csony, területünkön tavasszal nem 
alakult ki kisebb belvízhelyzet sem, 
így nem volt alkalom a tározóink 
töltésére, azok vízállása továbbra 
is üzemvízszint alatt van. A csator-
náink többsége kiszáradt. A 2015-
ben eddig lehullott csapadékmeny-
nyiség 158 mm-rel kevesebb, mint 
a sokévesnek megfelelő, ami azt 
jelenti, hogy a csapadék harmada 
hiányzik.

– Folyóinkon rendkívül alacsony 
vízállásokat tapasztalunk – folytat-
ta a szakember. – Szeptember 4-én 
a Tiszán, Tivadarnál 7, 6-án pedig 
Záhonynál 14 cm-rel mértünk a 

történelmi kisvízszintrekordnál 
(LKV) kisebb vízállást. A felsőbb 
szelvényben, Tiszabecs határállo-
máson is alacsonyak a vízállások, 
de ott 4 cm-rel fölötte maradtak a 
korábban tapasztalt legalacsonyabb 
vízállásnál. A Tisza alsóbb szaka-
szán Dombrádnál és Tiszabercelnél 
kedvezőbb a helyzet a tiszalöki 
vízlépcső visszaduzzasztó hatá-
sa miatt. A vízállás a Szamoson 

Csengernél –131 cm volt 5-én, 
ami 1 cm-rel múlta alul a korábbi 
kisvízi rekordszintet.

– A Fetivízig területén lévő táro-
zókban az üzemvízszintek elérésé-
hez szükséges vízhiány 17,1 millió 
köbméter. A Nyírség hét tározó-
jában a hiány összesen 3,8 millió 
köbméter; ezek közül a Rohodi- 
és a Pazarnyi-tározóban nincs víz. 
Szatmárban üres a Penyigei- és 
a Szamosmenti-tározó. A terüle-
ten elhelyezkedő négy tározóban 
(Tunyogmatolcsi, Szamossályi, 
Szamosmenti, Penyigei) a vízhiány 
összesen 4,3 millió köbméter. A 
Rétközi-tó üres, feltöltésére tiszai 
árhullámból vagy magas belvízál-
lások esetén lenne lehetőség.

– A talajvíztükör magassága – 
tette hozzá Lucza Zoltán – augusz-
tus végére a sokévestől közel 1,6 
m-rel alacsonyabb. Augusztusban 
a vizsgált 47 talajkútból 32 került 
az addigi történelmi kisvízszint 
alá. Területünk talajvízállását és 
annak változásait alapvetően a 
csapadékviszonyok határozzák 

meg, ez a talajvízkészlet legfon-
tosabb táplálója. A nyár folya-
mán beavatkozásokat végeztünk 
a vízpótlás érdekében: a júniusi 
krasznai árvízből vizet engedtünk 
a Szamos–Kraszna-közi tározó 
területére, illetve a tunyogmatolcsi 
Holt-Szamos-tározóba.

– A Szamoson keletkezett kisebb 
árhullámból a Szamossályi-tározót 
és a holtágakat részlegesen feltöl-
tötték, valamint a Túrból az Öreg-
Túr vízpótlása is megvalósult. 
A tiszaberceli szivattyútelepnél 
vizet pótoltunk vissza a Tiszából 
a Belfő-csatorna vízrendszerébe, 
és ahol lehetett, vízvisszatartási 
helyeket alakítottunk ki.

– Előrejelzéseink szerint a szep-
tember az átlagosnál melegebb és 
szárazabb, az október az átlagos-
nál melegebb és az átlagosnál kis-
sé szárazabb lesz, így a vízhiány 
továbbra is komoly feladatot ad a 
vízgazdálkodók számára.

Györke László
(Megjelent a Kele-Magyarországban)

Beszámoló a 2015. évi megyei és 
országos horgászversenyekről 

Halászléfőző-verseny
Augusztus 20-án Túristvándiban 

szervezték meg a 18. Nemzetközi 
Halászléfőző-verseny. Több mint 
tíz csapat nevezett a versenyre, 
voltak Szlovákiából, Romániából, 
az ország más részeiről is csapatok. 
A Kocsordi Kraszna HE csapata is 
részt vett a megmérettetésben. A 
csapat tagjai: Alexa Attila, Bakos 
Olivér, Bakos Sándor, Balogh 

Zsolt, Jakab Ács József, Jakab C. 
Béla, Jakab Cs. László, Jakab G. 
János, Jakab Róbert, Szilágyi Imre 
és Vajda Lajos voltak. Az első 
helyezett Nyírmeggyes csapata, 
a második helyezett a kocsordi 
Kraszna HE csapata és a harmadik 
helyezett pedig a szlovákiai Iske 
csapata lett.

Szilágyi Imre
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyei Rakamaz vadregényes holt-
ágán került megrendezésre a modell 
értékű horgász ötpróba verseny első 
megyei döntője.  Ezzel zártuk a  
„Horgász-suli” program első évét.  
A verseny előtt, de még a hajnali 
órákban is szakadt az eső, viszont a 
verseny kezdetére mintha elvágták 
volna. A fiatal versenyzők elszánt-
ságát jelzi, hogy a döntőben részt-
vevő csapatok egyikét se ijesztette 
el a rossz idő. 

A megyei döntőbe került csa-
patok: a Tiszabezdédi Kölcsey 
Ferenc Általános Iskola; a Leveleki 
Gárdonyi Géza Általános Iskola; a 
Tiszavasvári Kabay János Általános 
Iskola; a Mándoki Általános Iskola; 
és a Rakamazi Erzsébet Királyné 
Általános Iskola.

A rövid megnyitó és a feladatok 
megbeszélése után a csapatok az 
alábbi versenyszámokban mérték 
össze erejüket: szellemi vetélkedő, 
szerelés, dobógyakorlat, evezés, 
horgászat.

A tesztlapok kitöltését még min-
den csapat egyszerre hajtotta végre.  
Itt Tiszabezdéd csapata bizonyult a 
legfelkészültebbnek és a leggyor-
sabbnak is. A feladatot szinte hibát-
lanul megoldották, csak a törpehar-
csa bajuszainak a számát becsülték 
kicsit alá. 

A továbbiakban, három csoport-
ban, három helyszínen folyt a vetél-
kedés. Az egyik ponton egy-egy 
úszós szereléket állítottak össze a 
csapatok. Itt a Tiszavasvári iskolá-
sok voltak a legügyesebbek, bizo-

nyítva, hogy a csapatmunkával és 
egy kis kézügyességgel nagyon 
rövid idő alatt el lehet készíteni egy 
„pedzőt”.

Közben egy másik helyen, az ete-
tést imitáló dobógyakorlatot hajtott 
végre a gyerekek. A legkisebbek és 
a lányok egy öt méterre lévő 80 cm 
átmérőjű karikába-, a nagyobb fiuk 
pedig 8 m-re lévő körbe dobták a 
gombócot jelképező labdákat. Itt 
leveleki kisiskolások bizonyultak a 
legpontosabbnak. 

A legnehezebb feladatnak az eve-
zés bizonyult. Sajnos, a mai fiatalok 
többsége nem tud evezni, éppen 
ezért is került be ez a versenyszám 
a feladatok közzé.  A feladat nehéz-
sége miatt adtunk lehetőséget egy 
kis gyakorlásra, és a fiatalok gyor-
san tanultak.  A csónakkal a vízben 
10 és 20 méterre lévő karókat, egy 
nyolcast leírva kellett megkerülni. 
Itt a Rakamazi Erzsébet Király-
né Általános Iskola csapata kez-
dett és nagyon ügyes, összeszokott 

evezéssel magasra tették a lécet. 
Az ötpróba zárásaként került sor 
egy kétórás horgászversenyre. Itt 
megint beigazolódott a helyisme-
ret fontossága, hiszen a rakamazi 
csapat nagy fölénnyel nyerte ezt a 
versenyszámot. A versenyzők közül 
kiemelkedett Dankó Bence 2. osz-
tályos kisdiák, aki 32 db kifogott 
halával a legeredményesebb ver-
senyzője lett a megmérettetésnek. 

A verseny végén elkezdődött 
a számolgatás. A „Horgász-suli” 
program részét képező horgász 
ötpróbának külön versenykiírása 
van, és csak az nyerhet, aki minden 
feladatot jól meg tud oldani és a 
horgászatban is otthon van. 
Elért helyezések:
1. hely: Erzsébet Királyné Általános Iskola, 
Rakamaz (Puncsák Rebeka, Dankó Bence, 
Pápai Tamás). Felkészítő: a Cormorán 
Sporthorgász és Természetvédő Egyesület.
2. hely: Kabay János Általános Iskola, 
Tiszavasvári (Simon Nikolett, Kórik Levente, 
Tasi Tamás. Felkészítő: az Alkaloida Lombik 
Horgászegyesület.
3. hely: Gárdonyi Géza Általános Iskola, 

Levelek (Gál Orsolya, Gál Sándor, Hurja Ákos). 
Felkészítő: a Leveleki Horgászegyesület.

Kupát és oklevelet nyertek a csa-
patot küldő általános iskolák, és az 
őket felkészítő horgászegyesületek 
is. A vándorserleg ezúttal a rendez-
vényt elindító Rakamazi Cormorán 
STE-nél maradt, de a többiek terve 
szerint csak egy évig. Minden gye-
rek kapott egy-egy ajándéktárgyat, 
a legjobbak érmeket is. A díja-
kat Fesztóry Sándor, a MOHOSZ 
megyei szervezetének a vezetője 
adta át.

A gyerekek, a felkészítő horgá-
szok, a kísérő tanárok és a részt 
vevő szülők is egy finom ebéddel 
és egy jóízű beszélgetéssel zárták 
a napot. Újra és újra felmerült, 
hogy milyen jó és hasznos lenne, 
ha a program az egész országban 
beindulna és két év múlva már 
egy országos döntőn izgulhatnánk a 
szabolcsi fiatalokért.

Biri Imre
Cormorán STE alelnök

Horgász-suli programvezető

Horgász ötpróba verseny a Rakamazi Nagy-Morotván

Rekord halfogás
Amikor még sokan a hőséget 

okolták a gyenge halfogásért, 
addig a rakamazi Nagy- Morotván 
„minden idők” legjobb halfogásá-
nak örülhettek az augusztus 15-i  
rakamazi Cormorán Sporthorgász 
és Természetvédő Egyesület házi 
horgászversenyére jelentkezett hor-
gászok. A versenyre 58 horgász 
jelentkezett, köztük volt 10 lelkes 
gyermek is. A győztes horgász egy 
finomabb feederes felszereléssel 79 
lapos keszeget és egy szép pontyot 
fogott, súlyuk megközelítette a 20 

kg-t. A többség hagyományos fene-
kező felszerelése is eredményesnek 
bizonyult, hiszen a 48 felnőtt hor-
gász összesen 36 pontyot fogott és 
azok többsége 3-4 kg között volt. 
A felnőtt horgászok összesen közel 
egy mázsa halat fogtak, de a gyere-
kek is kitettek magukért a 373 db 
kifogott apró hallal.  

Eredmények: Felnőtt kategó-
ria: 1. Gábor Dezső 19,3 kg, 2. 
Szűcs Tibor 12,3 kg, 3. Oláh Dezső 
11,3 kg. Nyugdíjas kategória: 1. 
Turkó József 4,4 kg, 2. Petrényi 

Jánosné 4,0 kg, 3. Cseh László 3,6 
kg. Gyermek kategória: 1. Stomp 
Levente 91 db, 2. Dankó Bence 56 
db, 3. Szűcs Patrik 40 db.

Ez egy igazán szép verseny volt, 
ahol mindenki jól érezhette magát 
és a finom ebéd, a gyönyörű kör-
nyezet azt a néhány embert is kár-
pótolta, aki esetleg most kevesebb 
halat fogott.  

Egy jobb fogás reményében 
délután is sokan kint maradtak a 
vízparton. A pletyka arról is szól, 
hogy a versenyt követő napokban 
nagyon sok szép pontyot, amurt, 
süllőt és balint fogtak a vízpartunk-
ra kilátogató horgászok. 

Biri Imre, alelnök

Gábor Dezső

Stomp LeventeA győztesek Turkó József

Esőbeálló avató és XI. Őszi „Ívás” horgászverseny
Székely Őzetanya Horgász-

tó ma már kezd fogalom-
má válni a horgászok számá-
ra. Október 10-én, horgászati 
nyílt nap keretében – tizen-
egy három-három fős csapat 
részvételével – a Nyíregyházi 
Városháza Horgász és Sza-
badidő Egyesület itt rendezte 
meg immár tizenegyedik 
alaklommal az Őszi „Ívás” 
horgászkupát. 

A versenyen részt vett töb-
bek között a Nyíregyháza-Sóstó 
Gyógyfürdő HE., valamint a Sport-
horgász Egyesületek Sz.-Sz.-B. 
megyei közhasznú szövetség csa-
pata is Fesztóry Sándor MOHOSZ 
alelnök vezetésével. 

Az időpont nem véletlen, hisz 
ez alkalommal adták át a bojlis 
tó mellett felépített 12 esőbeál-
lót. Maga a verseny a megszépült, 
festői szépségű, állandóan fejlődő 
Székely Őze-tanyai horgászpara-
dicsom „nevelő” taván zajlott. A 
szervezők 13 éve rendezik ezen 
a helyszínen a horgász versenye-
iket, és az azóta, az „égiekkel” 
kialakított jó kapcsolat eredmé-
nyeképpen Esőisten erre a napra 
is felfüggesztette égi „áldását”, és 
így remek horgászidőben vetette 
be készségeit a 33 horgász, köztük 
három hölgyversenyző.

Senki nem maradt fogás nél-
kül, mindegyik csapat 10 kg feletti 
eredményt ért el, a győztes megyei 

kormányhivatal csapata pedig 45 
kg 25 dekás rekordfogást ért el az 
eddig megrendezett összes verse-
nyünket tekintve. A küzdelem – a 
szokásokhoz híven –, tovább, az 
ebéd elkészültéig tartott, amely ez 
alkalommal a mindenki számára 
ingyenes házi jellegű marha-bab-
gulyás volt, Vela veknivel, amit 
Kurbely-féle házi főzésű csapolt 
sörrel öblíthettek le a résztve-
vők. Az ebéd előtt a házigazdák a 
Nyírtassi Talléros Látvány Pálin-
kafőzdében készült szilvapálinká-
val kínálták a vendégeket.

A verseny végén kerültek átadás-
ra ünnepélyes keretek között a már 
említett, nemrégen felépült esőbe-
állók, melyek a horgászok további 
kényelmét szolgálják az időjárás 
viszontagságai ellen a bojlis tó 
partján. Találkozunk legközelebb 
2016. április utolsó szombatján a 
„Dur bincs” Kupán!

Iglai János

A Székelyi Halgazdaságból horog érett 
P3-as pontyokat 

500 Ft+áfa áron 
kínálunk eladásra! 

A szállítás áron belül megoldható!

Érdeklődni: 
Bukovenszki Istvánnál 

a 06 30/9452-254-es telefonszámon

Székelyi nagyfogások

Erdélyi István 20,99 kg (aug. 31.) Juhász Norbi 20,50 kg (szept. 27.)

Eredmények:
1. Megyei Kormányhivatal (Hajós István, Kucsmár József, Tanner András) 45,25 kg
2. Kelet-Magyarország (Dankó Mihály, Kormány Zoltán, ifj. Kormány Zoltán) 43,1 kg
3. Közterületfelügyelet (Forgács Ferenc, Gulácsi István, Szilágyi Zsolt) 29,7 kg
Különdíjak: Legelső hal: Gura Mihály (Megyei Horgászszövetség)
Legkülönlegesebb hal: Juhász András (Sóstó-Gyógyfürdő HE)
Legnagyobb hal: Vitéz József (Reptéri Pecások)
Legjobb női versenyző, a tó Istenének „kegyeltje”: Loch Lívia (4S-2000 Kft.)
Legjobb „szakács”: Iglai János
Az eredményhirdetés végén László Géza emlékének adózva, az egyesület elnöke, 
Iglai János egy festményt adott át Bukovinszki István tógazdának, melyen a tó egy 
részletét – a „régi” halőrházzal – festette meg Piszár András.
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Nőtt az érdeklődés a táborok iránt
Beszámoló az Ifjúsági és Oktatási Szakbizottság 2015. évi munkájáról

Szakbizottságunkat ebben 
az évben sikerült bővíteni 

egy nagyon lelkes taggal. A 
Rakamazi Cormorán He. tag-
járól, Biri Imréről beszélek. 
Így a szakbizottság négy főre 
bővült. 

A tagok a Máriapócs He. veze-
tője, Tóth Árpád, a Tiszavasvári 
Alkaloida Lombik elnöke, Fejes 
László, a Rakamazi Cormoránból 
Biri Imre és jómagam, Oláh Károly, 
a tiszadobi HE. elnöke.

Az elmúlt évekre jellemző volt a 
táboroztatás terén egy megtorpanás. 
Bizottságunk már évekkel ezelőtt 
kereste a megoldást, miként tud-
nánk megoldani, hogy a nehézsé-
gek ellenére, a horgászegyesületek 
bekapcsolódjanak a gyerekek nyá-
ri szabadidő hasznos eltöltésének 
szervezésébe. A fiatalok részéről 
nagy érdeklődést tapasztaltunk. A 
hetes vagy közel egyhetes táboroz-
tatás a felnőtt táboroztatók részére is 
igen megterhelő, ezért igen kevesen 
vállalják. Arra is buzdítottunk min-
denkit, hogy ha van lehetőségük, 
pályázatok segítségével próbáljanak 
anyagi fedezetet biztosítani a foglal-
kozások költségeire.

Talán az első nagyobb lendületet 
a Sporthorgász Egyesületek Sz. Sz. 
B. Megyei Szövetsége megbízásá-
ból írt „Környezeti nevelés, különös 
tekintettel a vizek élővilágára” című 
nyert pályázat adta, mely keretében 
megyén belül több száz általános 
iskolai tanuló ismerkedhetett meg 
a természetvédelem fontosságával, 
kapott betekintést a vizek élővilágá-
ba, a horgászat alapjaiba.

A Cormorán HE. részéről, Biri 
Imre horgásztársunk igen komolyan 
vette az ajánlásokat, (vagy teljesen 
ezektől függetlenül) beindította a 
„Horgász-suli” mozgalmat. Mivel 
közös a cél, bizottságunk úgy gon-
dolta, hogy egyesítjük erőinket, 
felkértük, hogy a bizottságunkat 
erősítve végezze a továbbiakban 

munkáját. A megyei konzultáción, 
küldöttközgyűlésen és interneten, is 
kértük az egyesületeket, hogy minél 
többen kapcsolódjanak be az gyere-
kek és ifjúság természetet tisztelő, 
védő horgásszá nevelésébe. 

