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Koi ponty. Nem volt áprilisi tréfa: Daru Sándor április 1-jén fogta 
ezt a szép koi pontyot a nyírpazonyi Pazonyi Horgásztanya tavában.

Házi főzésű kukoricára. A hal egy 14,34 kg-os amur, 87 
cm hosszú és 53 cm kerületű volt, melyet a Kraszna HE. Kirva lapos taván 
fogta Tarcali Sándor helyi horgász május 26-án. A hal fűzött házi főzésű 
kukoricára kapott, s 20 perces fárasztás után került szákba. A szabályok-
nak megfelelően nem került vissza a tóba. (A horgász azt mondta, ő szíve 
szerint visszaengedte volna!)

Borongós 
időben. 
A DSHE tagja, Tóth 
Miklós március 24-én 
este 20.00-kor fog-
ta ezt a harcsát, élő, 
tenyeres kárász csa-
lival, stupekkel. A 
ragadozó az egyesület 
Pontyos taván jött sze-
les borongós időben! 
  Fotó: Gyebnár István

Ritka pillanat. 
Az orosi tónál, a Peca-
mánia páros versenyén, 
a Zadravec Metod Stars 
Team két tagja, Daru 
Sándor és Kántor János 
egy időben fárasztott, 
illetve hozott partra egy-
egy pontyot.   
 Fotó: M. MaGyar LászLó

Újra 
kifogható. 
Lengyel László 
május 17-én akasz-
totta ezt a 14,5 kg-
os pontyot. A hal 
visszakerült a víz-
be, s arra vár hogy 
más is kifogja a 
rakamazi Nagy-
morotván!

Tórekorder amur. 
A tiszalöki Kenyérgyári holtágon 
tórekord amurt fogott Czaga 
Richárd tagunk május 30-án, 
délután fél háromkor kukorica 
csalival. A hal súlya 22 kg volt. 
Külön elismerésre méltó, hogy 
visszaengedés előtt a fotózáshoz 
nem emelte fel a halat, nehogy 
megsérüljön!  Fotó: sáGI István

Műcsalira kapott 
a harcsa. 
A kisvárdai DSHE horgásza, 
Frankovics Gábor március 29-én 
este fogta ezt 32,5 kg-os harcsát 
műcsali segítségével az egyesü-
let kezelésében lévő Bulgár kert 
vízterületen. 

A legjobb csapat. Az idén is a kisvárdai Bágeri tavak 
adtak otthont a Megyei Csapatbajnokságnak 2017. május 14-én, ahol az első 
helyet az Apagy HE. szerezte 24 ponttal./7.

Gyermeknapi horgászverseny. Megyénk-
ben 15 településen szerveztek gyermek horgászversenyeket a Mohosz orszá-
gos kampányához csatlakozott horgászegyesületek./4.

Tiszavirág

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

gyors, rugalmas ügyintézés.

4400 Nyíregyháza, Kossuth u. 66/A Tel.: 42/506-982 Fax: 42/506-987
4244 Újfehértó, Béke tér 4. Tel.: 42/290-010 Fax: 42/290-077
4320 Nagykálló, Zrínyi Miklós u. 22. Tel.: 42/563-230 Fax: 42/563-228
4700 Mátészalka, Bajcsy-Zs. E. u. 30. Tel.: 44/500-278 Fax: 44/500-279
4900 Fehérgyarmat, Kossuth tér 4. Tel.: 44/510-185 Fax: 44/510-186
4600 Kisvárda, Szent László u. 68. Tel.: 45/506-033 Fax: 45/506-034

Szolgáltatásaink: Lakosságnak, vállalkozóknak, 
önkormányzatoknak, egyesületeknek:

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

TÖBB MINT BANK

Kecsege a Tiszába

Etetés után jött a tizes

A 20.500 előnevelt kecsege tele-
pítése május 17-én kezdődött meg, 
május 18-án és 19-én folytatódott 
a Tiszába. A kecsege kétségkívül 
az egyik legszebb, legkecsesebb 
halunk. Ősidők óta velünk él. Az 
utóbbi években lecsökkent a szá-
muk, 2014-ben a kecsegét kivették 
a fogható fajok közül. Neve a szláv 
kaciga szóból ered. A csapósügér 
a legjobban gilisztával csalizott 
horogra kap, azonban a nagyobb 
példányok haldarabra vagy csali-
halra is rárabolnak. Egyesek szerint 

a leggyönyörűbb ragadozó halunk 
a sügér. Kitűnő álca számára a csí-
kos külső a hínárosok és nádasok 
világában.