Az ez évi küldöttközgyűlés 
450 000 Ft összeget fogadott el a 
különböző horgász rendezvények, 
horgásztáborok finanszírozására. 
Kilenc egyesület jelentette be, hogy 
tábort vagy tábor jellegű rendez-
vényt kíván tartani a nyár folyamán. 
Az adatok beérkezése után bizott-
ságunk szétosztotta az összeget a 
jelentkezők között.
Beszámolók:
Tiszabezdéd: A táboroztatást évkö-
zi iskolai szakköri foglalkozás előz-
te meg, 72 tanuló részvételével. Már 
februárban kezdték, elsajátították a 
horgászat elméleti anyagát. A két 
napos napközis táborban 20 felsze-
relést, étkezést, horgászeszközöket 
biztosítottak.
Tiszalök: Augusztus 5-én 18 gyerek 
részvételével kezdték a táborozta-
tást. A lakók zömében tiszalökiek 
voltak, de volt Belgiumból is tag. 
Színvonalas programokat biztosí-
tottak, meghívott előadó Fesztóry 
Sándor volt, aki filmvetítéssel egy-
bekötött előadást tartott. A részt-
vevőknek egy 4 m-es spiccbotot 
biztosítottak, szerelékkel együtt, a 
teljes ellátáson túl.
Rakamaz: Június 18-19-én bonyo-
lították le 20 fiatal részvételével a 
napközis jellegű horgásztábort. Az 
első nap különböző oktatási helye-
ken sajátították el többek között a 
horgászat írott és íratlan szabályait, 
megismerkedtek a különböző hor-
gász módszerekkel, a vizek élővilá-
gával, az etetőanyagokkal, evezés-
sel. A második nap horgászversenyt 
szerveztek.
Mándok: A tábort augusztus 8–9-
én tartották a Mezőladányi Pasku-
tavon, 15 gyerek, és 5 felnőtt 
részvételével. Az első nap elméleti 
foglakozás és szerelék-készítéssel 

kezdtek, majd horgásztak. Máso-
diknak horgászversenyt rendeztek. 
Étkezést biztosítottak a résztvevők-
nek.
Levelek: 20 fő részvételével három 
nap tartottak különböző rendezvé-
nyeket. Június 25-én, augusztus 
8-án, és augusztus 25-én. Az elmé-
leti foglalkozásokon kívül horgászat 
és horgászverseny volt megtartva. A 
bizottság által odaítélt összeget nem 
vették igénybe.
Tiszadob: Július 6-tól 10-ig 18 fő 
részvételével napközis tábor ren-
dezése volt. Minden résztvevőnek 
a napi háromszori étkezésen túl 
spiccbotot szerelékkel biztosítottak. 
Zárónap a megyei szövetség képvi-
selői jelenlétében (Virág Imre elnök 
és Fesztóry Sándor ügyvezető) min-
denki díjazásban részesült.
Nyíregyháza Vasutas STE: A Verba 
Tanyán rendezték az idén is az ötna-
pos bentlakásos horgász táborukat. 
A meghívott előadók színvonalas 
bemutatókat előadásokat tartottak. 
A helyszín biztosította a magas szín-
vonalú vendéglátást a sok és nagy 
halfogási lehetőséget.
Máriapócs: A bentlakásos tábort 
július 24-26 között rendezték a 
máriapócsi szabadidő parkban 14 
gyerek részvételével. A hagyomá-
nyokhoz híven színvonalas progra-
mok megrendezésében nagy segít-
ségére volt a Máriapócsi Lelkigya-
korlatos és Zarándokház, a görög 
katolikus egyház is.

A Magyar Országos Horgász 
Szövetség augusztus 9-15. között 
megtartotta 37. Országos Ifjúsági 
Horgásztáborát a Velencei-tavon, a 
Sukorói Evezős Pályán. A megyé-
ből három fiatal vehetett részt a 
tábor munkájában: Dankó Róbert 
– Cormorán STE,  Rakamaz; Szabó 
Gergő – Vasutas SHE, Nyíregyhá-
za; Király Bence – Kis Sügér HE, 
Mátészalka

A gyerekek a horgászat mellett 
részt vettek két hajókiránduláson, 
egy kerékpár túrán és felkeresték 

a közeli Pákozdi Katonai Emlék-
parkot. A horgászismereteik bőví-
téséről neves szakemberek gondos-
kodtak, de a horgászversenyek és 
a horgász-négytusa versenyszámai 
a gyakorlatban is próbára tették az 
ifjú horgászokat. Megyénk kis hor-
gászai minden területen becsüle-
tesen helytálltak, pedig mi adtuk a 
tábor két legfiatalabb lakóját.

Biri Imre mint segítő részt vett 
a tábor munkájában és bemutatta a 
MOHOSZ Ifjúsági Szakbizottságá-
nak a megyénkből elindult „Hor-
gász-suli” programot. 

A táborokban kiemelt jelentő-
sége volt a természet védelmé-
re, tiszteletére való nevelésnek, 
és természetesen a sporthorgászat 
alapismereteinek, írott, íratlan sza-
bályainak, jogszabályainak meg-
ismertetése. Különböző horgászati 
módszerekkel is ismerkedtek. A 
rendezvények mindegyike horgász-
versennyel zárult. Több helyszí-
nen biztosítottak felszereléseket, a 
bentlakásos táborokban teljes ellá-
tást, a napközisben étkezést.
Akik hozzájárultak a táborok 
sikeréhez:

 Sporthorgász Egyesületek  ●●

Sz.-Sz.-B. Megyei Szövetsége
�Magyar�Pergetőhorgászok� ●●

Egyesülete
 Máriapócsi Lelkigyakorlatos- ●●

és Zarándokház
 Economic Baits csapata●●

 Rapala Eurohold  ●●

Kereskedelmi Zrt.
 és mindazok akik munkájukkal, ●●

előadásukkal�segítették�a�sikeres�
táboroztatást.
Végezetül a bizottságunk 

nevében én is szeretném köszö-
netemet kifejezni mindazoknak a 
szervezőknek, lebonyolítóknak, 
segítőinknek, akik hozzájárultak 
ahhoz, hogy közel 200 gyerek és 
ifjú felejthetetlen élményekkel, 
és tudással gazdagodhatott a nyár 
folyamán.

Oláh Károly biz. elnök

Jó hírünket viszik
Horgásztábor Tiszalökön

IX. Máriapócsi 
Horgásztábor

A Máriapócsi Horgász 
Egyesület ebben az esz-

tendőben is a hagyományai-
hoz hűen – immár kilencedik 
alkalommal – megszervezte, 
a mára híres Máriapócsi 
Horgásztábort. A tábor 2015. 
július 24-26. között került 
lebonyolításra a Máriapócsi 
Szabadidő Parkban. A 
tábor ideje alatt a szállás a 
Máriapócsi Lelkigyakorlatos 
és Zarándokházban volt.

Az idei esztendőben is a ren-
dezvény legfőbb célkitűzése, hogy 

a résztvevők színes programokon, 
eseményeken, és oktató-nevelő 
hatású előadáson vehessenek részt, 
így élményekben gazdag napokat 
tölthessenek el Máriapócson. A 

hagyományokhoz híven az ifjú hor-
gászpalánták az idei esztendőben 
is megismerkedhettek a horgászat 
alapjaitól a verseny horgászatig, a 
finom szerelékes horgászaton át a 

pergetésig, a bojlizástól a harcsá-
zásig. (Például az Economic Baits 
bojlis csapat tagjai Székely Csa-
ba, és Bauer Róbert tartottak egy 
fantasztikus bojlis bemutatót.) A 
horgászaton kívül továbbá komoly 
hangsúlyt fektettek a szervezők a 
környezetvédelem népszerűsítésé-
re is. 

A résztevők betekintést nyertek a 
Máriapócsi Horgász Egyesület éle-
tébe, és megismerkedhettek az álta-
la üzemeltetett horgásztavakkal is, 
valamint az egyesület által végzett 
környezetvédelmi tevékenységgel. 
Az idei esztendőben, a táborban 
összesen 14 gyerek vett részt. A 
résztvevők budapesti, nyíregyhá-
zi, de 80 százalékban máriapócsi 
gyerekek voltak, akiknek a tábor 
ideje alatt több termetes pontyot is 
sikerült megfogni. 

Tóth Árpád s.k.
Mpócsi HE elnöke

Örökre szóló élményt adni egy 
csapat gyermeknek, úgy gondo-
lom, minden befektetést megér. A 
tábor alatt tapasztaltak alapján túl-
zás nélkül állíthatom, hogy elértük 
ezt a célt. A gyermekek számára 
gondtalan szórakozás, a vízparton 
teljesíthető teljes komfort, sok-sok 
kaland, információk sokasága nem 
csak a horgászatról, hanem a ter-
mészetről, környezetünkről, annak 
védelméről is szólt. Augusztus 5-én 
érkezett az a 18 gyermek, akik 
részt vettek a tiszalöki Kenyér-
gyári-holtág partjára meghirdetett 
horgásztáborban. A legfiatalabb 
alig 7, a legidősebb 14 éves volt. 
Zömében tiszalökiek, de néhányan 
távolabbról érkeztek, sőt, volt egy 
Belgiumban élő gyermek is. Így 
akár mondhatnánk, hogy nemzet-
közivé vált a tábor.

Augusztus 6-án a reggelit köve-
tően a délelőtt horgászismeretek 
elsajátításával telt. Előadást hall-
gathattak a horgászat szabályai-
ról, eszközeiről Juhász Károlytól, 
horgászvizeinkről és halainkról 
Sady Sándortól, valamint a hor-
gászmódszerekről Beke Pétertől. 
Az elméleti foglalkozásokat köve-
tően már a gyakorlatban tanul-

gatták a horogkötést, valamint 
mindenki elkészítette (ki önállóan, 
ki segítséggel) azt a 4 m-es spicc-
bothoz való szereléket, amellyel 
később horgászott, és a tábor végén 
meg is kapott. Délután Kis-Tisza 
Ökocentrum épületében, Fesztóry 
Sándor tartott filmvetítéssel egybe-
kötött érdekfeszítő előadást rekor-
dokról, kis halakról, nagy halakról, 
szép halakról, csúnya halakról. 
Ebéd után szakértő kalauzolással 
járták be a tanösvényt, ismerkedtek 
a környék élővilágával, a Tisza és 
a holtág kialakulásával, szabályo-
zásával. 

Augusztus 7-én reggeli után ren-
dezték meg a horgászversenyt. A 
verseny győztese Fleischer Boldi-
zsár lett, második Fleischer Flóra, 
harmadik Veress Péter. A nap során 
a 10. évüket betöltött horgászaink 
sikeres horgászvizsgát tettek, vala-
mint minden táborozó gyermek 
horgászengedélyt, és a Kenyér-
gyári-holtágra szóló éves területi 
engedélyt kapott. Délután még egy 
érdekes látványosságban lehetett 
részünk, víz alatti kamerával pil-
lanthattunk be a halak életterébe.

Sági István
Horgászegyesület elnöke

Élményekben gazdag napok

Képek a mándoki táborról

Jó hangulatú horgásztábor Tiszadobon
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Nőtt az érdeklődés a táborok iránt
Beszámoló az Ifjúsági és Oktatási Szakbizottság 2015. évi munkájáról

Szakbizottságunkat ebben 
az évben sikerült bővíteni 

egy nagyon lelkes taggal. A 
Rakamazi Cormorán He. tag-
járól, Biri Imréről beszélek. 
Így a szakbizottság négy főre 
bővült. 

A tagok a Máriapócs He. veze-
tője, Tóth Árpád, a Tiszavasvári 
Alkaloida Lombik elnöke, Fejes 
László, a Rakamazi Cormoránból 
Biri Imre és jómagam, Oláh Károly, 
a tiszadobi HE. elnöke.

Az elmúlt évekre jellemző volt a 
táboroztatás terén egy megtorpanás. 
Bizottságunk már évekkel ezelőtt 
kereste a megoldást, miként tud-
nánk megoldani, hogy a nehézsé-
gek ellenére, a horgászegyesületek 
bekapcsolódjanak a gyerekek nyá-
ri szabadidő hasznos eltöltésének 
szervezésébe. A fiatalok részéről 
nagy érdeklődést tapasztaltunk. A 
hetes vagy közel egyhetes táboroz-
tatás a felnőtt táboroztatók részére is 
igen megterhelő, ezért igen kevesen 
vállalják. Arra is buzdítottunk min-
denkit, hogy ha van lehetőségük, 
pályázatok segítségével próbáljanak 
anyagi fedezetet biztosítani a foglal-
kozások költségeire.

Talán az első nagyobb lendületet 
a Sporthorgász Egyesületek Sz. Sz. 
B. Megyei Szövetsége megbízásá-
ból írt „Környezeti nevelés, különös 
tekintettel a vizek élővilágára” című 
nyert pályázat adta, mely keretében 
megyén belül több száz általános 
iskolai tanuló ismerkedhetett meg 
a természetvédelem fontosságával, 
kapott betekintést a vizek élővilágá-
ba, a horgászat alapjaiba.

A Cormorán HE. részéről, Biri 
Imre horgásztársunk igen komolyan 
vette az ajánlásokat, (vagy teljesen 
ezektől függetlenül) beindította a 
„Horgász-suli” mozgalmat. Mivel 
közös a cél, bizottságunk úgy gon-
dolta, hogy egyesítjük erőinket, 
felkértük, hogy a bizottságunkat 
erősítve végezze a továbbiakban 

munkáját. A megyei konzultáción, 
küldöttközgyűlésen és interneten, is 
kértük az egyesületeket, hogy minél 
többen kapcsolódjanak be az gyere-
kek és ifjúság természetet tisztelő, 
védő horgásszá nevelésébe. 

Az ez évi küldöttközgyűlés 
450 000 Ft összeget fogadott el a 
különböző horgász rendezvények, 
horgásztáborok finanszírozására. 
Kilenc egyesület jelentette be, hogy 
tábort vagy tábor jellegű rendez-
vényt kíván tartani a nyár folyamán. 
Az adatok beérkezése után bizott-
ságunk szétosztotta az összeget a 
jelentkezők között.
Beszámolók:
Tiszabezdéd: A táboroztatást évkö-
zi iskolai szakköri foglalkozás előz-
te meg, 72 tanuló részvételével. Már 
februárban kezdték, elsajátították a 
horgászat elméleti anyagát. A két 
napos napközis táborban 20 felsze-
relést, étkezést, horgászeszközöket 
biztosítottak.
Tiszalök: Augusztus 5-én 18 gyerek 
részvételével kezdték a táborozta-
tást. A lakók zömében tiszalökiek 
voltak, de volt Belgiumból is tag. 
Színvonalas programokat biztosí-
tottak, meghívott előadó Fesztóry 
Sándor volt, aki filmvetítéssel egy-
bekötött előadást tartott. A részt-
vevőknek egy 4 m-es spiccbotot 
biztosítottak, szerelékkel együtt, a 
teljes ellátáson túl.
Rakamaz: Június 18-19-én bonyo-
lították le 20 fiatal részvételével a 
napközis jellegű horgásztábort. Az 
első nap különböző oktatási helye-
ken sajátították el többek között a 
horgászat írott és íratlan szabályait, 
megismerkedtek a különböző hor-
gász módszerekkel, a vizek élővilá-
gával, az etetőanyagokkal, evezés-
sel. A második nap horgászversenyt 
szerveztek.
Mándok: A tábort augusztus 8–9-
én tartották a Mezőladányi Pasku-
tavon, 15 gyerek, és 5 felnőtt 
részvételével. Az első nap elméleti 
foglakozás és szerelék-készítéssel 

kezdtek, majd horgásztak. Máso-
diknak horgászversenyt rendeztek. 
Étkezést biztosítottak a résztvevők-
nek.
Levelek: 20 fő részvételével három 
nap tartottak különböző rendezvé-
nyeket. Június 25-én, augusztus 
8-án, és augusztus 25-én. Az elmé-
leti foglalkozásokon kívül horgászat 
és horgászverseny volt megtartva. A 
bizottság által odaítélt összeget nem 
vették igénybe.
Tiszadob: Július 6-tól 10-ig 18 fő 
részvételével napközis tábor ren-
dezése volt. Minden résztvevőnek 
a napi háromszori étkezésen túl 
spiccbotot szerelékkel biztosítottak. 
Zárónap a megyei szövetség képvi-
selői jelenlétében (Virág Imre elnök 
és Fesztóry Sándor ügyvezető) min-
denki díjazásban részesült.
Nyíregyháza Vasutas STE: A Verba 
Tanyán rendezték az idén is az ötna-
pos bentlakásos horgász táborukat. 
A meghívott előadók színvonalas 
bemutatókat előadásokat tartottak. 
A helyszín biztosította a magas szín-
vonalú vendéglátást a sok és nagy 
halfogási lehetőséget.
Máriapócs: A bentlakásos tábort 
július 24-26 között rendezték a 
máriapócsi szabadidő parkban 14 
gyerek részvételével. A hagyomá-
nyokhoz híven színvonalas progra-
mok megrendezésében nagy segít-
ségére volt a Máriapócsi Lelkigya-
korlatos és Zarándokház, a görög 
katolikus egyház is.

A Magyar Országos Horgász 
Szövetség augusztus 9-15. között 
megtartotta 37. Országos Ifjúsági 
Horgásztáborát a Velencei-tavon, a 
Sukorói Evezős Pályán. A megyé-
ből három fiatal vehetett részt a 
tábor munkájában: Dankó Róbert 
– Cormorán STE,  Rakamaz; Szabó 
Gergő – Vasutas SHE, Nyíregyhá-
za; Király Bence – Kis Sügér HE, 
Mátészalka

A gyerekek a horgászat mellett 
részt vettek két hajókiránduláson, 
egy kerékpár túrán és felkeresték 

a közeli Pákozdi Katonai Emlék-
parkot. A horgászismereteik bőví-
téséről neves szakemberek gondos-
kodtak, de a horgászversenyek és 
a horgász-négytusa versenyszámai 
a gyakorlatban is próbára tették az 
ifjú horgászokat. Megyénk kis hor-
gászai minden területen becsüle-
tesen helytálltak, pedig mi adtuk a 
tábor két legfiatalabb lakóját.

Biri Imre mint segítő részt vett 
a tábor munkájában és bemutatta a 
MOHOSZ Ifjúsági Szakbizottságá-
nak a megyénkből elindult „Hor-
gász-suli” programot. 

A táborokban kiemelt jelentő-
sége volt a természet védelmé-
re, tiszteletére való nevelésnek, 
és természetesen a sporthorgászat 
alapismereteinek, írott, íratlan sza-
bályainak, jogszabályainak meg-
ismertetése. Különböző horgászati 
módszerekkel is ismerkedtek. A 
rendezvények mindegyike horgász-
versennyel zárult. Több helyszí-
nen biztosítottak felszereléseket, a 
bentlakásos táborokban teljes ellá-
tást, a napközisben étkezést.
Akik hozzájárultak a táborok 
sikeréhez:

 Sporthorgász Egyesületek  ●●

Sz.-Sz.-B. Megyei Szövetsége
�Magyar�Pergetőhorgászok� ●●

Egyesülete
 Máriapócsi Lelkigyakorlatos- ●●

és Zarándokház
 Economic Baits csapata●●

 Rapala Eurohold  ●●

Kereskedelmi Zrt.
 és mindazok akik munkájukkal, ●●

előadásukkal�segítették�a�sikeres�
táboroztatást.
Végezetül a bizottságunk 

nevében én is szeretném köszö-
netemet kifejezni mindazoknak a 
szervezőknek, lebonyolítóknak, 
segítőinknek, akik hozzájárultak 
ahhoz, hogy közel 200 gyerek és 
ifjú felejthetetlen élményekkel, 
és tudással gazdagodhatott a nyár 
folyamán.

Oláh Károly biz. elnök

Jó hírünket viszik
Horgásztábor Tiszalökön

IX. Máriapócsi 
Horgásztábor

A Máriapócsi Horgász 
Egyesület ebben az esz-

tendőben is a hagyományai-
hoz hűen – immár kilencedik 
alkalommal – megszervezte, 
a mára híres Máriapócsi 
Horgásztábort. A tábor 2015. 
július 24-26. között került 
lebonyolításra a Máriapócsi 
Szabadidő Parkban. A 
tábor ideje alatt a szállás a 
Máriapócsi Lelkigyakorlatos 
és Zarándokházban volt.

Az idei esztendőben is a ren-
dezvény legfőbb célkitűzése, hogy 

a résztvevők színes programokon, 
eseményeken, és oktató-nevelő 
hatású előadáson vehessenek részt, 
így élményekben gazdag napokat 
tölthessenek el Máriapócson. A 

hagyományokhoz híven az ifjú hor-
gászpalánták az idei esztendőben 
is megismerkedhettek a horgászat 
alapjaitól a verseny horgászatig, a 
finom szerelékes horgászaton át a 

pergetésig, a bojlizástól a harcsá-
zásig. (Például az Economic Baits 
bojlis csapat tagjai Székely Csa-
ba, és Bauer Róbert tartottak egy 
fantasztikus bojlis bemutatót.) A 
horgászaton kívül továbbá komoly 
hangsúlyt fektettek a szervezők a 
környezetvédelem népszerűsítésé-
re is. 

A résztevők betekintést nyertek a 
Máriapócsi Horgász Egyesület éle-
tébe, és megismerkedhettek az álta-
la üzemeltetett horgásztavakkal is, 
valamint az egyesület által végzett 
környezetvédelmi tevékenységgel. 
Az idei esztendőben, a táborban 
összesen 14 gyerek vett részt. A 
résztvevők budapesti, nyíregyhá-
zi, de 80 százalékban máriapócsi 
gyerekek voltak, akiknek a tábor 
ideje alatt több termetes pontyot is 
sikerült megfogni. 

Tóth Árpád s.k.
Mpócsi HE elnöke

Örökre szóló élményt adni egy 
csapat gyermeknek, úgy gondo-
lom, minden befektetést megér. A 
tábor alatt tapasztaltak alapján túl-
zás nélkül állíthatom, hogy elértük 
ezt a célt. A gyermekek számára 
gondtalan szórakozás, a vízparton 
teljesíthető teljes komfort, sok-sok 
kaland, információk sokasága nem 
csak a horgászatról, hanem a ter-
mészetről, környezetünkről, annak 
védelméről is szólt. Augusztus 5-én 
érkezett az a 18 gyermek, akik 
részt vettek a tiszalöki Kenyér-
gyári-holtág partjára meghirdetett 
horgásztáborban. A legfiatalabb 
alig 7, a legidősebb 14 éves volt. 
Zömében tiszalökiek, de néhányan 
távolabbról érkeztek, sőt, volt egy 
Belgiumban élő gyermek is. Így 
akár mondhatnánk, hogy nemzet-
közivé vált a tábor.

Augusztus 6-án a reggelit köve-
tően a délelőtt horgászismeretek 
elsajátításával telt. Előadást hall-
gathattak a horgászat szabályai-
ról, eszközeiről Juhász Károlytól, 
horgászvizeinkről és halainkról 
Sady Sándortól, valamint a hor-
gászmódszerekről Beke Pétertől. 
Az elméleti foglalkozásokat köve-
tően már a gyakorlatban tanul-

gatták a horogkötést, valamint 
mindenki elkészítette (ki önállóan, 
ki segítséggel) azt a 4 m-es spicc-
bothoz való szereléket, amellyel 
később horgászott, és a tábor végén 
meg is kapott. Délután Kis-Tisza 
Ökocentrum épületében, Fesztóry 
Sándor tartott filmvetítéssel egybe-
kötött érdekfeszítő előadást rekor-
dokról, kis halakról, nagy halakról, 
szép halakról, csúnya halakról. 
Ebéd után szakértő kalauzolással 
járták be a tanösvényt, ismerkedtek 
a környék élővilágával, a Tisza és 
a holtág kialakulásával, szabályo-
zásával. 

Augusztus 7-én reggeli után ren-
dezték meg a horgászversenyt. A 
verseny győztese Fleischer Boldi-
zsár lett, második Fleischer Flóra, 
harmadik Veress Péter. A nap során 
a 10. évüket betöltött horgászaink 
sikeres horgászvizsgát tettek, vala-
mint minden táborozó gyermek 
horgászengedélyt, és a Kenyér-
gyári-holtágra szóló éves területi 
engedélyt kapott. Délután még egy 
érdekes látványosságban lehetett 
részünk, víz alatti kamerával pil-
lanthattunk be a halak életterébe.

Sági István
Horgászegyesület elnöke

Élményekben gazdag napok

Képek a mándoki táborról

Jó hangulatú horgásztábor Tiszadobon
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Augusztus közepén ren-
deztük meg – a szokott 

helyszínen –, az apagyi 
kenderáztató horgásztavon, 
az elhunyt megyei elnökünk 
emlékére szervezett dr. 
Maleczky Imre Emlékverseny. 
Ezzel együtt először hirdet-
tük meg a fogyatékkal élők 
megyei versenyét.

A megnyitón Szilágyi Imre, a 
verseny szakbizottság elnöke pár 
mondatban megemlékezett Imre 
bácsi önzetlen munkájáról a hor-
gászatban, illetve a versenyhorgá-
szatban. A tó gazdái részéről rövid 
ismertetőt tartott Hornyák János a tó 
tulajdonságairól, a víz mélységéről, 
a fogható halak fajtájáról, méreté-
ről. A viadalra a tavalyihoz hasonló-
an szép számban neveztek, összesen 
34-en. A pályának az első négy 
helyére a fogyatékkal élők kerültek. 

Már az első órában látszott, ezen a 
versenyen a folyamatosan fogható 
kisebb halaké a főszerep, de a nye-
réshez a macth bottal fogott nagyob-
bacska pontyok is kellettek.  

A küzdelem végén a Maleczky 
család részéről Maleczki Tamás 
megköszönte minden versenyző-
nek és segítőnek a részvételt, majd 
átadta a győztesnek az általuk fel-
ajánlott díjakat. A vándorserleget 
Kecskés Attila, a verseny győztese 
őrizheti a következő emlékverse-

nyig. Eredmények: 1, Kecskés 
Attila 5160g, 2, ifj. Varga Albert 
2075g, 3, Luzsinszki Tamás 1980g, 
4, Jakab Róbert 2065g, 5, Bajkó 
Tamásné 1695g.

A fogyatékkal élők díjait Farkas 
Sándor, a Megyei Horgász Szö-
vetség alelnöke adta át. Az első 
három versenyző kupákban, míg 
a negyedik helyezett tárgynyere-
ményben részesült. Eredmények: 
1, Gincsai Pál, 2, Kaczur Tibor, 3, 
Csapó Miklós, 4, Veress András. 

Az eredményhirdetés után min-
den résztvevő egy tányér finom, 
forró babgulyást fogyaszthatott el. 
Köszönet a Maleczky családnak és 
a Megyei Horgász Szövetségnek a 
verseny megrendezéséért és a támo-
gatásáért. Köszönet a tó gazdáinak, 
hogy rendelkezésünkre bocsátották 
e csodálatos tavukat. Hiszem, hogy 
az ilyen versenyek nemcsak a nye-
résről szólnak, hanem az emberek 
összetartásáról, együttérzéséről.

Szilágyi Imre

A Szakbizottság egyik 
kiemelt feladta az volt, 

hogy a Verseny-naptárban 
szereplő programok, verse-
nyek a tervezett időpontokban 
megrendezésre kerüljenek, 
amit sikeresen meg is valósí-
tottunk.

Az év első megmérettetésé-
nek, az évadnyitónak a tiszalöki 
Kenyérgyári holtág adott otthont. 
A korábbi évekhez képest kissé 
megfogyatkozott – de annál lelke-
sebb – mezőny vágott neki e nemes 
viadalnak, összesen 43 fő. Külön 
öröm, hogy 7 U-14-es versenyző 
és 6 hölgy adta le nevezését.

Sorozatban már negyedszer 
adtak otthont a Megyei Csapat-
bajnokságnak a kisvárdai Bágeri-
tavak. Nyolc csapat nevezett. A 
versenyzők szabályos elhelyezése 
miatt két tavon kellett elosztani a 
mezőnyt. A kisebbik tóra az U-14-

es, U-18-as szektort és a nőket, a 
nagyobbikra az U-23-asokat és a 
négy felnőtt szektort helyeztük el.

A Nagy-Morotván került meg-
rendezésre a kétfordulós Egyéni 
Bajnokság, ahol a versenyzőknek 
a nagy nyári kánikulában kellett 
helytállniuk. Igen csak ember pró-
báló volt. A verseny végén kihir-
detésre került a megyei válogatott 
keret.

Ebben az évben a XX. alkalom-
mal került megrendezésre Nemzet-
közi Barátság Kupa. A szlovákiai 
Bodrogszerdahely csapatának jutott 
az a megtisztelő feladat, hogy e 
nemes küzdelmet lebonyolítsa. A 
20 éves jubileum alkalmából többen 
is különdíjat kaptak, köztük Virág 
Imre elnök úr is, aki a kezdetektől 
részt vett a Barátság Kupa szerve-
zésében. A Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyei Horgász Szövetség csapata 
első helyezést ért el. A Kocsordi 
Kraszna HE Csapata szoros küzde-

lemben a második helyezést ért el. 
Az év legfontosabb eseménye az 
Országos Horgász Csapatbajnoksá-
gon való részvételünk volt. Itt a két 
versenynapot összegezve az első 
helyen végzett csapatunk, melynek 
eredményeként jövőre már az első 
osztályban indulhatunk. Az idén 
is népszerű volta a háromfordulós 
feeder sorozat. Az új helyszínek-
nek köszönhetően megduplázódott 
a versenyen résztvevők száma.

Az apagyi kenderáztató horgász-
tavon, az elhunyt megyei elnö-
künk, dr. Maleczky Imre emléké-
re szerveztünk emlékversenyt. Az 
emlékversennyel egy időben és egy 
helyszínen került megrendezésre a 
fogyatékkal élők első horgászverse-
nye. A kevés nevező nagyon lelke-
sen és kitartóan horgászott. Bízunk 
abban, hogy a következő években 
bővülni fog a résztvevők száma.

A hagyományoknak megfelelő-
en a tavalyi győztes, a Kraszna 

H.E. láthatta vendégül a megye 
horgászegyesületeinek tisztségvi-
selőit Kocsordon, a Kirva lapos 
horgásztavon. Remélem az elkö-
vetkező években is színvonalas és 
népszerű marad a versenyhorgászat 
és sok örömet szerez majd a részt-
vevőknek. A versenyeken újabb 
és újabb barátságok alakulnak ki, 
hisz ne felejtsük a horgászatokon 
nem ellenségek, csak ellenfelek 
vagyunk!

A Verseny Szakbizottság egész 
éves gazdálkodása során arra töre-
kedett, hogy a szükséges kiadá-
sok mellett költségtakarékosan 
működjön és hajtsa végre a kije-
lölt feladatokat. A támogatókon és 
a megyei szövetség támogatásán 
kívül köszönettel tartozik minden 
olyan egyesületnek, akik rendezvé-
nyeinknek önzetlenül, térítés nél-
kül helyszínt biztosítottak.

Szilágyi Imre 
Verseny Szakbizottság elnöke

Színvonalas és népszerű

Esélyt adtunk és megemlékeztünk

Ma szeptember 6-a van. 
Nos, jelentős szennye-

zés jön a Tiszán. Erről se 
kép, se hang. Nem mentem 
el Tokajig, hogy a Bodrogon 
vagy a Tiszán jön? De a 
tiszalöki erőmű alatt 30-40 
kilós harcsák kóvályogtak, 
már három nappal ezelőtt. 

Gyönyörű nagyságú süllők, a 
kicsik el is pusztultak. Először 
kagylók és rákok döglöttek. Bucók 
és kecsegék vannak a felszín köze-
lében, nyilván alul nincs oxigén. 
Tegnapelőtt kimentem horgászni 
a Nyugati-főcsatornára. Hat körül 
értem ki, tízre kb. 10-15  centit 
apadt a víz. Csodálkoztam is: mit 
locsolnak ennyire? Aztán hallot-

tam, hogy az erőműnél már előző 
este jelentkeztek, a fentebb vázolt 
jelenségek. Ezért apadt a Nyugati, 
zártak a zsilipen. Mellesleg a Kele-
tin is zártak, alig folyik. Tegnap 
kimentem a Nyugati hídhoz. Nos, 
kb. 35 centivel volt lejjebb a víz-
szint. A víz tetején hemzseg a pipá-
ló apró hal. (Az a jelenség, amikor 
a hal a kopoltyúján keresztül nem 
jut levegőhöz és száját a vízfel-
színhez téve, közvetlenül próbál 
oxigénhez jutni.) A víz nagyon 
tiszta, mélyen belelátni. Ez is azt 
mutatja, hogy az apró élőlények 
eltűntek. A halak sem turkálják az 
iszapot élelem után, van nekik elég 
bajuk. Ebből kifolyólag éheznek, 
romlik a kondíciójuk a tél előtt. 
(Most kellene betárolni télire az 

energiát.) Könnyebben kapnak el 
betegséget, romlik a túlélési esé-
lyük. Érdeklődtem erre, arra. Hiva-
talos értesülése senkinek sincs. Azt 
hallottam, hogy lehűlt a víz, ezért 
elpusztultak a vízben lévő élőlé-
nyek (algák). 

Ez pedig oxigént von el a víz-
ből. Ennek van valóság alapja. 
Való igaz, a víz emelkedett szerves 
anyag tartalmának lebontásához 
oxigén kell. Most egy csodának 
lehetünk a tanúi. Az emberiség 
írott történetének ez az első víz 
lehűlése. El egészen eddig, sosem 
hűlt le víz. Mi több, most is csak 
folyóinknak egy részét érinti. Aki 
járt iskolába, az tudja, hogy a víz 
nagyon nehezen hűl le. Természet-
szerűleg nehezen is melegszik fel. 
Ez a fajhője miatt van így. Okosan 
rendezi a természet, hogy ne követ-
kezhessen be ilyen eset, mint most 

a Tiszában. (Nyilván most sem ez 
van.) Megjegyzem, hogy valamit 
sejthettek. Az útkarbantartó mun-
kás mondta nekem pecázás köz-
ben, hogy múltkor egy hölgy meg 
két fiatalember vízmintákat szedett 
itt. Hallom aztán, úgy lecsökkent 
a vízben az oxigén, hogy csak 
4%, a szokásos 60 helyett. Megint, 
csak hivatkoznék én az iskolára. 
Ott mondják, (úgy tanítás gya-
nánt) hogy a levegő oxigén tartal-
ma 19-21%. Valószínűtlen akkor, 
hogy a vízben van 60%. A leve-
gőben, nem azért van oxigén, mert 
a vízből kipezseg. Tájékoztatásul, 
a ponty oxigén igénye 4 mg/dm3, 
a pisztrángé 6 mg/dm3 (ez a köb-
deciméter ne lepjen meg senki, 
SI mértékegységben van megadva, 
mi gondolkodjunk nyugodtan liter-
ben) Egyenlőre ennyit.

Papp Gyula, tiszalöki horgász

Siratjuk a Tiszát

Kiszáradtak a tározók
A Felső-Tisza-vidéki Vízügyi 

Igazgatóság működési 
területén mind a felszíni, 
mind a felszín alatti vízkész-
let mennyiségében jelentős 
a hiány – foglalta össze a 
lényeget érdeklődésünkre 
Lucza Zoltán osztályvezető.

Az aszály hatása
– Folyóink mederteltsége ala-

csony, területünkön tavasszal nem 
alakult ki kisebb belvízhelyzet sem, 
így nem volt alkalom a tározóink 
töltésére, azok vízállása továbbra 
is üzemvízszint alatt van. A csator-
náink többsége kiszáradt. A 2015-
ben eddig lehullott csapadékmeny-
nyiség 158 mm-rel kevesebb, mint 
a sokévesnek megfelelő, ami azt 
jelenti, hogy a csapadék harmada 
hiányzik.

– Folyóinkon rendkívül alacsony 
vízállásokat tapasztalunk – folytat-
ta a szakember. – Szeptember 4-én 
a Tiszán, Tivadarnál 7, 6-án pedig 
Záhonynál 14 cm-rel mértünk a 

történelmi kisvízszintrekordnál 
(LKV) kisebb vízállást. A felsőbb 
szelvényben, Tiszabecs határállo-
máson is alacsonyak a vízállások, 
de ott 4 cm-rel fölötte maradtak a 
korábban tapasztalt legalacsonyabb 
vízállásnál. A Tisza alsóbb szaka-
szán Dombrádnál és Tiszabercelnél 
kedvezőbb a helyzet a tiszalöki 
vízlépcső visszaduzzasztó hatá-
sa miatt. A vízállás a Szamoson 

Csengernél –131 cm volt 5-én, 
ami 1 cm-rel múlta alul a korábbi 
kisvízi rekordszintet.

– A Fetivízig területén lévő táro-
zókban az üzemvízszintek elérésé-
hez szükséges vízhiány 17,1 millió 
köbméter. A Nyírség hét tározó-
jában a hiány összesen 3,8 millió 
köbméter; ezek közül a Rohodi- 
és a Pazarnyi-tározóban nincs víz. 
Szatmárban üres a Penyigei- és 
a Szamosmenti-tározó. A terüle-
ten elhelyezkedő négy tározóban 
(Tunyogmatolcsi, Szamossályi, 
Szamosmenti, Penyigei) a vízhiány 
összesen 4,3 millió köbméter. A 
Rétközi-tó üres, feltöltésére tiszai 
árhullámból vagy magas belvízál-
lások esetén lenne lehetőség.

– A talajvíztükör magassága – 
tette hozzá Lucza Zoltán – augusz-
tus végére a sokévestől közel 1,6 
m-rel alacsonyabb. Augusztusban 
a vizsgált 47 talajkútból 32 került 
az addigi történelmi kisvízszint 
alá. Területünk talajvízállását és 
annak változásait alapvetően a 
csapadékviszonyok határozzák 

meg, ez a talajvízkészlet legfon-
tosabb táplálója. A nyár folya-
mán beavatkozásokat végeztünk 
a vízpótlás érdekében: a júniusi 
krasznai árvízből vizet engedtünk 
a Szamos–Kraszna-közi tározó 
területére, illetve a tunyogmatolcsi 
Holt-Szamos-tározóba.

– A Szamoson keletkezett kisebb 
árhullámból a Szamossályi-tározót 
és a holtágakat részlegesen feltöl-
tötték, valamint a Túrból az Öreg-
Túr vízpótlása is megvalósult. 
A tiszaberceli szivattyútelepnél 
vizet pótoltunk vissza a Tiszából 
a Belfő-csatorna vízrendszerébe, 
és ahol lehetett, vízvisszatartási 
helyeket alakítottunk ki.

– Előrejelzéseink szerint a szep-
tember az átlagosnál melegebb és 
szárazabb, az október az átlagos-
nál melegebb és az átlagosnál kis-
sé szárazabb lesz, így a vízhiány 
továbbra is komoly feladatot ad a 
vízgazdálkodók számára.