A 10 kg súlyú és 80 cm-es amurt 
Kocsordon a Réti Csík HE. Holt-
Kraszna horgászvizén fogtam 
június 25-én este 8 órakor. A 
csali 1 szem házi főzésű kuko-
rica. Úszós felszereléssel 10 
perc fárasztás után, dr. Bakos 
Olivér szákolta meg. Ő elő-
zőleg megetette a helyet 

(a horgászhely a kertje végében 
van). A hal elfogyasztásával 

szeretnék hozzájárulni, az 
1 főre eső halfogyasztá-
si statisztika javításához. 
Bővebb családi körben ez 
hamarosan meg fog tör-

ténni.
Jakab János

KüldöttKözGyűléS. 2017. május 6-án tartotta szokásos éves küldöttközgyűlését a megyei közhasznú horgász szövetség, melynek végén a „Horgászsportért” 
kitüntetések átadására került sor, ünnepélyes keretek között. Elismerésben részesült: Beke Péter, a tiszalöki Új Élet Horgász Egyesület tagja és Biri Imre, a Megyei Szö-
vetség Verseny Szakbizottságának, továbbá a MOHOSZ Ifjúsági Szakbizottságának tagja./3.

Szellőztető úszó szökőkutat sze-
reltek fel a NYÍRVV Nonprofit Kft. 
munkatársai nyíregyházi Bujtosi-tó 
város felőli oldalán. A 2,5 millió 
forintos szellőztető szivattyú felál-
lítását vízminőség vizsgálat előz-

te meg, és a halállomány védelme 
érdekében van szükség a berendezés 
működtetésére. A tórészlet rehabili-
tációjának részeként az idei évben 
két ütemben elvégzik a vizes élő-
hely iszaptalanítási munkálatait is.

Szellőztető szökőkút
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Haltelepítések a  
szövetség vizeibe

Ittasan vezette a csónakot

Közérdekű munkát kell 
végeznie az orvhalásznak

Értesítés horgászvizsgáról
Értesítjük a horgásztársakat, 

hogy üzemtervi telepítést hajtottunk 
végre április 5-én a kezelésünkben 
lévő Tisza folyó alábbi szakaszai-
ba: Tisza folyó 494-540,5 fkm-ig 
(víztérkód: 15-009-1-1), Tisza folyó 
540,5-581,3 fkm-ig (víztérkód: 
15-017-1-1), jobb part (víztérkód: 
05-001); Tisza folyó 581,3-638 
fkm-ig (víztérkód: 15-018-1-1) és 
a Tiszadobi holtágba (víztérkód: 
15-010) A telepítésre kerülő halfaj: 
4 500 kg egynyaras ponty.

Április 28-án, 500 kg, üzemterv 
szerinti, horogérett ponty telepítés 
volt a megyei horgász szövetség 
kezelésében lévő Császárszállás-
Oláhréti-víztározóba.

Május 15-én üzemtervi telepí-
tést végeztünk a kezelésünkben 
lévő Tisza folyó alábbi szakaszai-
ba: Tisza folyó 494-540,5 fkm-ig 
(víztérkód: 15-009-1-1), Tisza folyó 
540,5-581,3 fkm-ig (víztérkód: 
15-017-1-1), jobb part (víztérkód: 
05-001); Tisza folyó 581,3-638 
fkm-ig (víztérkód: 15-018-1-1) 
valamint a Felső-Tisza 638-758 
fkm közötti szakaszába (víztérkód: 
15-073) Május 17-18-19-én. Tele-
pítésre kerülő halfaj: 20.550 db 
előnevelt kecsege. Továbbá 2017. 
május 18-19-én az Alsó-Tiszába 
(494-638 fkm közötti szakaszaiba) 
24.000 db előnevelt csapó sügér 
kihelyezésére kerül sor. 

Május 26-án üzemtervi tele-
pítést hajtottunk végre a kezelé-
sünkben lévő Tisza folyó alábbi 
szakaszaiba: Tisza folyó 494-540,5 
fkm-ig (víztérkód: 15-009-1-1), 
Tisza folyó 540,5-581,3 fkm-ig 
(víztérkód: 15-017-1-1), jobb part 
(víztérkód: 05-001); Tisza folyó 

581,3-638 fkm-ig (víztérkód: 
15-018-1-1) Tiszalök, Tiszabercel, 
és Tuzséri helyszíneken. 

A Felső-Tisza 638-758 fkm közöt-
ti szakaszába (víztérkód: 15-073) 
Aranyosapáti és Tivadar helyszíne-
ken, május 27-én. Továbbá a Sza-
mos folyóba (0-49 fkm-ig víztérkód: 
15-107) Tunyogmatolcsnál), és az Új 
Túr folyóba (0-11 fkm-ig víztérkód: 
15-109) Sonkádnál, május 28-án, 
valamint május 26-án a Császár-
szállási víztározóba, és a tiszadobi 
holtágba. Telepítésre kerülő halfaj 
összesen: 160.000 db előnevelt 
Fogas süllő volt.

Ezen túlmenően május 26-án 
Császárszállásra és a tiszadobi 
holtágba kihelyezésre került még 
összesen: 12.000 db előnevelt 
jászkeszeg.

Június 14-én 205.000 db elő-
nevelt pontyot helyeztünk ki a 
kezelésünkben lévő Tisza folyó 
alábbi szakaszaiba: Tisza folyó 
494-540,5 fkm-ig Tiszadob-
Tiszaeszlár (víztérkód: 15-009-
1-1), Tisza folyó 540,5-581,3 
fkm-ig Tiszaeszlár-Tiszakarád 
bal part (víztérkód: 15-017-1-1), 
jobb part (víztérkód: 05-001); 
Tisza folyó 581,3-638 fkm-ig 
Tiszakarád-Záhony (víztérkód: 
15-018-1-1) a Túr folyó 11-30 fkm 
között (víztérkód: 15-110) és a 
Felső-Tisza folyó 638-758 fkm-ig 
Tiszabecstől Záhonyig (víztérkód: 
15-073) 2017. június 20-án.

Július 6-án 600 kg üzemterv 
szerinti, horogérett ponty telepítése 
lesz a megyei horgász szövetség 
kezelésében lévő Császárszállás-
Oláhréti víztározóba.

Megyei Horgász Szövetség

A Nyíregyházi Törvényszék 
másodfokú tanácsa jog-

erős ítéletet hozott T. S. vád-
lott ellen ittas járművezetés 
vétsége miatt indult ügyben. 

A vádlottal szemben elsőfokon 
kiszabott 100 000 Ft pénzbüntetést 
200 000 Ft-ra emelte fel a másodfo-
kú bíróság, valamint mellőzte a kis-
géphajó vezetésétől való eltiltást.

A megállapított tényállás szerint 
a vádlott 2016. július 9-én ittasan 
közlekedett a Tiszán egy Suzuki 
2,2 típusú motorcsónakkal. A vád-
lott 3 utast is szállított – egy gyer-

mekkel együtt, – akik mentőmel-
lényt nem viseltek, az nem is volt 
a motorcsónakban. A rendőrjárőr 
igazoltatta a vádlottat, akiről a vér-
vétel során kiderült, hogy közepes 
fokú ittas állapotban volt.

A bíróság megállapította, hogy 
a vízi közlekedés rendjéről szóló 
rendelet alapján úszó létesítményt 
tilos ittas állapotban vezetni, a 
vádlott megszegte a hajózási sza-
bályzat rendelkezéseit; azonban 
egy olyan csónakkal közlekedve, 
amelynek vezetése nem engedély-
hez kötött, ezért a kisgéphajó veze-
tésétől nem lehet eltiltani.

A Fehérgyarmati Járás-
bíróság orvhalászat és 

lopás vétsége miatt jogerős 
ítéletével 120 óra közérdekű 
munka büntetésre ítélte Cs. 
T. vádlottat. 