Györke László
(Megjelent a Kele-Magyarországban)

Beszámoló a 2015. évi megyei és 
országos horgászversenyekről 

Halászléfőző-verseny
Augusztus 20-án Túristvándiban 

szervezték meg a 18. Nemzetközi 
Halászléfőző-verseny. Több mint 
tíz csapat nevezett a versenyre, 
voltak Szlovákiából, Romániából, 
az ország más részeiről is csapatok. 
A Kocsordi Kraszna HE csapata is 
részt vett a megmérettetésben. A 
csapat tagjai: Alexa Attila, Bakos 
Olivér, Bakos Sándor, Balogh 

Zsolt, Jakab Ács József, Jakab C. 
Béla, Jakab Cs. László, Jakab G. 
János, Jakab Róbert, Szilágyi Imre 
és Vajda Lajos voltak. Az első 
helyezett Nyírmeggyes csapata, 
a második helyezett a kocsordi 
Kraszna HE csapata és a harmadik 
helyezett pedig a szlovákiai Iske 
csapata lett.

Szilágyi Imre
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyei Rakamaz vadregényes holt-
ágán került megrendezésre a modell 
értékű horgász ötpróba verseny első 
megyei döntője.  Ezzel zártuk a  
„Horgász-suli” program első évét.  
A verseny előtt, de még a hajnali 
órákban is szakadt az eső, viszont a 
verseny kezdetére mintha elvágták 
volna. A fiatal versenyzők elszánt-
ságát jelzi, hogy a döntőben részt-
vevő csapatok egyikét se ijesztette 
el a rossz idő. 

A megyei döntőbe került csa-
patok: a Tiszabezdédi Kölcsey 
Ferenc Általános Iskola; a Leveleki 
Gárdonyi Géza Általános Iskola; a 
Tiszavasvári Kabay János Általános 
Iskola; a Mándoki Általános Iskola; 
és a Rakamazi Erzsébet Királyné 
Általános Iskola.

A rövid megnyitó és a feladatok 
megbeszélése után a csapatok az 
alábbi versenyszámokban mérték 
össze erejüket: szellemi vetélkedő, 
szerelés, dobógyakorlat, evezés, 
horgászat.

A tesztlapok kitöltését még min-
den csapat egyszerre hajtotta végre.  
Itt Tiszabezdéd csapata bizonyult a 
legfelkészültebbnek és a leggyor-
sabbnak is. A feladatot szinte hibát-
lanul megoldották, csak a törpehar-
csa bajuszainak a számát becsülték 
kicsit alá. 

A továbbiakban, három csoport-
ban, három helyszínen folyt a vetél-
kedés. Az egyik ponton egy-egy 
úszós szereléket állítottak össze a 
csapatok. Itt a Tiszavasvári iskolá-
sok voltak a legügyesebbek, bizo-

nyítva, hogy a csapatmunkával és 
egy kis kézügyességgel nagyon 
rövid idő alatt el lehet készíteni egy 
„pedzőt”.

Közben egy másik helyen, az ete-
tést imitáló dobógyakorlatot hajtott 
végre a gyerekek. A legkisebbek és 
a lányok egy öt méterre lévő 80 cm 
átmérőjű karikába-, a nagyobb fiuk 
pedig 8 m-re lévő körbe dobták a 
gombócot jelképező labdákat. Itt 
leveleki kisiskolások bizonyultak a 
legpontosabbnak. 

A legnehezebb feladatnak az eve-
zés bizonyult. Sajnos, a mai fiatalok 
többsége nem tud evezni, éppen 
ezért is került be ez a versenyszám 
a feladatok közzé.  A feladat nehéz-
sége miatt adtunk lehetőséget egy 
kis gyakorlásra, és a fiatalok gyor-
san tanultak.  A csónakkal a vízben 
10 és 20 méterre lévő karókat, egy 
nyolcast leírva kellett megkerülni. 
Itt a Rakamazi Erzsébet Király-
né Általános Iskola csapata kez-
dett és nagyon ügyes, összeszokott 

evezéssel magasra tették a lécet. 
Az ötpróba zárásaként került sor 
egy kétórás horgászversenyre. Itt 
megint beigazolódott a helyisme-
ret fontossága, hiszen a rakamazi 
csapat nagy fölénnyel nyerte ezt a 
versenyszámot. A versenyzők közül 
kiemelkedett Dankó Bence 2. osz-
tályos kisdiák, aki 32 db kifogott 
halával a legeredményesebb ver-
senyzője lett a megmérettetésnek. 

A verseny végén elkezdődött 
a számolgatás. A „Horgász-suli” 
program részét képező horgász 
ötpróbának külön versenykiírása 
van, és csak az nyerhet, aki minden 
feladatot jól meg tud oldani és a 
horgászatban is otthon van. 
Elért helyezések:
1. hely: Erzsébet Királyné Általános Iskola, 
Rakamaz (Puncsák Rebeka, Dankó Bence, 
Pápai Tamás). Felkészítő: a Cormorán 
Sporthorgász és Természetvédő Egyesület.
2. hely: Kabay János Általános Iskola, 
Tiszavasvári (Simon Nikolett, Kórik Levente, 
Tasi Tamás. Felkészítő: az Alkaloida Lombik 
Horgászegyesület.
3. hely: Gárdonyi Géza Általános Iskola, 

Levelek (Gál Orsolya, Gál Sándor, Hurja Ákos). 
Felkészítő: a Leveleki Horgászegyesület.

Kupát és oklevelet nyertek a csa-
patot küldő általános iskolák, és az 
őket felkészítő horgászegyesületek 
is. A vándorserleg ezúttal a rendez-
vényt elindító Rakamazi Cormorán 
STE-nél maradt, de a többiek terve 
szerint csak egy évig. Minden gye-
rek kapott egy-egy ajándéktárgyat, 
a legjobbak érmeket is. A díja-
kat Fesztóry Sándor, a MOHOSZ 
megyei szervezetének a vezetője 
adta át.

A gyerekek, a felkészítő horgá-
szok, a kísérő tanárok és a részt 
vevő szülők is egy finom ebéddel 
és egy jóízű beszélgetéssel zárták 
a napot. Újra és újra felmerült, 
hogy milyen jó és hasznos lenne, 
ha a program az egész országban 
beindulna és két év múlva már 
egy országos döntőn izgulhatnánk a 
szabolcsi fiatalokért.

Biri Imre
Cormorán STE alelnök

Horgász-suli programvezető

Horgász ötpróba verseny a Rakamazi Nagy-Morotván

Rekord halfogás
Amikor még sokan a hőséget 

okolták a gyenge halfogásért, 
addig a rakamazi Nagy- Morotván 
„minden idők” legjobb halfogásá-
nak örülhettek az augusztus 15-i  
rakamazi Cormorán Sporthorgász 
és Természetvédő Egyesület házi 
horgászversenyére jelentkezett hor-
gászok. A versenyre 58 horgász 
jelentkezett, köztük volt 10 lelkes 
gyermek is. A győztes horgász egy 
finomabb feederes felszereléssel 79 
lapos keszeget és egy szép pontyot 
fogott, súlyuk megközelítette a 20 

kg-t. A többség hagyományos fene-
kező felszerelése is eredményesnek 
bizonyult, hiszen a 48 felnőtt hor-
gász összesen 36 pontyot fogott és 
azok többsége 3-4 kg között volt. 
A felnőtt horgászok összesen közel 
egy mázsa halat fogtak, de a gyere-
kek is kitettek magukért a 373 db 
kifogott apró hallal.  

Eredmények: Felnőtt kategó-
ria: 1. Gábor Dezső 19,3 kg, 2. 
Szűcs Tibor 12,3 kg, 3. Oláh Dezső 
11,3 kg. Nyugdíjas kategória: 1. 
Turkó József 4,4 kg, 2. Petrényi 

Jánosné 4,0 kg, 3. Cseh László 3,6 
kg. Gyermek kategória: 1. Stomp 
Levente 91 db, 2. Dankó Bence 56 
db, 3. Szűcs Patrik 40 db.

Ez egy igazán szép verseny volt, 
ahol mindenki jól érezhette magát 
és a finom ebéd, a gyönyörű kör-
nyezet azt a néhány embert is kár-
pótolta, aki esetleg most kevesebb 
halat fogott.  

Egy jobb fogás reményében 
délután is sokan kint maradtak a 
vízparton. A pletyka arról is szól, 
hogy a versenyt követő napokban 
nagyon sok szép pontyot, amurt, 
süllőt és balint fogtak a vízpartunk-
ra kilátogató horgászok. 

Biri Imre, alelnök

Gábor Dezső

Stomp LeventeA győztesek Turkó József

Esőbeálló avató és XI. Őszi „Ívás” horgászverseny
Székely Őzetanya Horgász-

tó ma már kezd fogalom-
má válni a horgászok számá-
ra. Október 10-én, horgászati 
nyílt nap keretében – tizen-
egy három-három fős csapat 
részvételével – a Nyíregyházi 
Városháza Horgász és Sza-
badidő Egyesület itt rendezte 
meg immár tizenegyedik 
alaklommal az Őszi „Ívás” 
horgászkupát. 

A versenyen részt vett töb-
bek között a Nyíregyháza-Sóstó 
Gyógyfürdő HE., valamint a Sport-
horgász Egyesületek Sz.-Sz.-B. 
megyei közhasznú szövetség csa-
pata is Fesztóry Sándor MOHOSZ 
alelnök vezetésével. 

Az időpont nem véletlen, hisz 
ez alkalommal adták át a bojlis 
tó mellett felépített 12 esőbeál-
lót. Maga a verseny a megszépült, 
festői szépségű, állandóan fejlődő 
Székely Őze-tanyai horgászpara-
dicsom „nevelő” taván zajlott. A 
szervezők 13 éve rendezik ezen 
a helyszínen a horgász versenye-
iket, és az azóta, az „égiekkel” 
kialakított jó kapcsolat eredmé-
nyeképpen Esőisten erre a napra 
is felfüggesztette égi „áldását”, és 
így remek horgászidőben vetette 
be készségeit a 33 horgász, köztük 
három hölgyversenyző.

Senki nem maradt fogás nél-
kül, mindegyik csapat 10 kg feletti 
eredményt ért el, a győztes megyei 

kormányhivatal csapata pedig 45 
kg 25 dekás rekordfogást ért el az 
eddig megrendezett összes verse-
nyünket tekintve. A küzdelem – a 
szokásokhoz híven –, tovább, az 
ebéd elkészültéig tartott, amely ez 
alkalommal a mindenki számára 
ingyenes házi jellegű marha-bab-
gulyás volt, Vela veknivel, amit 
Kurbely-féle házi főzésű csapolt 
sörrel öblíthettek le a résztve-
vők. Az ebéd előtt a házigazdák a 
Nyírtassi Talléros Látvány Pálin-
kafőzdében készült szilvapálinká-
val kínálták a vendégeket.

A verseny végén kerültek átadás-
ra ünnepélyes keretek között a már 
említett, nemrégen felépült esőbe-
állók, melyek a horgászok további 
kényelmét szolgálják az időjárás 
viszontagságai ellen a bojlis tó 
partján. Találkozunk legközelebb 
2016. április utolsó szombatján a 
„Dur bincs” Kupán!

Iglai János

A Székelyi Halgazdaságból horog érett 
P3-as pontyokat 

500 Ft+áfa áron 
kínálunk eladásra! 

A szállítás áron belül megoldható!

Érdeklődni: 
Bukovenszki Istvánnál 

a 06 30/9452-254-es telefonszámon

Székelyi nagyfogások

Erdélyi István 20,99 kg (aug. 31.) Juhász Norbi 20,50 kg (szept. 27.)

Eredmények:
1. Megyei Kormányhivatal (Hajós István, Kucsmár József, Tanner András) 45,25 kg
2. Kelet-Magyarország (Dankó Mihály, Kormány Zoltán, ifj. Kormány Zoltán) 43,1 kg
3. Közterületfelügyelet (Forgács Ferenc, Gulácsi István, Szilágyi Zsolt) 29,7 kg
Különdíjak: Legelső hal: Gura Mihály (Megyei Horgászszövetség)
Legkülönlegesebb hal: Juhász András (Sóstó-Gyógyfürdő HE)
Legnagyobb hal: Vitéz József (Reptéri Pecások)
Legjobb női versenyző, a tó Istenének „kegyeltje”: Loch Lívia (4S-2000 Kft.)
Legjobb „szakács”: Iglai János
Az eredményhirdetés végén László Géza emlékének adózva, az egyesület elnöke, 
Iglai János egy festményt adott át Bukovinszki István tógazdának, melyen a tó egy 
részletét – a „régi” halőrházzal – festette meg Piszár András.
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Tizennyolc életévig szól a kedvezmény

V. KÁLLÓ–„fém”-kupa

Nagy hal is 
horogra akadt

Módosult a halgazdálko-
dás és a halvédelem 

egyes szabályainak megálla-
pításáról szóló 133/2013. (XII. 
29.) VM rendelet. A módosí-
tásokat tartalmazó 56/2015. 
(IX.24.) FM rendelet a Magyar 
Közlöny 137. számában, a 
19831-19837. szakaszokban 
jelent meg, mely néhány 
bekezdés kivételével már 
szeptember 25-én hatályba 
lépett. Tartalma több ponton 
érinti a horgászatot, melyből 
néhány fontosabb változást 
vázlatosan emelünk ki a 
következők szerint:

•  Korábban a 10. évet betöltött 
életkortól 15 évet be nem töl-
tött életkorig a horgászjelöltek 
1.000 Ft-os vizsgadíjért tehettek 
horgászvizsgát. Ez kiterjesztésre 
került, így immár a 18. életév 
betöltéséig szól a horgászvizsga 
díj kor szerinti kedvezménye.

•  Csökkenhet a jegykiadók admi-
nisztrációs kötelezettsége, gyor-
sulhat a 15. életévet be nem töl-
tött horgászok részére az állami 
jegy kiadása, mivel az állami 
horgászjegy igénylésekor részük-
re a módosítás szerint már nem 
kell nyilatkozatot kitölteni,

•  Az országhatárral metszett nyil-
vántartott halgazdálkodási vízte-
rület esetében az adott vízterület 
vízkezelője által kiadott területi 
jegynek a rendelet c)-h) pont-
ja szerinti tartalmát szomszédos 
ország hivatalos nyelvén is elér-
hetővé kell tenni elektronikus 
vagy nyomtatott formában,

•  A horgászat, vagy halászat során, 
legkésőbb a kifogott hal tömegé-
nek feljegyzésekor a fogási napló 
fogásösszesítő táblázatában fel 
kell tüntetni a halgazdálkodási 

vízterület megnevezését, víztér 
kódját, valamint a fogás dátumát. 
Darabszám-korlátozás alá eső hal 
kifogása esetén a fogási időpontja 
(óra, perc) is beírandó.

•  Ez idáig az érintett vízkezelők a 
helyi horgászrendje szabályozta, 
most rendeletbe került a követ-
kező szabály: „nyilvántartott 
halgazdálkodási vízterületen egy 
személy egy időben horgászati és 
rekreációs halászati tevékenysé-
get nem végezhet”

•  Fontos, fokozott odafigyelést 
igénylő új szabályozás, amely 
eddig szintén csak a MOHOSZ 
Országos Horgászrendjében és 
a helyi horgászrendekben szere-
pelt: „halfogásra alkalmas hor-
gászkészség halfogási célú hasz-
nálata során annak folyamatos 
felügyeletét úgy kell biztosítani, 
hogy a horgász az aktív halfo-
gáshoz szükséges beavatkozáso-
kat az adott módszerhez igazodó 
időn belül végrehajthassa. E köte-
lezettség nem vonatkozik azokra 
az esetekre, amely alatt a horgász 
másik, jogszerűen használt kész-
ségével halat fáraszt, vagy annak 
végszerelékét vízbe juttatja, vagy 
jogszerűen használt csalihalfogó 
emelőhálót kezel.”
„ha a horgász a horgászhelyét 

tartósan elhagyja, a horgászkészsé-
get halfogásra alkalmatlan állapot-
ba kell hozni és a végszereléket ki 
kell venni a vízből.”
•  Összehangoltabb helyi horgász-

rendeket és halgazdálkodást ír elő 
az érintett vízkezelőknek a rende-
let szövege a következőkkel: A 
„Felszíni vízi összeköttetésű és 
a halak számára átjárható kap-
csolódású nyilvántartott halgaz-
dálkodási vízterületek esetén a 
halgazdálkodási terv kidolgozása 
során az érintett halgazdálkodás-

ra jogosultak kötelesek egymás-
sal együttműködni a hasznosí-
tási, valamint az őshonos halál-
lományok védelmi és fejlesztési 
célkitűzéseinek összehangolása 
érdekében. Az együttműködés 
részletes tartalmát megállapo-
dásban kell rögzíteni, amelyet a 
halgazdálkodási hatóságnak meg 
kell küldeni.
„Országhatárral metszett nyil-

vántartott halgazdálkodási vízte-
rület esetén a halgazdálkodásra 
jogosult az (1) bekezdés szerinti, 
más országbeli halgazdálkodásra 
jogosulttal való együttműködés 
lehetőségét keresni köteles. Ha 
együttműködés jön létre, ennek 
eredményéről a halgazdálkodási 
hatóságot tájékoztatni kell.”
•  Az ingadozó, gyenge vízminősé-

gű horgászvizek kezelőit érinthe-
ti a rendelet 8. szakaszának (2) 
bekezdése, mely szerint a hal-és 
más hasznos víziállatok tömeges 
pusztulása mértékének meghatá-
rozása csökkentésre került, így a 
korábbi 100 kg/ha helyett már 50 
kg/ha- os pusztulást is tömeges-
nek kell tekinteni.

•  A horgásznyelv szerint „intenzív” 
pontyos vizek kezelői számára 
előny, hogy a pontyra vonatkozó 
fajlagos tilalmi idő alóli 5 éves 
felmentés esetében a halgazdál-
kodási tervben foglalt rendsze-
res telepítés mértéke 200 kg/ha/
év-ről 100 kg/ha/évre lett csök-
kentve, tehát ilyen esetekben a 
felmentés kérésekor adott nyil-
vántartott halgazdálkodási víz-
terület halgazdálkodási tervében 
szerepelnie kell legalább 100 kg/
ha/év ponty telepítésnek.

•  Szabályozásra került, hogy a nem 
nyilvántartott halgazdálkodási 
vízterületen az idegenhonos hal-
fajok kifogását is be kell jegyezni 

a fogási naplóba.
•  Bővült a gyermekek, illetve értel-

mi fogyatékos személyek (Hhvtv. 
40 §. (3) és (5) bekezdés) által 
egy időben használható  eszkö-
zök tára, mivel  a díjmentes álla-
mi horgászjegy birtokában egy 
darab, egy – legfeljebb háromágú 
– horoggal felszerelt horgász-
készsége mellett egyidejűleg 1 
db 1 m2-nél nem nagyobb csa-
lihalfogó emelőhálót is használ-
hatnak.

•  Módosult az idegenhonos csali-
hallal való csalizás kérdésköre: 
„Idegenhonos élő csalihallal csa-
lizni kizárólag azon a halgazdál-
kodási vízterületen szabad, ahol 
az idegenhonos hal kifogásra 
került.” (Korábban: „Idegenho-
nos hallal csalizni kizárólag azon 
a halgazdálkodási vízterületen 
szabad, ahol a nem őshonos hal 
kifogásra került.”)

•  Feltehetően a gyakorlati tapasz-
talatokra alapozottan pontosításra 
került a fogási napló kitöltésére 
vonatkozó szabály a következők 
szerint: „A horgászat vagy a halá-
szat megkezdésekor a horgász 
vagy a halász tollal, kitörölhe-
tetlen módon köteles megjelölni 
a fogási naplóban szereplő éves 
naptárban a horgászati vagy a 
halászati tevékenység megkezdé-
sének napját.”
„Az engedélyes a kifogott és 

megtartani kívánt, darabszám-
korlátozás alá eső halat horgászat 
esetén a horogtól való megszaba-
dítás után, illetve rekreációs célú 
halászat esetén a halászeszközből 
történő kivétel után azonnal köte-
les a fogási naplóba tollal, kitöröl-
hetetlen módon bejegyezni.

Az összeállítás nem mindenre 
kiterjedően, vázlatosan készült !

Forrás: KHESZ

Hagyományainak meg-
felelően a Nagykálló 

Sporthorgász Egyesület 
ebben az évben is megren-
dezte szokásos jótékonysági 
horgászversenyét a Vadkert 
Tápcsatornán.

Az idén a teljes bevételt Fritz 
Máté Bence gyógykezelésére aján-
lottuk fel. A reggeli és regisztráció 
után a sporthorgász egyesület tag-
jai Sándor Zoltán és Sebők Zsolt 
megnyitották a versenyt. A fel-
nőtt versenyzők 18 fős mezőnyét 
3 szektorba osztottuk el, így biz-
tosítva az egyenlő feltételeket. A 
verseny kezdetét fél órával hama-
rabbra tudtuk hozni a versenyzők 
ügyes és gyors felkészülésének 
köszönhetően. A kürtszó elhang-
zását követően azonnal az eső is 
esni kezdett így is nehezítve a ver-
senyzők dolgát. A verseny lefújását 
követően örömmel tapasztaltuk, 
hogy szinte minden versenyzőnél 
volt mit mérlegelni. Nagyon ritka 
volt, ha valaki nem fogott halat. A 
gyerekeknél is szép fogások szü-

lettek, hiszen itt is 1 kg feletti apró 
halat tudtunk mérlegelni a szektort 
megnyerő versenyzőnél. A mérle-
gelést követően a házigazdák és 
segítőik 2 féle vadpörkölttel kínál-
ták az átfázott versenyzőket.

Győztesek: Gyerek kategória: 
I. Czelle Bence, II. Nagy Herczeg 
Vencel, III. Nagy Herczeg László. 
Felnőtt kategória: I. Sebők Zsolt 
4350 g, II. Bartha András 3250 g, 
III. Béres Miklós 2275 g

A jótékonysági versenyen 
231.000 Ft gyűlt össze. Újra sze-
retnénk megköszönni minden 
résztvevőnek és támogatónak illet-
ve valamennyi segítőnknek a kitar-
tó munkát.

Sebők Zsolt 

A Jonagold Almafesztivál része-
ként október 10-én hűvös, boron-
gós időben tartotta meg nevezé-
ses horgászversenyét a Cormorán 
Sporthorgász és Természetvédő 

Egyesület. Az 57 fő felnőtt hor-
gász közel 45 kg halat fogott. A 
13 db ponty mellett egy gyönyörű 
amurt és néhány kárászt, keszeget 
sikerült horogra csalni.

Elért eredményeink: Felnőtt 
kategóriában: 1. Vasvári István 
5050 g, 2. Papp Csaba 3650 g, 3. 
Lengyel Péter 3510 g. Nyugdíjas 
kategóriában: 1 Gincsei Pál 9060 

g, 2. Takács András 4950 g, 3. Hor-
váth József 3400 g. A legnagyobb 
halat fogta: Gincsei Pál 9060 g. 
A díjakat a város főterén felállí-
tott nagyszínpadon a város pol-
gármestere adta át. Külön tisztelet 
és megbecsülés illeti Gincsei Pál 
horgásztársunkat, aki a rossz idő 
ellenére, mozgásában korlátozva, 
járókerettel fogta meg a verseny 
legnagyobb halát, és nyerte meg 
a kategóriáját. Horgászegyesüle-
tünk egy finom halászlével ked-
veskedett a versenyzőknek. A hor-
gászegyesület délután megtartotta 
szokásos vezetőségi versenyét, 
amelyet Lucián Jánost megelőz-
ve Ladányi Zoltán horgásztársunk 
nyert meg.

Biri Imre, Cormorán STE alelnök

A Nagykállói Horgászegye-
sület is megrendezte házi 

horgászversenyét. A küzde-
lemre 57 fő nevezett, három 
kategóriában. 

Eredmények:
Felnőtt: I. Kantár János 8440 

gr, II. Listván László 5100 gr, III. 
Marinka Tamás 4720 gr. Női: I. 
Listván Lászlóné 2040 gr, II. Bajkó 

Tamásné 1600 gr, III. Bajkó Judit 
1120 gr. Gyerek: I. Simon Sólyom 
Szabolcs 960 gr II. Marinka Ádám 
860 gr , III. Matéz Roland. 

A legnagyobb halat Kantár János 
(3080 gr) fogta. 

A mérlegelés és eredményhirde-
tés után mindenkit egy finom bab-
gulyással vendégelt meg az egye-
sület – tudtuk meg Gura Mihály 
elnöktől.

Augusztus 30-án tartottuk meg a tisztségvise-
lői horgászversenyt. A hagyományoknak meg-
felelően a tavalyi győztes, a Kocsordi Kraszna 
H.E. volt a házigazda Kocsordon, a Kirva 
lapos horgásztavon. Nyolc horgászegyesület 
jelentkezett, 3-3 fős csapattal. A nap nagyon 
barátságos hangulatban telt, bár a fogások nem 
voltak kiemelkedőek. A verseny végén a díja-
kat Farkas Sándor a Megyei Horgász Szövetség 
alelnöke adta át. Eredmények: 1, Vasas HE 5 
pont, 2, Kraszna HE 11 pont, 3, Nyírtelek HE 
12,5 pont. A díjak kiosztása után a házigazdák 
és Bakos Olivér jóvoltából – a versenyeken 
megszokott ételt – ízletes babgulyást és egy kis 
frissítőt fogyaszthattak a jelenlévők. Jövőre a 
Nyírbátori Vasas HE. rendezheti meg a megyei 
tisztségviselők számára e nemes viadalt.

Szilágyi Imre

Bizonyítottak a vezetőink

Díjátadás a színpadon

Gincsai Pál  Vándorkupa Vasvári István

Július 18-án éjszakai horgász-
versenyre invitálta tagjait a Nyír-
teleki Sporthorgász és Természet-
védő Egyesület a balsai János-tó-
ra, este hatkor. Baljós előjelekkel 
vágtunk neki a megmérettetés-
nek. Gyenge fogási eredmények, 
alacsony vízállás, hatalmas káni-
kula. Ráadásul a meteorológia 
éjszakára vihart jósolt. Sajnos, 
a halak nemigen méltányolták a 
csapotok igyekezetét. Leginkább 
törpeharcsát, elvétve keszeget 
lehetett fogni.

Vacsorára nagyon finom kol-
bászos lecsót kaptunk. Nagyon 
szépen köszönjük Szalanicsné 
Katinak. Mindenki abban bízott, 

hogy éjjel beindulnak a pontyka-
pások, de sajnos, nem így történt. 
Összesen nyolc darabot sikerült 
fognunk. A vihar szerencsére 
elmaradt, így szép tiszta zavarta-
lan időben vártuk a hajnalt

Pirkadatkor indult el a keszegek 
kapása. Ezt az időszakot kihasz-
nálva, Komáriék másfél óra alatt 
hat kiló halat fogtak. Eredmé-
nyek: 1. Komári Péter – Komári 
Géza 7,93 kg, 2 Fábián Attila – 
Szalanics Csaba 4,12 kg, 3. Somo-
gyi Tamás – Somogyi Péter 2,87 
kg. Köszönet a Laguna Horgász 
Áruháznak a felajánlott különdíj-
ért, amit Komáriék kaptak.

Komári Géza

Éjszakáztunk
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Beszámoltak a bizottságok
2015. szeptember 18-án 

tartotta soron következő 
kihelyezett elnökségi ülését 
a Megyei Közhasznú Hor-
gász Szövetség, melyre a 
Tunyogmatolcson lévő hor-
gásztanyáján került sor.

Az elnökség elfogadta az ügy-
vezető beszámolóját, az elmúlt 
időszakról, (telepítések, területi 
jegyek értékesítése, a szövetség 
gazdasági helyzete, taglétszám 
alakulása, stb.) továbbá beszámol-
tak az éves munkáról a verseny 
szakbizottság és az ifjúság oktatás 
szakbizottság elnökei is. 

Beszámoltak a nyáron megren-
dezésre került horgásztáborokról, 
melyen a gyermekek nagy öröm-
mel vettek részt.

A jelenlévők szóbeli tájékozta-

tást kaptak az OMÉK-on meg-
rendezésre kerülő horgászati 
tanácskozáson dr. Szűcs Lajos, 
MOHOSZ-elnök által tartott elő-
adáson elhangzottakról is, mely az 
országos szövetség által végzett 
munkáról a halgazdálkodási víz-
területek pályáztatásával kapcso-
latosan és a MOHOSZ Balatoni 
Halgazdálkodási Zrt. új alapokra 
helyezett együttműködéséről szólt. 

Az elnökségi ülést követően az 
elnökségi tagok horgászbottal a 
kezükben is összemérhették az ere-
jüket, mert az ülés után horgászver-
senyre került sor a tunyogmatolcsi 
Holt-Szamoson, ahol az alábbi 
eredmények születtek:

I. helyezett lett: Dr. Isaák László, 
II. helyezett Szűcs Sándor, míg a 
III. helyen Banu László végzett.

Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Rendőr-főkapi-

tányság tájékoztatója:

A jogsértések visszaszorítása és 
a külterületek biztonsága érdeké-
ben a társhatóságokkal szerveztek 
ellenőrzést az ibrányi rendőrök. Az 
Ibrányi Rendőrőrs a Felső-Tisza 
Vidéki Vízügyi Igazgatósággal, 
halőrökkel, hivatásos vadásszal és 
mezőőrrel közösen tartott ellen-
őrzést illetékességi területén. A 
hatóságok 2015. augusztus 28-án 

Balsa, Buj, Tiszabercel, Paszab, 
Gávavencsellő és Ibrány szabad-
vizein és partszakaszain tartottak 
vízirendészeti ellenőrzést, és lép-
tek fel közösen – elsősorban a 
külterületi lopásokkal és más jog-
sértő cselekményekkel szemben. 
Engedély nélküli, illetve jogosu-
latlan horgászat miatt összesen hét 
emberrel szemben indult eljárás (a 
fotókon nem ők láthatóak). Egy 
férfit a tiszerberceli töltésen értek 
falopáson, őt szabálysértési őrizet-
be vették.

Mint a Leveleki Horgász 
Egyesület érdekkép-

viseleti szervét a horgász 
bennünket is megkeresett. 
Ezzel kapcsolatban az alábbi 
választ adjuk:

A víztározó halászati jogát a 
Levelek Nagyközség Önkor-
mányzata nyerte el és gyakorolja, 
viszont a horgásztatást nem az 
általa megbízott horgászegyesület 
végzi! 

Tudomásom szerint, az önkor-
mányzat a horgásztatás és a hal-
gazdálkodás megszervezéséhez 

kapcsolódó feladatok jelentős 
részét a horgászegyesülettől meg-
vonta és a Szabolcsi Halászati Kft-
vel kötött szerződést. 

Álláspontom szerint, a horgász-
egyesület, mint önálló jogi személy 
a stégek és esőbeállók építésével, 
vagy karbantartásával sem tud/kell 
foglalkoznia, hiszen a horgászati 
feltételek (akár a horgászhelyek 
megközelíthetősége) megteremté-
se a mindenkori halgazdálkodási 
hasznosító feladata, akinek bevé-
tele származik a tevékenységből. 

Fesztóry Sándor
Megyei Horgász Szövetség

A Villantó Magazin 2015. 
júliusi számában megje-

lent „Cipekedő horgászok 
a Leveleki-víztározón” című 
cikk 2-es pontjában foglal-
takkal kapcsolatban.

Az Önkormányzati Horgász 
Egyesület Levelek Vezetősége nem 
ért egyet azzal a cikkben megjelent 
közléssel, mely szerint a Leveleki-
víztározón a horgásztatást a Leve-
lek Nagyközség Önkormányzata 
által megbízott Horgász Egyesület 
végzi, a tározón történő horgász-
tatás éves díjának meghatározása 
kizárólag a Horgász Egyesület ille-
tékessége. Ezen tartalmú tájékoz-
tatás nem felel meg a valóságnak, 
mert az éves és napi területi jegyek 
árát kizárólag a Levelek Nagyköz-
ség Önkormányzata állapítja meg, 
mint a halászati hasznosítási jog 
tulajdonosa.

Az Önkormányzati Horgász 
Egyesület a napijegyek megálla-
pításában kizárólag véleményezési 
lehetőséggel rendelkezik. A kiadott 
területi jegyeken a Levelek Nagy-
községi Önkormányzat szerepel 
Borsodi László polgármester alá-
írásával. Az Egyesület vezetősége 
évek óta nem ért egyet az általa 
is magasnak tartott területi jegyek 
árával, melyet azonban a haszon-
bérlő soha nem vett figyelembe! 

Az Önkormányzati Horgász 
Egyesület Vezetősége nevében: 

Gyula Szabolcs, titkár
Tanulmány a horgászólmok  

káros hatásairól
Bernard Breton 2013. 

július 30. – A világ éves 
ólom felhasználása 7 millió 
tonna, ebből 3 millió tonnát 
bányásznak, és 4 millió ton-
nát újrahasznosítás során 
állítanak elő.

– Részletezi az ólom káros hatá-
sait, a vérben megengedett maxi-
mális mennyiséget (gyermekek 
100 μg/liter alatt / nők 300 μg/liter 
alatt / férfiak400 μg/liter alatt.)

– Felhívja a figyelmet a az ólom 
természetben történő lassú lebom-
lására.

Felhasználás:
Akkumulátorok 75 %
Ólom termékek (horgászolmok is) 13%
Kábelek, ötvözetek 6%
Vegyipar 3% 

Horgászólmok felhasználása:
Franciaországban megközelítő-

leg 1000 tonna/év, ebből 700 tonna 

előállított, 200 tonna importált, és 
100 tonnát a horgászok maguknak 
készítenek. A tengeri sportok éven-
te további 1000 tonnát használnak 
fel Franciaországban. A tengeri 
horgászat során használatos ólmok, 
(100g-1 kg), és a pontyhorgászat 
során használt ólmok (50-100 g) 
képviselik a horgászólmok jelentős 
részét. A beszakadt, vízben maradó 
horgászólmok nem bomlanak le.

Tisztelt EAF tagok
Az elmúlt hetekben egyes EU 

országokban újra felvetődött a kér-
dés a horgászólmok használatával 
kapcsolatban. A jelenlegi álláspont 
szerint a 0,06 grammnál nehezebb 
súlyokat más alapanyagból len-
ne célszerű előállítani legkésőbb 
2020-ig. 0,06 gramm alatt nem 
megoldható az ólommentes előál-
lítás, ezért az ennél kisebb méretű 
gömb (nr.8 0,06g), és styl (nr. 11 
0,048) ólmok gyártását leállítanák.

Fesztóry Sándor

Hozzávalók 4 személyre:  
60 dkg pontyszelet, 2 evőkanál olaj, 
1 evőkanál liszt. A raguhoz: 10 dkg 
húsos szalonna, 1 kis fej hagyma,  
10 dkg piros húsú paprika, 5 dkg 
gomba, 5 dkg savanyú uborka,  
1 teáskanál tárkony, 2 dl tejföl.  
A puliszkagombóchoz: 2 dl tej,  
3 dkg vaj, 15 dkg kukoricadara.

Elkészítés: A halakat megmossuk, 
leszárítjuk, megsózzuk, és kicsit 
állni hagyjuk. A szalonnát kockákra 
vágjuk. A hagymát meghámozzuk, 
felaprítjuk. A paprikát megmossuk, 
kimagozzuk, húsát kis darabokra 
vágjuk. A gombát megtisztítjuk, 
felszeleteljük. Az uborkát karikákra 
vágjuk. A halat lisztbe forgatjuk, és 
forró olajban mindkét oldalát 1-2 
percig elősütjük. Tányérra tesszük. A 

visszamaradt zsiradékban kipirítjuk 
a szalonnát, majd rátesszük a 
hagymát, és azt is megpirítjuk 
kicsit. Végül rátesszük a paprikát 
és a gombát. Sózzuk, beletesszük 
a tárkonyt, az uborkát, majd a 
tejfölt. Ebbe a raguba tesszük 
vissza a halakat, és összepároljuk 
kíméletesen 5-6 percig, ha kell pici 
vizet, vagy fehérbort lehet aláönteni. 
A puliszkagombóc: 2 dl vizet és 
a tejet a vajjal, sóval felforraljuk, és 
gyors kevergetés mellett hozzáadjuk 
a kukoricadarát. Összeforraljuk 1-2 
percig, hogy a dara megpuhuljon, és 
fagylaltos kanállal szép gombócokat 
adagolunk belőle. A halas raguval 
frissen-forrón tálaljuk. 

Munka: kb. 45 perc
Fogyasztható: kb. 45 perc múlva

1 adag körettel: 532 kcal

RECEPTEK: Pontyragu puliszkagombóccal

Nagyon sokan választják – fér-
fiak és nők egyaránt – a pihe-
nésnek, a kikapcsolódásnak azt 
a formáját, hogy horgászbottal 
ülnek a folyók és tavak mellett. 
Megyénkben is nagy a horgászok, 
ezért is érezzük fontosnak, hogy 
lapunkban beszámoljunk az ese-
ményekről, az elért eredmények-
ről. Hogy minél átfogóbb képet 

adhassunk közre a horgászok 
életéből, kérjük a horgászegyesü-
leteket, küldjenek híreket és fény-
képeket versenyekről, a kifogott 
halakról. Fontos, hogy a fotón a 
zsákmány és a horgász is rajta 
legyen. Kérjük, ezeket az infor-
mációkat a laszlo.magyar@kelet.
hu és a mihaly.danko@kelet.hu 
e-mail címre küldjék el.

ÚJRA HORGÁSZOLDAL A KELETBEN 

Hírek és képek kifogott halakról
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Kellemes tavaszi napsütés 
fogadta a megyei évadnyitó hor-
gászverseny résztvevőit a tiszalöki 
Kenyérgyári-holtágon. A korábbi 
évekhez képest kissé megfogyatko-
zott – de annál lelkesebb – mezőny 
vágott neki e nemes viadalnak, 
összesen 43 fő. Külön öröm, hogy 
7 U-14-es versenyző és 6 hölgy 
adta le nevezését. 

Az ünnepélyes megnyitón Szi-
lágyi Imre, a megyei versenyszak-
bizottság elnöke és Beke Péter, 
az Új Élet HE. versenyfelelőse 
köszöntötte, és látta el néhány 
hasznos tanáccsal a résztvevőket.

A sorsolás után mindenki elfog-
lalta a rajthelyét. A felnőtt kategó-
riában három szektorra lett osztva 
a pálya az esélyek kiegyenlítése 
érdekében. A résztvevők többféle 
horgászmódszerrel készültek és 
a verseny alatt hamar kiderült, 
kinek mennyire vált be az elkép-
zelése. A macht és a rakós botok 
váltogatásával a nagyobb testű 
halak megfogása volta cél, igaz, 
ez most nem igazán sikerült. A 
kapásmentes időszakokban a rövid 
spicc botokkal mindenki az apróbb 

halak megfogására koncentrált. Az 
U-23-as szektor versenyzői kima-
gaslóan jó fogásokat értek el a 
többi résztvevőhöz képest. A fene-
kező kategóriában indulók külö-
nösen nagy csatát vívtak egy-egy 
darab hal (ez szó szerint értendő) 
megfogásáért.