A vádlott 2016. január és már-
cius közötti időszakban halászjegy 
és halászati engedély nélkül eme-
lőhálóval halászott az Öreg-Túr 

főcsatornánál, és ebben az időszak-
ban kb. 10 kg mennyiségű keszeget 
fogott ki és tulajdonított el. 

2017. március 20-án a vádlot-
tat a rendőrség járőrei – szintén 
halászati tevékenység közben – a 
helyszínen tetten érték. 

A bíróság gyorsított eljárás kere-
tében egy hónapon belül jogerős 
ítéletet hozott a vádlottal szemben.

Dr. Toma Attila

A megyei közhasznú horgász 
szövetség részéről örömmel érte-
sítjük a vizsgázni vágyókat, hogy 
az alábbi helyszíneken és időpont-
okban tehetnek horgászvizsgát 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyé-
ben. 

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

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a felme-
rült igényeknek megfelelően, az éves 
Megyei Gyerekjegy mellett Megyei 
Gyerek Napijegyet is készíttetett szö-
vetségünk, melynek ára: 400 Ft. Továb-
bá a Tisza folyóra felnőtt és kedvezmé-
nyes heti jegy is rendelkezésükre áll.

Újfajta jegyek
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Arról panaszkodnak a 
horgász egyesületek vezetői, 
hogy nem kapni telepítendő 
halakat, mert az ezzel foglalko-
zók a pikkelyeseket jó pénzért 
külföldre adják el. Így megyénk 
egyesületei kénytelenek mesz-
szebbről beszerezni a telepíten-
dő halakat. A nagyobb távolság 
miatt jóval több a költség, s a 
halakat is megviseli a hosszú 
út. Mint az egyik holtág haszná-
lójától megtudtuk, május elején 
a Dunától keletre senkitől sem 
tudtak telepítendő pontyot ven-
ni, június végére, július elejére 
kapott csak ígéretet, végül Tol-
na megyéből hozták a halakat 
az ország legkeletibb tájára.

A felvetéssel kapcsolatban 
megkérdeztük Fesztóry Sán-
dort, a Sporthorgász Egyesü-
letek Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Közhasznú Szövetségé-
nek ügyvezető igazgatóját.

– Én is úgy tudom, hogy 
mivel megnőtt a ponty iránt 

a kereslet, az ezzel foglalkozó 
vállalkozások eladták a hala-
kat külföldre, főleg Romániá-
ba és Lengyelországba. Akik 
most próbálnak telepítésre 
szánt halakat venni, azoknak 
emiatt jóval drágább halakkal, 
nagyobb költségekkel kell szá-
molniuk.

– Ilyen esetben az lehet a 
járható út, hogy az egyesületek 
előre kössenek szerződést, előre 
állapodjanak meg a halterme-
lővel, hogy ne maradjanak hal 
nélkül. Mivel már most hiány 
van a 2-3 nyaras pontyból, szá-
molni kell azzal is, hogy jövőre 
is kevés lesz a hal, s azt a 
keveset is csak drágábban lehet 
majd beszerezni. Az egyesüle-
teknek olyan partnereket kell 
keresniük, akikkel meg tudnak 
állapodni előre. Egy ilyen meg-
állapodás nem csak az egyesü-
leteknek jó, de a termelőknek 
is, mert akkor biztos piacot 
tudhatnak a halaiknak.  MML

Drágábbak a halak

Elveszett, megsemmisült horgász-
okmányokra vonatkozó információk
A Hhvtv. 43. § (5) bekezdés 

a) és b) pontja alapján az 
egységes állami horgászok-
mány (állami horgászjegy és 
horgász fogási napló) meg-
semmisülését vagy elvesz-
tését a jogosult haladékta-
lanul köteles bejelenteni, a 
MOHOSZ azon forgalmazási 
pontján, ahol számára az 
okmány kiadásra került.

(Ha itt az egységes állami 
horgászokmány forgalmazása 
megszűnt, akkor közvetlenül a 
MOHOSZ felé.)

Ezt követően az egységes állami 
horgászokmány megsemmisülé-
sét vagy elvesztését a forgalmazó 
a MOHOSZ-hoz haladéktalanul 
köteles bejelenteni.