Már a mérlegeléskor sejthető 
volt a végeredmény. A szektor-
lapok összesítése után az ered-
ményhirdetésre a Tisza étteremben 
került sor. A díjakat Virág Imre, a 
megyei horgász szövetség elnö-
ke adta át. Az úszós kategóriában 

az első öt helyezett, az U-14-ben, 
U-18-ban, U-23-ban és a nőknél az 
első három helyezett kapott kupát. 
A fenekező kategóriában a díjazot-
tak horgászbotot, szerelékes ládát 
kaptak ajándékba. Az évadnyitón 
legjobban szereplő versenyzőknek 
kategóriánként egy-egy vándorku-
pát ajánlott fel 2013-ban Varga 
Albert, az Albi Csali horgászbolt 
tulajdonosa. Ezeket a serlegeket az 
idén Szilágyi Imre, a megyei ver-
senyszakbizottság elnöke adta át az 
első helyezetteknek. Két kategóri-
ában jövőre új vándorserleget kell 

beszerezni, mert U-18-ban Tóth 
Imre és U-23-ban Varga Albert 
három egymást követő évben nyer-
ték el a kupát, így azoknak ők már 
örök birtokosaik.

A nap zárásaként a résztvevők 
a megyei horgász szövetség és a 
házigazdák jóvoltából egy tányér 
finom babgulyást fogyaszthattak 
el. Bár halban nem bővelkedett ez 
a pálya, de egy nagyon jó hangula-
tú, baráti horgászat részesei lehet-
tek a versenyzők és kísérőik.

Szilágyi Imre

Cipekedő horgászok a Leveleki-víztározón
A Leveleki-víztározó az ország 

egyik legdrágább horgászvize – 
kezdte levelét az egyik ottani hor-
gász. A Fetivizig, a tó tulajdonosa 
lehetetlenné teszi a horgászok hely-
zetét. A töltést sorompóval zárták 
le, így közel 400 métert kell cipe-
kedni, sokszor több fordulóval. A 
stégre, illetve a stég mellé nem 
engedélyezik a fedett beálló építé-
sét, hogy rossz idő esetén a horgász 
ne ázzon-fázzon. Nem képviseltet-
ték magukat a közgyűlésen sem, így 
nem mondhatták el a horgászok az 
esetleges hasznos javaslataikat sem 
nekik. A töltés szélére – igaz enge-
dély nélkül – épített kunyhónkat 
nem nézték jó szemmel, és össze-
rombolták. Nem kérünk mást, csak 
teremtsenek emberi körülményeket! 
Ha kell, mi hajlandók vagyunk bár-
milyen megoldásra – írta levelében 
egy pihenni vágyó horgásztársunk.

Válasz a felvetésre
A Fetivizig-hez eljuttatott pana-

szos levelet igazgatóságunk meg-
vizsgálta, az abban foglaltakra 
tételesen az alábbi tájékoztatást, 
választ adja:

1. A Le ve leki-víztározó a magyar 
állam tulajdonában és a Fetivizig 
kezelésében lévő komplex hasz-
nosítású tározó, mely elsődlege-
sen belvízvédelmi szerepet tölt be. 
Ennek érdekében a tározótérnek és 
a hozzá tartozó töltésnek a fenntar-
tásáért, karbantartásáért az igazga-
tóság, a vízügyi létesítmény keze-

lőjeként köteles gondoskodni. 
Belvízvédelmi szempontok miatt 

a tározó töltésén való közlekedés 
személygépkocsival nem megen-
gedett, kivéve az apagyi (nyugati) 
oldalon való parkoló megközelíté-
sét lehetővé tévő töltésszakaszon. 
A horgászok ezen töltésszakasz 
használatáért nem fizetnek.

A gépjárművek közlekedésének 
kitiltása azért vált szükségessé, 
mert a sorompóval való lezárást 
megelőzően a horgászok és üdü-
lőtulajdonosok gépjárművei kárt 
okoztak a töltéstestben, illetve a 
töltéskoronán történő parkolásuk-
kal a fenntartó gépek közlekedé-
sét többször akadályozták. A töltés 

koronája 2012-ben pályázati forrás-
ból stabilizálásra került. Amennyi-
ben a gépjárműveket újra a töltés-
re engednénk, úgy a védképesség 
biztosítása ismételten veszélybe 
kerülne, illetve az okozott károk 
helyreállítása szükségtelenül más 
vízügyi feladatoktól vonná meg a 
forrásokat. A gyalogos és kerék-
páros közlekedés továbbra is aka-
dálytalanul biztosított a töltésen, 
melynek érdekében kerékpáros 
sorompók kerültek lehelyezésre.

Az éves fenntartási felada-
tok részeként a tározó töltésének 
kaszálását minden évben minimá-
lisan két – lehetőség szerint három 
– alkalommal elvégezzük. 

2. A Leveleki-víztározó halászati 
hasznosítási jogát Levelek Nagy-
község Önkormányzata nyerte el, 
a horgásztatást az általa megbízott 
horgászegyesület végzi. A tározón 
történő horgásztatás éves díjának 
meghatározásában a Fetivizig nem 
érintett, az kizárólag a horgász-
egyesület illetékessége.

3. A tározón a horgászat elsősor-
ban stégekről történik, a horgászok-
nak stéghely bérlésére vonatkozóan 
kell szerződést kötni a Fetivizig-
gel. A szerződés tartalmazza, hogy 
nem lehet esőbeállókat építeni a 
Fetivizig területén. Jelen panaszos 
tehát engedély nélkül végezte el a 
„kunyhó” építését. 

Kulturált esőbeállók, padok épí-
tésétől Igazgatóságunk nem zárkó-
zik el, amennyiben azok szervezett 
keretek között (egyesületi szin-
ten), a Fetivizig-gel előre egyez-
tetett formában, egységes, tájba 
illő kivitelben valósulnak meg. A 
fenntartásukról, karbantartásukról 
a horgászegyesület lenne köteles 
gondoskodni.

A tározó komplex célú (bel-
vízvédelmi, öntözési, halászati és 
jóléti) hasznosításából adódóan az 
igazgatóság a jövőben is, a hasz-
nosítók mindenkori igényeit szem 
előtt tartva kívánja végrehajtani a 
jogszabályban foglalt kötelezett-
ségének megfelelően a tározó üze-
meltetését.

Bodnár Gáspár, 
igazgató

Újra Tavasz Kupa
Két év kihagyás után újra 

megrendezésre került a kocsordi 
Kirvalapos horgásztavon a Tavasz 
Kupa. A hagyományoktól eltérő-
en nem volt megszabva horgász 
módszer, úszós és feeder egyaránt 
tetszőlegesen választható, sőt 
verseny közben váltogatható is 
volt. A versenyre 23 fő jelentke-
zett, akik három szektorba lettek 
elosztva.

A gyors eligazítás és sorsolás 
közben a szervezők egy kis szív-
melegítővel és pogácsával ked-
veskedtek a megjelentetteknek. 
Szükség is volt erre, hisz nem volt 
igazán strandidő.

A verseny ideje alatt megpró-
bálta mindenki az eltervezett takti-
káját véghezvinni, sajnos, a frissen 
telepített halaknak megint elfe-
lejtettek szólni. Bár kevés halat 
fogtak a versenyzők, de annál 
többfélét. Akik sikeresen oldották 
meg a feladatot, azok több kilós 
fogásokat értek el. Kitartó mun-
kájukat kupákkal díjazták. A díja-
kat a Kraszna HE. elnöke, Jakab 
János adta át.

Egy nagyon jó hangulatú baráti 
horgászversenyen vehettünk részt. 
Egy kellemes napot tölthettünk el, 
aminek a megkoronázásaként még 
a szervezők mindenkit vendégül 

láttak egy finom halászlére. Köszö-
net érte, nagyon finom volt!

Gratulálok a nyerteseknek! 
Remélem, az elkövetkező évek-
ben a Tavasz Kupa lesz az év 
első horgászversenye a megyei 
versenynaptárban. 

Szilágyi Imre

Ahol egy hal is aranyat ért...

Június 18-19-én a „Horgász-suli” 
programon belül megtartotta első 
horgásztáborát a Cormoran Sport-
horgász és Természetvédő Egyesület 
és az Erzsébet Királyné Oktatási 
és Nevelési Intézmény a Rakamazi 
Nagy- Morotván.  A táborban 20 
fiatal ismerkedett meg a horgászat 
alapjaival és tett sikeres vizsgát az 
horgászengedély megszerzéséért. 
Az első nap a fiatalok különböző 
oktatási helyeken ismerkedtek a víz-
parton betartandó írott és íratlan sza-
bályokkal, a horgászeszközökkel, a 
különböző horgászmódszerekkel és 
a vizek élő-világával. Megismerték 
és gyakorolták a horgászat szerelési 
fogásait, az etetőanyagok összeál-
lítását és az evezés szabályait, for-

télyait. A második nap végrehaj-
tották a horgász ötpróba feladatait: 
1. tesztlap kitöltését; 2. egy úszós 
szerelék összeállítását; 3. dobó-
gyakorlatot; evezést; 4. egy 2 órás 
horgászversenyt. Legnagyobb sikere 
természetesen az evezésnek és a 
horgászversenynek volt. Sok gyerek 
most evezett először és a két karó 
megkerülése alaposan próbára tette 
ügyességüket. A mentőmellény és a 

csónakba ülő döntnök biztonságossá 
tette a feladat végrehajtását.

A horgászversenyen az aláb-
bi eredmények születtek: Alsó 
tagozat: 1. Dankó Bence 2. o., 
2. Maczuri Kristóf 3. o., 3. Szűcs 
Patrik 3. o. Felső tagozat: 1. Orosz 
János 5. o., 2. Puncsák Rebeka 7. 
o., 3. Tóth Dávid 7. o. és Simon 
Attila 6. o.

A napközis tábor minden részt-

vevője kapott emlékplakettet, aján-
déktárgyat és sokan most szerezték 
meg első horgászengedélyüket is. 
A horgászversenyen helyezést elért 
gyerekek még további értékes jutal-
mat kaptak. 

A szponzorok és a Sporthorgász 
Egyesületek Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Szövetségének segít-
ségével gondoskodtunk róla, hogy 
a tábor a gyerekek részére ingyenes 
legyen.

A rendezvényen tovább növeltük 
egyesületünk utánpótlását jól felké-
szült horgász- palántákkal, de egy-
ben jó főpróbája volt az őszi megyei 
„Horgász-suli” horgász ötpróba ver-
senyhez.

Biri Imre
Cormorán STE alelnök
tel.: +36 30 367 6355

e-mail: biri.imre@freemail.hu
ui: Akik még csak az elkövetkező 
hetekben tartják meg horgásztábo-
rukat vagy csak a horgász ötpróba 
verseny iránt érdeklődnek, azok 
telefonon vagy e-mailben keresse-
nek – szívesen megosztjuk tapasz-
talatainkat!

„Horgász-suli” táborPontyfogó
A Nyírteleki Sporthorgász 

és Természetvédő Egyesületnél 
pontyfogó versennyel kezdődik 
a horgászszezon. Az idén új 
helyszínen, az orosi Erdélyi-
majorban került sor erre a meg-
mérettetésre. A reggeli sorsolás 
előtt 42 horgász nevezett. Ez 
rekord az ilyen típusú verse-
nyünkön. Volt, aki 6 kg-os amurt 
fogott. Ez bosszúság, ugyanis a 
versenybe nem számított be. Az 
összesítés után derült ki, hogy 
22 db pontyot fogtunk, mintegy 
65 kg összsúlyban. A mezőny-
ben hárman horgásztak rakós 
bottal, ebből ketten végeztek 
az első öt között, bizonyítva 
a finomszerelékes horgászat 
létjogosultságát a pontyhorgá-
szatban. 

Helyezettek: 1. Hajnal Nor-
bert 20.59 kg, 2. Komári Péter 
6.47 kg. 3. Csizmarik Tamás 
5.61 kg, 4. Szabó István 5.3 kg, 
5. Szalanics Csaba 4.11 kg.
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– 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

Az SBS-Sziko Team elsöp-
rő győzelemmel nyerte 

meg Maconkán a versenyt.

Nem csak szép magyar, de egy-
ben szép nyíregyházi siker is szü-
letett a 9. Professzionális Bojlis 
Európa Kupán, amelyet szeptember 
elején rendeztek meg Maconkán. A 
Kovács Zoltán, Szigetfalvi András 
és Bessenyei György alkotta SBS-
Sziko Team elsöprő győzelemmel, 
964,82 kilogramm összfogással 
érte el az első helyet.

A fiatalok nemcsak az első 
helyért járó kupát, hanem a verse-
nyen kifogott legnagyobb halért és 
a legnagyobb koi pontyért járó díjat 
is hazahozták. A legnagyobb ponty 
súlya – ami egyben tórekord is –, 
25,87 kg, a legnagyobb koi ponty 
pedig 9,95 kilogrammos volt.

Felváltva aludtak éjszaka
– A bojlis Európa-kupa egy 115 

órás verseny, vasárnap délutántól 
péntek délig tartott – avatott a 
részletekbe Kovács Zoltán, aki a 
társaival eddig valamennyi Euró-

pa-kupán részt vett, s most érte 
el a legjobb eredményt a tíz éve 
változatlan felállásban versenyező 
csapat. – Éjjel-nappal horgásztunk, 
éjszaka felváltva aludtunk egy 
rövid ideig. Míg az egyikünk aludt, 
a másik kettő figyelte a botokat. 
Hárman négy felszereléssel hor-
gászhattunk, természetesen néhány 
tartalékbotot előre elkészítettünk.

Senki sem mehet biztosra
– Maconkán senki sem mehet 

biztosra, nincs bevált hely. Azon 
a helyen, ahol mi horgásztunk, 
még soha senki sem ért el emlí-
tésre méltó eredményt. Kezdetben 
volt olyan éjszaka, hogy több mint 
200 kilogramm halat fogtunk, de 
aztán megfordult a szél, s már 
nem jött annyira intenzíven a ponty 
– magyarázta a csapat vezetője, 
akivel az édesapja szerettette meg 
a horgászatot, a tiszalöki erőmű 
felett és alatt vallatták a folyót. A 

hitvese már versenyzőként ismerte 
meg, így tudta, hogy mit vállal, s a 
két kislánya is elfogadja az édes-
apa hobbiját.

– A cégem által gyártott bojlit 
használjuk, s a terméknek az a leg-
jobb reklám, ha a különböző ver-
senyeken jó eredményeket érünk 

el. Többféle bojlira van szükség a 
versenyeken, hiszen hatékonysága 
függ az időjárástól, a tó vizének 
minőségétől, de még arra is ügyel-
ni kell, mennyi keszeg van a víz-
ben – árulta el a siker titkát Kovács 
Zoltán. MML
Megjelent a Kelet-Magyarországban

Kárókatona-gyérítés
A 18/2008-as rendeletnek 

köszönhetően szeptember 1. és 
január 31. között a nagy kárókato-
na (kormorán) szabadon gyéríthe-
tő. A gyérítést az új jogszabályok 
szerint azok a rendészeti vizsgát 
tett halászati őrök is végezhetik, 
akik szolgálati lőfegyvert használ-
hatnak. A Sz-Sz-B. Megyei Hor-
gász Szövetség, a Környezetvédel-
mi Hatóság külön engedélyével a 
Natura 2000-es védelem alá tarto-
zó Tunyogmatolcsi Holt-Szamoson 
idei évtől megkezdte a kárókatona 
gyérítését. Kérjük a horgász társa-
kat, ha rendelkeznek olyan infor-
mációval, hogy hol tartózkodnak 
nagyobb számban, viszonylagos 
rendszerességgel kormoránok, szí-
veskedjenek a szövetség halőre-
inek jelezni, hogy a munkánkat 
eredményesebben tudjuk végezni!

Fesztóry Sándor

A dobogó tetejére állhattak
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Augusztus közepén haltelepítés-
sel folytatódott a Bujtosi-tó élővilá-
gának rehabilitációja. 

1250 kg őshonos pontyot szál-
lítottak Nyíregyházára a Hortobá-
gyi Halgazdaságból. A NYÍRVV 

Nonprofit Kft. 250 kg halat a tó 
városi oldalára, 1000 kg-ot pedig a 
körúton kívüli tórészletbe telepített. 
A halak átlagosan 2 kg súlyúak. 
A telepítés értéke közel egymillió 
forint volt.

Haltelepítés a Bujtoson

Ekkora halat fogtam...

RekoRdfogások

A nyári MElEg, az alacsony 
vízállás miatt sok hal pusztult 
el folyóinkban. /4.

HAláSzlé. Augusztus 20-án 
Túristvándiban rendezték meg 
a 18. Nemzetközi Halászléfőző 
Versenyt, melyen a Kocsordi 
Kraszna HE csapata is részt 
vett.

KüldöttKözgyűléS. 
A Sporthorgász Egye-

sületek Sz-Sz-B. Megyei 
Közhasznú Szövetsége 

október 3-án küldöttköz-
gyűlést tartott Nyíregyhá-
zán, a Start Rehabilitációs 

Vállalatnál. A megjelent 
küldöttek a Nyíregyházi 
Törvényszék végzésének 

megfelelően, döntöttek az 
alapszabály módosításról.

Jakab Mihály 
harcsája. Szeptem-
ber12-én 21 órakor Császár-
szálláson segítség nélkül 1 óra 
fárasztás után sikerült kifogni 
ezt a 30 kg súlyú, 180 cm-es 
harcsát.

Kuttyogtatva. 
Sallai Zsolt a Tiszán, Zsurkon 
egy 45 kg-os harcsát fogott 
egyik vasárnap reggel 
kuttyogtatva, harmat gilisz-
tával. A halat fél óra fárasztás 
után sikerült csónakba „csalni”.

Amur vendég-
ként. Csernyik Tibor nyírte-
leki horgász július 14-én reggel 
9 órakor ezt a méretes amurt 
fogta a gyékényesi bányató-
ban. Tarsoly Viktor horgász 
barát segítségével 30 perces 
fárasztás után sikerült megszá-
kolni, s a mérlegelést követően 
(ami 22,5 kg mutatott) vissza-
helyezni a halat a tóba.

Juhász Bence sike-
res vizsga után boldogan veszi 
kézbe az állami horgászvizsga 
bizonyítványát.

Kulcsár László, július 13-án egy 70 cm-es, 3,5 kg-os 
csukát fogott. Július 29-i, nappali, és éjszakai fogásai: 2 db ponty, 
2 db amur. Augusztus 1-jén reggel 9 órakor pedig egy 7 kg-os amur 
akadt a horgára!

Gigaharcsákat  
fognak. A Kisvárdai Báger-
tavon elképesztő méretű harcsák 
akadtak mostanában a horogra. A 
horgászok elmondták, hogy közel 
100 kg-os példányt is fogtak már itt. 
Barabás István 56 kg-os harcsát csalt 
horogra a nyáron. A halat 1 órán át 
kellett fárasztani. Medve Szabolcs 
horgásznak is nagyon kedvező ez a tó, 
ő már több kapitális harcsát akasztot 
itt, volt, ami több mint 70 kg-ot nyo-
mott. Gratulálunk a szép fogáshoz!