A  szak@mohosz.hu email cím-
re küldendő bejelentéshez csatol-

tan küldünk egy bejelentő mintát, 
melynek formátuma nem kötelező 
jellegű, a bejelentéshez szolgál 
segítségül (adattartalma beírható a 
küldendő e-mail-be is).

A SZÁK rendszerben történő 
megsemmisítést – a forgalmazó 
által megküldött  bejelentést köve-
tően – a NÉBIH SZÁK admin 
kollégák végzik, az elvégzett meg-
semmisítésről a forgalmazó e-mail 

címére értesítést küldenek (meg-
szűnt forgalmazó esetén a bejelen-
tő horgász címére). Ezt követően 
adhat ki a forgalmazó a jogosult 
horgász kérelmére új horgászok-
mányt a meghatározott díjtétel 
megfizetése után, (állami horgász-
jegy esetében 2000 Ft, a fogási 
napló esetében 200 Ft).

Zellei Ágnes, 
osztályvezető

 

Ára: 400 Ft (adómentes)

RÉSZLEGES MEGYEI GYEREK NAPI  

TERÜLETI HORGÁSZENGEDÉLY

Érvényes: 20......... év .....................
.......... hó ............ nap

Név:  ....................
......................

.......... Születési év:  ....................
......................

...

Törvényes képviselő neve, címe:  ....................
......................

......................
........... 

......................
......................

......................
......................

......................
...................

Állami gyermek horgászjegy száma:  ...................
......................

......................
......

Az engedély csak állami horgászjeggyel a hátoldalon felsorolt vízterületekre érvényes. Horgászni csak nagyko-

rú felügyelete mellett naptári napkeltétől napnyugtáig lehet. Csak 15 éven aluliaknak adható ki. Másra át nem 

ruházható. Elveszett engedélyt nem pótolunk. Jelen engedély 1 db gyűrűzetlen készséggel történő horgászásra 

jogosít. Az engedély átvételével egyidejűleg kijelentem, hogy a helyi horgászrendet megismerem az abban fog-

laltakat magamra nézve kötelezően elfogadom. A Tiszalöki Vízierőmű területén – az alatt és felett 200 m-en 

– a horgászat fokozott veszéllyel jár! VÍZI HATÁRSZAKASZ: 620-638 FKM. A HATÁRREND BETARTÁSA 

KÖTELEZŐ! A Tisza folyó 561-563 fkm-én a horgászat tilos!

......................
......................

.., 20......... év .....................
............. hónap ............ nap ............. óra ............ perc

 
 

Fesztóry Sándor sk.

 
 

ügyvezető igazgató

A nyomtatvány a 23/2014. (VI. 30.) NGM rendeletben foglaltak szerint készült.

4400 Nyíregyháza,

Dózsa Gy. u. 23., fsz. 10.

Adószám: 19207119-1-15

TEÁOR 08.93.19.

M
EG

YEI   KÖZHASZNÚ

HORGÁSZ   SZÖVETSÉG

Sorszám: 15–
27A

Megyei Közhasznú Horgász Szövetség által kezelt vízterületek:

A Tisza folyó 494 fkm-től 540,5 fkm-ig, víztérkód: 15-009; 540,5 fkm-től 581,3 fkm-ig balpart (Tiszaeszlári révtől a Tiszakarádi révig), víztérkód: 15-017, 

jobb part (B-A-Z megye) 05-001; 581,3 fkm-től 638 fkm-ig, víztérkód: 15-018,

Tiszadobi holtág, víztérkód: 15-010; Tiszaeszlári holtág, víztérkód: 15-022; Tiszakarád község keleti határában elterülő holtágak, víztérkód: 15-013; Apátszögi 

holtág, víztérkód: 15-012; Tiszacsermely község keleti határában elterülő holtágak, víztérkód:15-014; Komoró község nyugati határában elterülő holtág, 

víztérkód: 15-027; Timári holtág (Pap Morotva), víztérkód: 05-033; Timári Morotva, víztérkód: 15-137; IV. sz. főfolyás, víztérkód: 15-005; VI. sz. főfolyás, 

víztérkód: 15-004; VII.sz. főfolyás, víztérkód: 15-006; VIII.sz. főfolyás, víztérkód: 15-007; A Belfő csatorna (Kotri) Tiszaberceli szivattyúteleptől Érhát község 

határáig terjedő szakasza, víztérkód: 15-008; Halásztanyai XXI. sz. csatorna, víztérkód: 15-127; Selypes-ér, Királyér, víztérkód: 05-111; Berkeszi Északi 

csatorna, víztérkód: 15-029;