Vissza a vízbe. 
Egy 12 kg-os tükörpontyot 
fogott nemrégiben Makai Géza, 
a Milotai HE horgásza a helyi 
Bányatóban. (A halat vissza is 
engedte a vízbe).  Fotó: Wachteinheim 

JózseF

Sándor Roland 
szeptember 25-én fogta ezt 
a 65 kg-os harcsát az apagyi 
Kenderáztatóba.

HorgáSz-Suli
A Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyei 
Rakamaz vadregé-
nyes holtágán ren-
dezték meg a modell 
értékű horgász 
ötpróba verseny első 
megyei döntőjét, 
ahol a résztvevők 
az evezéssel is 
megismerkedtek./8.

ÓriáSi  
HArcSáK. 
Több óriás 
harcsát 
fogtak 
az idén a 
kisvárdai 
Báger-
tavon.

HorgáSztá-
BoroK 
Ebben az évben 
a megyében 
nyolc helyszí-
nen tartottunk 
a gyerekeknek, 
fiataloknak hor-
gásztáborokat, 
rendezvénye-
ket. Képünk a 
mándoki tábor-
ban készült./6.

ElnöKSégi 
vErSEny. A 
szeptember 18-án, 
Tunyogmatolcson 
tartott elnöksé-
gi ülés után az 
elnökség tagjai 
is összemérték 
horgásztudásukat, 
ahol Szűcs Sándor 
a második helyet 
szerezte meg./2.

Milotai nagy fogások
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6. § (1) Halgazdálkodási 
kíméleti területen a tilalom fel-
oldásáig a hal szaporodását és 
fejlődését zavaró – a halászat-
tól vagy horgászattól eltérő – 
tevékenységet végző személlyel 
szemben kiszabható halvédelmi 
bírság mértéke: 10 000–100 000 
forint.

(2) Halgazdálkodási kíméleti 
területen a tilalom feloldásáig 
a hal szaporodását és fejlődését 
zavaró halászati tevékenysé-
get végző személlyel szemben 
kiszabható halvédelmi bírság 
mértéke: 100 000–500 000 
forint.

(3) Halgazdálkodási kíméleti 
területen a tilalom feloldásáig 
a hal szaporodását és fejlődését 
zavaró horgászati tevékenysé-
get végző személlyel szemben 
kiszabható halvédelmi bír-
ság mértéke: 50 000–100 000 
forint.

7. § A halfogásra jogosító 
okmányok nélkül halfogásra 
alkalmas állapotban lévő esz-
közzel halgazdálkodási vízterü-
leten vagy annak partján tartóz-
kodó és jogosultságának igazo-
lását a halgazdálkodási hatóság-
nál az előírt határidőn belül nem 
pótló személlyel szemben hor-
gászkészség esetén az 1. §-ban, 
halászeszköz esetén a 2. §-ban 
foglalt halvédelmi bírságtétel 
megállapításának van helye.

8. § A Hhvtv.-ben foglalt 
tilalmakat és korlátozásokat 
megszegve halfogásra alkal-
mas állapotban lévő eszközzel 
halgazdálkodási vízterületen 
vagy annak partján tartózkodó 
személlyel szemben a 4. §-ban 
foglalt – az alkalmazni kívánt 
eszköz fajtájára megállapított – 
halvédelmi bírság megállapítá-
sának van helye.

9. § Halászati engedély, álla-
mi horgászjegy, állami halász-
jegy igénylése során a halgaz-
dálkodás és a halvédelem egyes 
szabályainak megállapításáról 
szóló rendeletben meghatáro-
zott nyilatkozatot valótlan tar-
talommal megtevő személlyel 
szemben kiszabható halvédelmi 
bírság mértéke:

a) a halászattal, horgászattal, 
illetve hal fogásával (gyűjtésé-
vel) összefüggésben szabálysér-
tési, illetve büntetőjogi felelős-

ség tárgyában valótlan nyilatko-
zat tétele esetén: 100 000 forint,

b) az érvényes állami hor-
gászjeggyel (ideértve a turista 
állami horgászjegyet is), állami 
halászjeggyel, illetve halászati 
engedéllyel való rendelkezésre 
vonatkozó valótlan nyilatkozat 
tétele esetén: 50 000 forint,

c) a fogási napló leadására 
vonatkozó valótlan nyilatkozat 
tétele esetén: 10 000 forint.

10. § A halgazdálkodás és 
a halvédelem egyes szabálya-
inak megállapításáról szóló 
133/2013. (XII. 29.) VM ren-
delet 8. mellékletében megha-
tározott, igazolatlan eredetű hal 
vagy haltermék forgalmazása 
esetén kiszabható halvédelmi 
bírság mértéke az igazolatlan 
eredetű hal fajától, mennyisé-
gétől vagy a haltermék mennyi-
ségétől függően: 100 000–500 
000 forint.

11. § A hal élőhelyén kiala-
kult természeti egyensúly meg-
bontására alkalmas szervezet, 
táplálékanyag, szennyezőanyag 
halgazdálkodási vízterületre 
való kijuttatása esetén kiszab-
ható halvédelmi bírság mértéke: 
20 000–500 000 forint.

12. § (1) Méret- vagy mennyi-
ségi korlátozással vagy tilalmi 
idővel védett hal jogosulatlan 
kifogását megvalósító személy-
re kiszabható halvédelmi bírság 
mértéke a halgazdálkodás és a 
halvédelem egyes szabályainak 
megállapításáról szóló rendelet-
ben megállapított, az őshonos 
halfajok halgazdálkodási értéke 
alapján számított összeg azzal, 
hogy ha a halvédelmi bírság 
mértéke az egyedenként szá-
mított érték alapján nem éri el 
a 10 000 forintot, akkor a bír-
ság mértékét 10 000 forintban 
kell megállapítani, továbbá a 
bírság összege nem haladhatja 
meg Hhvtv.67.§(3) bekezdése 
szerinti legmagasabb összeget.

(2) Méret- vagy mennyiségi 
korlátozással vagy tilalmi idő-
vel védett más hasznos víziál-
lat jogosulatlan kifogása esetén 
kiszabható halvédelmi bírság 
mértéke 10 000–100 000 forint.

13. § A vízilétesítmény üze-
meltetőjére kiszabható hal-
védelmi bírság mértéke, ha a 
vízilétesítmény üzemeltetője a 

Hhvtv. 19. § (1) vagy (3) bekez-
désében foglaltaknak ismétlődő 
jelleggel nem tesz eleget és emi-
att jelentős halpusztulás követke-
zik be: 50 000–500 000 forint.

2. A halgazdálkodási 
bírság mértéke
14. § (1) A halgazdálkodásra 

jogosulttal szemben kiszabható 
halgazdálkodási bírság mértéke, 
ha a halgazdálkodásra jogosult

a) a halgazdálkodási terv sze-
rinti kötelezettségének a halgaz-
dálkodási hatóság figyelmezte-
tése ellenére nem tesz eleget: 
250 000–5 000 000 forint,

b) a halgazdálkodási tervtől a 
halgazdálkodási hatóság enge-
délye nélkül eltér, a cselekmény 
súlyától függően: 50 000–2 500 
000 forint,

c) a halgazdálkodási hatóság 
hozzájárulása nélkül olyan fajú 
vagy korosztályú halat telepít, 
amelyet jogszabály tilt, vagy a 
halgazdálkodási terv nem tartal-
maz, ha egyidejűleg a Hhvtv. 52. 
§ (3) bekezdésében foglalt vala-
mely intézkedésre is sor került: 
500 000–5 000 000 forint,

d) a nyilvántartási és az adat-
szolgáltatási kötelezettségének 
nem tesz eleget: 50 000–500 
000 forint,

e) állami horgászjeggyel, 
turista állami horgászjeggyel, 
állami halászjeggyel nem ren-
delkező személy számára terü-
leti jegyet ad ki, a kiadott terüle-
ti jegyenként: 50 000 forint,

f) megszegi a halászati őrök 
alkalmazásával és bejelentésé-
vel kapcsolatos előírásokat: 50 
000–500 000 forint,

g) a Hhvtv. 8. § (2) bekezdé-
sét megszegve, a veszélyeztetett 
őshonos halállományoknak a 
halgazdálkodás és a halvédelem 
egyes szabályainak megállapítá-
sáról szóló rendeletben megha-
tározott mérlegelési szempontok 
szerinti indokolt mentését önhi-
bájából elmulasztja, a mentéssel 
érintett becsült halállomány-
nak – a halgazdálkodás és a 
halvédelem egyes szabályainak 
megállapításáról szóló rendelet-
ben megállapított – az őshonos 
halfajok halgazdálkodási értéke 
alapján számított összege, de 
legalább 50 000 forint,

h) határidőben nem kérelme-
zi a halgazdálkodási kíméleti 
terület kijelölését: 50 000–500 
000 forint,

i) a Hhvtv. 10. § (1) vagy (3) 
bekezdésében foglalt kötelezés 
végrehajtását elmulasztja: 50 
000–500 000 forint,

j) a Hhvtv. 11. § (1) bekezdés 
b) pontja alapján, a halgazdál-
kodás és a halvédelem egyes 
szabályainak megállapításáról 
szóló rendelet szerinti tömeges 
hal- vagy más hasznos víziál-
lat pusztulás esetére vonatkozó 
kötelezettségét megszegi: 100 
000–2 500 000 forint,

k) a Hhvtv. 13. § (1) bekez-
désében foglaltakat megszegi, a 
halgazdálkodás és a halvédelem 
egyes szabályainak megállapí-
tásáról szóló rendeletben meg-
állapított, az őshonos halfajok 
halgazdálkodási értéke alapján 
számított összeg, de legalább 50 
000 forint,

l) a Hhvtv. 13. § (2) bekezdé-
sében foglaltakat megszegi: 100 
000–1 000 000 forint,

m) a Hhvtv. 14. § (1) bekez-
désében foglaltakat megszegi: 
500 000–5 000 000 forint,

n) a Hhvtv. 14. § (4) bekez-
désében foglaltakat megsértve, 
engedély nélkül vagy az enge-
délytől eltérő telepítési tevé-
kenységet végez: 500 000–5 
000 000 forint,

o) a Hhvtv. 14. § (5) bekezdé-
sében foglalt igazolásokkal nem 
rendelkező vagy az igazolásnak 
meg nem felelő halat vagy más 
hasznos víziállatot halgazdál-
kodási vízterületre telepít: 250 
000–5 000 000 forint,

p) a Hhvtv. 16. § (4) bekezdé-
sében előírt jelentéstételi köte-
lezettségnek nem tesz eleget: 50 
000–100 000 forint,

q) a Hhvtv. 18. § (1) bekezdé-
se szerinti bejelentési kötelezett-
ségét elmulasztja: 100 000–500 
000 forint.

(2) A halgazdálkodási hatóság 
által a halgazdálkodási vízterü-
lettel érintett ingatlan tulajdo-
nosára, használójára kiszabható 
halgazdálkodási bírság mérté-
ke, ha az ingatlan tulajdonosa, 
használója a halgazdálkodási 
szolgalmi jog gyakorlását jelen-
tős mértékben akadályozza: 50 
000–500 000 forint.

A közelmúlt jogszabály 
változásai közül talán 

az egyik legfontosabb, 
hogy a horgásztóból 
kifogott halak élő állapot-
ban nem értékesíthetők. 
Horgásztóból halat elad-
ni csak olyan kábítást 
követően szabad, mellyel 
biztosítható, hogy a hal 
eszméletét nem nyeri visz-
sza. Emellett a halboltból, 
kereskedelmi létesítmény-
ből történő továbbértéke-
sítés esetén a halak élő 
állapotban szintén nem 
értékesíthetők.

Az értékesítésig az áruhalak 
azonban élő állapotban, a hal-
boltban, kereskedelmi létesít-
ményben található tartályban 
tárolhatók.

Régóta foglalkoztatja a horgá-
szokat az a kérdés, hogy a kifo-
gott hal eladható-e vagy sem?

A válasz egyértelműen nem, 
ugyanis a nyilvántartott halgaz-
dálkodási vízterületről szárma-
zó hal vagy haltermék kereske-
delmi forgalomba csak fogási 
tanúsítvánnyal kerülhet. Fogási 
tanúsítványt pedig csak halásza-
ti engedélyes igényelhet. 

Amennyiben a horgász mégis 
csak eladná az általa kifogott 
halat és erre fény derül, ezekben 
az esetekben akár halvédelmi 
bírság is kiszabható! 

A Magyar Közlöny 173. szá-
mában kihirdetésre került a 
314/2014. (XII. 12.) Kormány 
rendelet a halgazdálkodási és 
a halvédelmi bírságról, mely-
nek megalkotására a parlament 
által már korábban elfogadott, 
a halgazdálkodásról és a hal 
védelméről szóló 2013. évi CII. 
törvény hatalmazta fel a kor-
mányt. Az új jogszabály kate-
góriákra lebontva tól-ig határok 
között határozza meg a halgaz-
dálkodásról és a hal védelméről 
szóló törvény hatálya alá tartozó 
bírságok kiszámításának módját 
és a bírságok mértékét. Mind a 
horgászoknak, mind a vízkeze-
lőknek érdemes tehát áttanul-
mányozni a rendelet szövegét, 
melyet cikkünkben teljes terje-
delemben leközölünk.

A Kormány 314/2014. (XII. 
12.) Korm. rendelete a halgaz-

dálkodási és a halvédelmi bír-
ságról

A Kormány a halgazdálko-
dásról és a hal védelméről szóló 
2013. évi CII. törvény 71. § 2. 
pontjában, a 15. § tekintetében a 
közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabálya-
iról szóló 2004. évi CXL. tör-
vény 174/A. § (1) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 15. cikk (1) bekez-
désében meghatározott feladat-
körében eljárva a következőket 
rendeli el:

1. A halvédelmi bírság 
mértéke
1. § (1) A nyilvántartott hal-

gazdálkodási vízterületen jogo-
sulatlanul horgászó személlyel 
szemben kiszabható halvédelmi 
bírság mértéke:

a) az állami horgászjegy 
vagy turista állami horgászjegy 
hiánya esetén: 10 000–30 000 
forint,

b) a területi jegy hiánya ese-
tén: 25 000–50 000 forint.

(2) A jogosulatlanul horgászó 
személlyel szemben kiszabható 
halvédelmi bírság mértéke:

a) nem nyilvántartott halgaz-
dálkodási vízterületen vagy

b) olyan nyilvántartott hal-
gazdálkodási vízterületen, ame-
lyen a halgazdálkodási jogot az 
állam nem engedte át, az állami 
horgászjegy hiánya esetén 10 
000–30 000 forint.

2. § A jogosulatlanul halászó 
személlyel szemben kiszabható 
halvédelmi bírság mértéke

a) a halászati engedély vagy 
az állami halászjegy hiánya ese-
tén: 50 000–300 000 forint,

b) az állami halászjegy meg-
léte, de a területi jegy hiánya 
esetén: 50 000–300 000 forint.

3. § A fogási naplónak a hal-
gazdálkodás és a halvédelem 
egyes szabályainak megállapí-
tásáról szóló rendelet szerinti 
vezetését elmulasztó személlyel 
szemben kiszabható halvédelmi 
bírság mértéke

a) horgászat esetén: 10 000–
50 000 forint,

b) rekreációs célú halászat 
esetén: 10 000–50 000 forint,

c) kereskedelmi, továbbá öko-
lógiai célú szelektív halászat 

esetén: 20 000–100 000 forint.
4. § A halgazdálkodásról és a 

hal védelméről szóló 2013. évi 
CII. törvény (a továbbiakban: 
Hhvtv.) által nem megengedett 
módon vagy eszközzel vagy 
tilalmi időben történő horgászat 
vagy halászat esetén a halvédel-
mi bírság mértéke:

a) elektromos eszköz enge-
dély hiányában történő vagy 
attól eltérő a)használata esetén: 
500 000 forint, mérgező vagy 
kábító hatású anyag alkalmazá-
sa esetén: 500 000 forint,

c) robbanóanyag alkalmazása 
esetén: 500 000 forint,

d) szúrószerszám alkalmazása 
esetén: 100 000–500 000 forint,

e) búvárszigony vagy más, 
halfogásra alkalmas búváresz-
köz használata esetén: 100 000–
500 000 forint,

f) gereblyézés alkalmazása 
esetén: 100 000–500 000 forint,

g) hurokvető halászati mód-
szer, sorhoroggal, csapóhorog-
gal történő halfogási módszer 
alkalmazása esetén: 100 000–
500 000 forint,

h) nyakzó hálónak a halgaz-
dálkodás és a halvédelem egyes 
szabályainak megállapításáról 
szóló rendeletben meghatáro-
zott engedély nélküli alkalma-
zása esetén: 200 000–500 000 
forint,

i) a Hhvtv. 47. § (1) bekez-
désében meghatározott felmen-
tés hiányában halgazdálkodási 
vízterületen az adott élőhelyen 
előforduló halfajok fajlagos 
tilalmi idejével egyező naptári 
időszakban olyan halászeszköz 
alkalmazása esetén, amelynél 
nem biztosítható a fajlagos tila-
lommal érintett egyedek kíméle-
tes visszaengedése: 50 000–200 
000 forint,

j) a Hhvtv. 47. § (1) bekezdé-
sében meghatározott felmentés 
hiányában halgazdálkodási víz-
területen olyan halfogó eszköz 
vagy készülék, továbbá olyan 
fogási mód alkalmazása esetén, 
amely az aktuális vízállás esetén 
a vízfolyás, az állóvíz, vala-
mint ezek időszakos kapcsoló-
dásaiban létrejövő halátjárók 
mederszelvényének felénél töb-
bet hossz- vagy keresztirányban 
elzár: 50 000–300 000 forint,

k) a megengedettnél több 

horog vagy több horgászkész-
ség alkalmazása esetén, dara-
bonként: 10 000–20 000 forint,

l) az állami halászjegyhez 
kötött halászeszközzel történő 
halászat esetén, a területi jegyen 
feltüntetett eszköztől, illetve 
eszközöktől az eszközben, a 
méretben vagy a darabszámban 
történő eltérés esetén: 50 000–
200 000 forint,

m) a halászati engedélyhez 
kötött halászeszközzel törté-
nő halászat esetén, a halászati 
engedélyben feltüntetett esz-
köztől, illetve eszközöktől az 
eszközben, a méretben vagy a 
darabszámban történő eltérés 
esetén: 50 000–500 000 forint,

n) a horgászkészséggel a nyil-
vántartott halgazdálkodási víz-
területre vonatkozó halfogási 
tilalmi időben történő hal kifo-
gása esetén: 20 000–100 000 
forint,

o) az állami halászjegyhez 
kötött halászeszközökkel törté-
nő halászat során, a nyilvántar-
tott halgazdálkodási vízterületre 
vonatkozó halfogási tilalmi idő-
ben történő hal kifogása esetén: 
20 000–100 000 forint,

p) a halászati engedélyhez 
kötött halászeszközökkel törté-
nő halászat során, a nyilvántar-
tott halgazdálkodási vízterületre 
vonatkozó halfogási tilalmi idő-
ben történő hal kifogása esetén: 
50 000–200 000 forint,

q) a Hhvtv. 46. § (4) bekez-
désében nem szereplő egyéb, 
a Hhvtv. 46. § (1) bekezdése 
szerint tiltott fogási eszköz vagy 
fogási mód alkalmazása esetén: 
50 000–100 000 forint.