A Tisza folyó 638-758 fkm közötti szakasza Tiszabecstől Záhonyig, víztérkód: 15-073; Túr folyó 11-30 fkm-ig, víztérkód: 15-110; Új Túr 0-11 fkm-ig, víztérkód: 

15-109; Öreg Túr 0-64 fkm-ig, víztérkód: 15-111; Batár patak, víztérkód: 15-117; Tapolnok csatorna, víztérkód: 15-115; Szamos folyó 0-49 fkm-ig, víztérkód: 

15-107; Csaronda csatorna, víztérkód: 15-079; Nagyszeg eleje holtág, víztérkód:15-116; Haláborszeg-Nagykerék holtág víztérkód: 15-119; Tarpai Helmecszegi 

holtág, víztérkód: 15-123; Jándi Tubákaszegi holtág, víztérkód: 15-123; Tiszaszalkai átvágás holtág, víztérkód: 15-120; Tiszaszentmártoni holtágak, víztérkód: 

15-121; Kraszna folyó 0-46 fkm-ig, víztérkód: 15-108; Gulácsi tóhát holtág, víztérkód: 15-114.

Császárszállás-Oláhréti víztározó víztérkód: 15-046; Oláhréti tápcsatorna víztérkód: 15-144; Keleti övcsatorna (Vájás) víztérkód: 15-136; Mátyusi Rózsás 

holtág víztérkód: 15-103; Keleti (Lápi) csatorna, víztérkód:15-118; Eperjeske Horgásztó holtág, víztérkód: 15-125; 

Egyesületi és egyéb kezelésben lévő vizek: 

Gávavencsellői Kacsató: víztérkód: 15-068; Kisvárdai agyaggödrök víztérkód: 15-061, 15-062, 15-063, 15-070, 15-071; Vajai víztározó víztérkód: 15-038; 

Penyigei Szenke tó víztérkód: 15-112; Kenyérgyári holtág víztérkód:15-091

KÍMÉLETI TERÜLETEK A TISZÁN a 133/2013 (XII. 29) VM rendelet alapján:

Tisza (fkm)  Minősítés  A kímélet időtartama  Koordináták 

510-515  szaporodó-telelő  03.01.–06.15.-ig, 11.15.–02.28.-ig Éi hossz 48° 01’43,11” Ki szél 21° 11’44,86”; Éi hossz 48° 02’32,04” Ki szél 21° 13’37,78”

543-544  telelő  
11.15.–02.28.-ig  

Éi hossz 48° 07’25,98” Ki szél 21° 25’02,76”; Éi hossz 48° 07’01,12” Ki szél 21° 24’57,10” 

605-608  szaporodó  03.01.–06.15.-ig 
Éi hossz 48° 18’10,55” Ki szél 22° 01’57,38”; Éi hossz 48° 17’48,23” Ki szél 22° 03’43,92” 

639-640 szaporodó-telelő 03.01.–06.15.-ig, 11.15.–02.28.-ig Éi hossz 48° 22’ 58,85” Ki szél 22° 14’ 46,67”; Éi hossz 48° 23’ 20,82” Ki szél 22° 14’ 36,89”

669-670 szaporodó-telelő 03.01.–06.15.-ig, 11.15.–02.28.-ig Éi hossz 48° 12’ 43,89” Ki szél 22° 16’ 46,21”; Éi hossz 48° 13’ 09,23” Ki szél 22° 16’ 29,84”

685-686 szaporodó-telelő 03.01.–06.15.-ig, 11.15.–02.28.-ig Éi hossz 48° 06’ 51,70” Ki szél 22° 20’ 27,64”; Éi hossz 48° 07’ 16,75” Ki szél 22° 20’ 10,25”