5. § A nem fogható ősho-
nos hal kifogását megvalósító 
személlyel szemben kiszabható 
halvédelmi bírság mértéke meg-
egyezik a halgazdálkodás és a 
halvédelem egyes szabályainak 
megállapításáról szóló rendelet-
ben megállapított, az őshonos 
halfajok halgazdálkodási értéké-
vel, azzal, hogy ha a halvédelmi 
bírság mértéke az egyedenként 
számított érték alapján nem éri 
el a 10 000 forintot, akkor a 
bírság mértékét 10 000 forint-
ban kell megállapítani, továbbá 
a bírság nem haladhatja meg a 
Hhvtv. 67. § (3) bekezdése sze-
rinti legmagasabb összeget.

A kifogott hal nem adható el! A kifogott hal nem adható el!
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6. § (1) Halgazdálkodási 
kíméleti területen a tilalom fel-
oldásáig a hal szaporodását és 
fejlődését zavaró – a halászat-
tól vagy horgászattól eltérő – 
tevékenységet végző személlyel 
szemben kiszabható halvédelmi 
bírság mértéke: 10 000–100 000 
forint.

(2) Halgazdálkodási kíméleti 
területen a tilalom feloldásáig 
a hal szaporodását és fejlődését 
zavaró halászati tevékenysé-
get végző személlyel szemben 
kiszabható halvédelmi bírság 
mértéke: 100 000–500 000 
forint.

(3) Halgazdálkodási kíméleti 
területen a tilalom feloldásáig 
a hal szaporodását és fejlődését 
zavaró horgászati tevékenysé-
get végző személlyel szemben 
kiszabható halvédelmi bír-
ság mértéke: 50 000–100 000 
forint.

7. § A halfogásra jogosító 
okmányok nélkül halfogásra 
alkalmas állapotban lévő esz-
közzel halgazdálkodási vízterü-
leten vagy annak partján tartóz-
kodó és jogosultságának igazo-
lását a halgazdálkodási hatóság-
nál az előírt határidőn belül nem 
pótló személlyel szemben hor-
gászkészség esetén az 1. §-ban, 
halászeszköz esetén a 2. §-ban 
foglalt halvédelmi bírságtétel 
megállapításának van helye.

8. § A Hhvtv.-ben foglalt 
tilalmakat és korlátozásokat 
megszegve halfogásra alkal-
mas állapotban lévő eszközzel 
halgazdálkodási vízterületen 
vagy annak partján tartózkodó 
személlyel szemben a 4. §-ban 
foglalt – az alkalmazni kívánt 
eszköz fajtájára megállapított – 
halvédelmi bírság megállapítá-
sának van helye.

9. § Halászati engedély, álla-
mi horgászjegy, állami halász-
jegy igénylése során a halgaz-
dálkodás és a halvédelem egyes 
szabályainak megállapításáról 
szóló rendeletben meghatáro-
zott nyilatkozatot valótlan tar-
talommal megtevő személlyel 
szemben kiszabható halvédelmi 
bírság mértéke:

a) a halászattal, horgászattal, 
illetve hal fogásával (gyűjtésé-
vel) összefüggésben szabálysér-
tési, illetve büntetőjogi felelős-

ség tárgyában valótlan nyilatko-
zat tétele esetén: 100 000 forint,

b) az érvényes állami hor-
gászjeggyel (ideértve a turista 
állami horgászjegyet is), állami 
halászjeggyel, illetve halászati 
engedéllyel való rendelkezésre 
vonatkozó valótlan nyilatkozat 
tétele esetén: 50 000 forint,

c) a fogási napló leadására 
vonatkozó valótlan nyilatkozat 
tétele esetén: 10 000 forint.

10. § A halgazdálkodás és 
a halvédelem egyes szabálya-
inak megállapításáról szóló 
133/2013. (XII. 29.) VM ren-
delet 8. mellékletében megha-
tározott, igazolatlan eredetű hal 
vagy haltermék forgalmazása 
esetén kiszabható halvédelmi 
bírság mértéke az igazolatlan 
eredetű hal fajától, mennyisé-
gétől vagy a haltermék mennyi-
ségétől függően: 100 000–500 
000 forint.

11. § A hal élőhelyén kiala-
kult természeti egyensúly meg-
bontására alkalmas szervezet, 
táplálékanyag, szennyezőanyag 
halgazdálkodási vízterületre 
való kijuttatása esetén kiszab-
ható halvédelmi bírság mértéke: 
20 000–500 000 forint.

12. § (1) Méret- vagy mennyi-
ségi korlátozással vagy tilalmi 
idővel védett hal jogosulatlan 
kifogását megvalósító személy-
re kiszabható halvédelmi bírság 
mértéke a halgazdálkodás és a 
halvédelem egyes szabályainak 
megállapításáról szóló rendelet-
ben megállapított, az őshonos 
halfajok halgazdálkodási értéke 
alapján számított összeg azzal, 
hogy ha a halvédelmi bírság 
mértéke az egyedenként szá-
mított érték alapján nem éri el 
a 10 000 forintot, akkor a bír-
ság mértékét 10 000 forintban 
kell megállapítani, továbbá a 
bírság összege nem haladhatja 
meg Hhvtv.67.§(3) bekezdése 
szerinti legmagasabb összeget.

(2) Méret- vagy mennyiségi 
korlátozással vagy tilalmi idő-
vel védett más hasznos víziál-
lat jogosulatlan kifogása esetén 
kiszabható halvédelmi bírság 
mértéke 10 000–100 000 forint.

13. § A vízilétesítmény üze-
meltetőjére kiszabható hal-
védelmi bírság mértéke, ha a 
vízilétesítmény üzemeltetője a 

Hhvtv. 19. § (1) vagy (3) bekez-
désében foglaltaknak ismétlődő 
jelleggel nem tesz eleget és emi-
att jelentős halpusztulás követke-
zik be: 50 000–500 000 forint.

2. A halgazdálkodási 
bírság mértéke
14. § (1) A halgazdálkodásra 

jogosulttal szemben kiszabható 
halgazdálkodási bírság mértéke, 
ha a halgazdálkodásra jogosult

a) a halgazdálkodási terv sze-
rinti kötelezettségének a halgaz-
dálkodási hatóság figyelmezte-
tése ellenére nem tesz eleget: 
250 000–5 000 000 forint,

b) a halgazdálkodási tervtől a 
halgazdálkodási hatóság enge-
délye nélkül eltér, a cselekmény 
súlyától függően: 50 000–2 500 
000 forint,

c) a halgazdálkodási hatóság 
hozzájárulása nélkül olyan fajú 
vagy korosztályú halat telepít, 
amelyet jogszabály tilt, vagy a 
halgazdálkodási terv nem tartal-
maz, ha egyidejűleg a Hhvtv. 52. 
§ (3) bekezdésében foglalt vala-
mely intézkedésre is sor került: 
500 000–5 000 000 forint,

d) a nyilvántartási és az adat-
szolgáltatási kötelezettségének 
nem tesz eleget: 50 000–500 
000 forint,

e) állami horgászjeggyel, 
turista állami horgászjeggyel, 
állami halászjeggyel nem ren-
delkező személy számára terü-
leti jegyet ad ki, a kiadott terüle-
ti jegyenként: 50 000 forint,

f) megszegi a halászati őrök 
alkalmazásával és bejelentésé-
vel kapcsolatos előírásokat: 50 
000–500 000 forint,

g) a Hhvtv. 8. § (2) bekezdé-
sét megszegve, a veszélyeztetett 
őshonos halállományoknak a 
halgazdálkodás és a halvédelem 
egyes szabályainak megállapítá-
sáról szóló rendeletben megha-
tározott mérlegelési szempontok 
szerinti indokolt mentését önhi-
bájából elmulasztja, a mentéssel 
érintett becsült halállomány-
nak – a halgazdálkodás és a 
halvédelem egyes szabályainak 
megállapításáról szóló rendelet-
ben megállapított – az őshonos 
halfajok halgazdálkodási értéke 
alapján számított összege, de 
legalább 50 000 forint,

h) határidőben nem kérelme-
zi a halgazdálkodási kíméleti 
terület kijelölését: 50 000–500 
000 forint,

i) a Hhvtv. 10. § (1) vagy (3) 
bekezdésében foglalt kötelezés 
végrehajtását elmulasztja: 50 
000–500 000 forint,

j) a Hhvtv. 11. § (1) bekezdés 
b) pontja alapján, a halgazdál-
kodás és a halvédelem egyes 
szabályainak megállapításáról 
szóló rendelet szerinti tömeges 
hal- vagy más hasznos víziál-
lat pusztulás esetére vonatkozó 
kötelezettségét megszegi: 100 
000–2 500 000 forint,

k) a Hhvtv. 13. § (1) bekez-
désében foglaltakat megszegi, a 
halgazdálkodás és a halvédelem 
egyes szabályainak megállapí-
tásáról szóló rendeletben meg-
állapított, az őshonos halfajok 
halgazdálkodási értéke alapján 
számított összeg, de legalább 50 
000 forint,

l) a Hhvtv. 13. § (2) bekezdé-
sében foglaltakat megszegi: 100 
000–1 000 000 forint,

m) a Hhvtv. 14. § (1) bekez-
désében foglaltakat megszegi: 
500 000–5 000 000 forint,

n) a Hhvtv. 14. § (4) bekez-
désében foglaltakat megsértve, 
engedély nélkül vagy az enge-
délytől eltérő telepítési tevé-
kenységet végez: 500 000–5 
000 000 forint,

o) a Hhvtv. 14. § (5) bekezdé-
sében foglalt igazolásokkal nem 
rendelkező vagy az igazolásnak 
meg nem felelő halat vagy más 
hasznos víziállatot halgazdál-
kodási vízterületre telepít: 250 
000–5 000 000 forint,

p) a Hhvtv. 16. § (4) bekezdé-
sében előírt jelentéstételi köte-
lezettségnek nem tesz eleget: 50 
000–100 000 forint,

q) a Hhvtv. 18. § (1) bekezdé-
se szerinti bejelentési kötelezett-
ségét elmulasztja: 100 000–500 
000 forint.

(2) A halgazdálkodási hatóság 
által a halgazdálkodási vízterü-
lettel érintett ingatlan tulajdo-
nosára, használójára kiszabható 
halgazdálkodási bírság mérté-
ke, ha az ingatlan tulajdonosa, 
használója a halgazdálkodási 
szolgalmi jog gyakorlását jelen-
tős mértékben akadályozza: 50 
000–500 000 forint.

A közelmúlt jogszabály 
változásai közül talán 

az egyik legfontosabb, 
hogy a horgásztóból 
kifogott halak élő állapot-
ban nem értékesíthetők. 
Horgásztóból halat elad-
ni csak olyan kábítást 
követően szabad, mellyel 
biztosítható, hogy a hal 
eszméletét nem nyeri visz-
sza. Emellett a halboltból, 
kereskedelmi létesítmény-
ből történő továbbértéke-
sítés esetén a halak élő 
állapotban szintén nem 
értékesíthetők.

Az értékesítésig az áruhalak 
azonban élő állapotban, a hal-
boltban, kereskedelmi létesít-
ményben található tartályban 
tárolhatók.

Régóta foglalkoztatja a horgá-
szokat az a kérdés, hogy a kifo-
gott hal eladható-e vagy sem?

A válasz egyértelműen nem, 
ugyanis a nyilvántartott halgaz-
dálkodási vízterületről szárma-
zó hal vagy haltermék kereske-
delmi forgalomba csak fogási 
tanúsítvánnyal kerülhet. Fogási 
tanúsítványt pedig csak halásza-
ti engedélyes igényelhet. 

Amennyiben a horgász mégis 
csak eladná az általa kifogott 
halat és erre fény derül, ezekben 
az esetekben akár halvédelmi 
bírság is kiszabható! 

A Magyar Közlöny 173. szá-
mában kihirdetésre került a 
314/2014. (XII. 12.) Kormány 
rendelet a halgazdálkodási és 
a halvédelmi bírságról, mely-
nek megalkotására a parlament 
által már korábban elfogadott, 
a halgazdálkodásról és a hal 
védelméről szóló 2013. évi CII. 
törvény hatalmazta fel a kor-
mányt. Az új jogszabály kate-
góriákra lebontva tól-ig határok 
között határozza meg a halgaz-
dálkodásról és a hal védelméről 
szóló törvény hatálya alá tartozó 
bírságok kiszámításának módját 
és a bírságok mértékét. Mind a 
horgászoknak, mind a vízkeze-
lőknek érdemes tehát áttanul-
mányozni a rendelet szövegét, 
melyet cikkünkben teljes terje-
delemben leközölünk.

A Kormány 314/2014. (XII. 
12.) Korm. rendelete a halgaz-

dálkodási és a halvédelmi bír-
ságról

A Kormány a halgazdálko-
dásról és a hal védelméről szóló 
2013. évi CII. törvény 71. § 2. 
pontjában, a 15. § tekintetében a 
közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabálya-
iról szóló 2004. évi CXL. tör-
vény 174/A. § (1) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 15. cikk (1) bekez-
désében meghatározott feladat-
körében eljárva a következőket 
rendeli el:

1. A halvédelmi bírság 
mértéke
1. § (1) A nyilvántartott hal-

gazdálkodási vízterületen jogo-
sulatlanul horgászó személlyel 
szemben kiszabható halvédelmi 
bírság mértéke:

a) az állami horgászjegy 
vagy turista állami horgászjegy 
hiánya esetén: 10 000–30 000 
forint,

b) a területi jegy hiánya ese-
tén: 25 000–50 000 forint.

(2) A jogosulatlanul horgászó 
személlyel szemben kiszabható 
halvédelmi bírság mértéke:

a) nem nyilvántartott halgaz-
dálkodási vízterületen vagy

b) olyan nyilvántartott hal-
gazdálkodási vízterületen, ame-
lyen a halgazdálkodási jogot az 
állam nem engedte át, az állami 
horgászjegy hiánya esetén 10 
000–30 000 forint.

2. § A jogosulatlanul halászó 
személlyel szemben kiszabható 
halvédelmi bírság mértéke

a) a halászati engedély vagy 
az állami halászjegy hiánya ese-
tén: 50 000–300 000 forint,

b) az állami halászjegy meg-
léte, de a területi jegy hiánya 
esetén: 50 000–300 000 forint.

3. § A fogási naplónak a hal-
gazdálkodás és a halvédelem 
egyes szabályainak megállapí-
tásáról szóló rendelet szerinti 
vezetését elmulasztó személlyel 
szemben kiszabható halvédelmi 
bírság mértéke

a) horgászat esetén: 10 000–
50 000 forint,

b) rekreációs célú halászat 
esetén: 10 000–50 000 forint,

c) kereskedelmi, továbbá öko-
lógiai célú szelektív halászat 

esetén: 20 000–100 000 forint.
4. § A halgazdálkodásról és a 

hal védelméről szóló 2013. évi 
CII. törvény (a továbbiakban: 
Hhvtv.) által nem megengedett 
módon vagy eszközzel vagy 
tilalmi időben történő horgászat 
vagy halászat esetén a halvédel-
mi bírság mértéke:

a) elektromos eszköz enge-
dély hiányában történő vagy 
attól eltérő a)használata esetén: 
500 000 forint, mérgező vagy 
kábító hatású anyag alkalmazá-
sa esetén: 500 000 forint,

c) robbanóanyag alkalmazása 
esetén: 500 000 forint,

d) szúrószerszám alkalmazása 
esetén: 100 000–500 000 forint,

e) búvárszigony vagy más, 
halfogásra alkalmas búváresz-
köz használata esetén: 100 000–
500 000 forint,

f) gereblyézés alkalmazása 
esetén: 100 000–500 000 forint,

g) hurokvető halászati mód-
szer, sorhoroggal, csapóhorog-
gal történő halfogási módszer 
alkalmazása esetén: 100 000–
500 000 forint,

h) nyakzó hálónak a halgaz-
dálkodás és a halvédelem egyes 
szabályainak megállapításáról 
szóló rendeletben meghatáro-
zott engedély nélküli alkalma-
zása esetén: 200 000–500 000 
forint,

i) a Hhvtv. 47. § (1) bekez-
désében meghatározott felmen-
tés hiányában halgazdálkodási 
vízterületen az adott élőhelyen 
előforduló halfajok fajlagos 
tilalmi idejével egyező naptári 
időszakban olyan halászeszköz 
alkalmazása esetén, amelynél 
nem biztosítható a fajlagos tila-
lommal érintett egyedek kíméle-
tes visszaengedése: 50 000–200 
000 forint,

j) a Hhvtv. 47. § (1) bekezdé-
sében meghatározott felmentés 
hiányában halgazdálkodási víz-
területen olyan halfogó eszköz 
vagy készülék, továbbá olyan 
fogási mód alkalmazása esetén, 
amely az aktuális vízállás esetén 
a vízfolyás, az állóvíz, vala-
mint ezek időszakos kapcsoló-
dásaiban létrejövő halátjárók 
mederszelvényének felénél töb-
bet hossz- vagy keresztirányban 
elzár: 50 000–300 000 forint,

k) a megengedettnél több 

horog vagy több horgászkész-
ség alkalmazása esetén, dara-
bonként: 10 000–20 000 forint,

l) az állami halászjegyhez 
kötött halászeszközzel történő 
halászat esetén, a területi jegyen 
feltüntetett eszköztől, illetve 
eszközöktől az eszközben, a 
méretben vagy a darabszámban 
történő eltérés esetén: 50 000–
200 000 forint,

m) a halászati engedélyhez 
kötött halászeszközzel törté-
nő halászat esetén, a halászati 
engedélyben feltüntetett esz-
köztől, illetve eszközöktől az 
eszközben, a méretben vagy a 
darabszámban történő eltérés 
esetén: 50 000–500 000 forint,

n) a horgászkészséggel a nyil-
vántartott halgazdálkodási víz-
területre vonatkozó halfogási 
tilalmi időben történő hal kifo-
gása esetén: 20 000–100 000 
forint,

o) az állami halászjegyhez 
kötött halászeszközökkel törté-
nő halászat során, a nyilvántar-
tott halgazdálkodási vízterületre 
vonatkozó halfogási tilalmi idő-
ben történő hal kifogása esetén: 
20 000–100 000 forint,

p) a halászati engedélyhez 
kötött halászeszközökkel törté-
nő halászat során, a nyilvántar-
tott halgazdálkodási vízterületre 
vonatkozó halfogási tilalmi idő-
ben történő hal kifogása esetén: 
50 000–200 000 forint,

q) a Hhvtv. 46. § (4) bekez-
désében nem szereplő egyéb, 
a Hhvtv. 46. § (1) bekezdése 
szerint tiltott fogási eszköz vagy 
fogási mód alkalmazása esetén: 
50 000–100 000 forint.

5. § A nem fogható ősho-
nos hal kifogását megvalósító 
személlyel szemben kiszabható 
halvédelmi bírság mértéke meg-
egyezik a halgazdálkodás és a 
halvédelem egyes szabályainak 
megállapításáról szóló rendelet-
ben megállapított, az őshonos 
halfajok halgazdálkodási értéké-
vel, azzal, hogy ha a halvédelmi 
bírság mértéke az egyedenként 
számított érték alapján nem éri 
el a 10 000 forintot, akkor a 
bírság mértékét 10 000 forint-
ban kell megállapítani, továbbá 
a bírság nem haladhatja meg a 
Hhvtv. 67. § (3) bekezdése sze-
rinti legmagasabb összeget.

A kifogott hal nem adható el! A kifogott hal nem adható el!
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