733-735 szaporodó-telelő 03.01.–06.15.-ig, 11.15.–02.28.-ig Éi hossz 48° 07’ 10,40” Ki szél 22° 46’ 12,24”; Éi hossz 48° 07’ 10,40” Ki szél 22° 46’ 12,24”

713-714 szaporodó-telelő 03.01.–06.15.-ig, 11.15.–02.28.-ig Éi hossz 48° 05’ 24,27” Ki szél 22° 34’ 50,62”; Éi hossz 48° 05’ 26,95” Ki szél 22° 34’ 16,70”
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Helyszín Időpont telefon
Megyei Közhasznú Horgász Szövetség
Nyíregyháza, Dózsa György u. 23. fsz. 10.

Szerda: 08.00 órától 42/411-372

Alkaloida Lombik HE. Tiszavasvári, 
Kacsás tó partján lévő horgásztanya, 
Tiszavasvári, Polgári út 1.

Hétfő: 10.00 órától 30/572-0907

Bujtos Horgász Egyesület Aranyhorog 
Horgászbolt Nyíregyháza, Szegfű u.

Szerda: 08.00 órától 42/789-708

Lokomotív Horgász Egyesület
Záhony, Új Élet u. 7.

Szerda: 08.00 órától 30/699-3968

Felsőtiszai Vasutas Horgász Egyesület
Mándok, Ady E. u. 1.

Szerda: 10.00 órától 30/402-8844

Timári Horgász Egyesület
Timár, Szabadság u. 112.

Hétfő: 17.00 órától 20/621-0289

Cormorán Horgász Egyesület
Rakamaz, Béke u. 2.

Szerda: 10.00 órától 30-626-9881

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

Péntek: 08.00 órától 20/528-1274

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

Péntek: 10.00 órától 30/326-7555

Leveleki Horgász Egyesület
Levelek, Sport u. 17.

Szerda: 13.00 órától 30/712-2014

Tiszamenti Horgász Egyesület (Horgász-
bolt, Rakamaz, Arany J. u. 8., és

Hétfőn: 14.00 órától 
18.00 óráig

30/9111-278

Kukac.Ponty.hu Horgászbolt, 
Tiszavasvári, Vasvári P. u. 29

Hétfőn 10.00 órától 30/965-5619

Nagykállói Sporthorgász Egyesület
Nagykálló, Nagybalkányi út 7.

Szerda: 13.00 órától 30/244-9618

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

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

Bezdéd Horgász Egyesület
Tiszabezdéd, Petőfi u. 23.

Csütörtök: 08.00 
órától

20/5617-826

Nyírteleki Horgász Egyesület
Nyírtelek, Tokaji út 46.

Péntek: 09.00 órától 42/210-510
20/485-5727

Postás Horgász Egyesület
Vásárosnamény, Templom út 19.

Hétfő: 17.00 órától 30/254-6168

Új Élet Horgász Egyesület
Tiszalök, Kossuth u. 27.

Péntek: 16.00 órától 30/822-1626

Szatmárvidéki HE.  
Halcapone horgászbolt
Mátészalka, Jármi út 6.

Szerda 09.00-12.00 20/436-0229

Réti Csík Horgász Egyesület Szőke Tisza 
Horgászbolt Mátészalka

Hétfőn: 10.00 órától 30/326-7555

Július 4-én kísértük utolsó 
útjára barátunkat és hor-

gásztársunkat, Juhász Gézát.

Közel két évtizeden át töltötte 
be a Tisza-Szamosközi Horgász-
egyesület vezetőségé-
ben az elnöki tisztséget. 
Munkáját a horgászat, 
az egyesület, de leg-
főképp a szamosújlaki 
Holt-Szamos iránt érzett 
tisztelet és alázat jel-
lemezte. Mérhetetlen 
aggódással töltötte el 
minden olyan esemény vagy akár 
egy rendkívüli időjárási helyzet, 
ami az egyesületre vagy a vízre, 
a halakra veszélyt jelentett. Amíg 
csak egészsége engedte, télen-
nyáron járta a vízpartot, a gazda 
óvó szemével kereste a feladatot, 

vigyázta a rendet. A köz érdekét 
sokszor sajátja elé helyezve, konf-
liktusokat vállalva is kiállt az egye-
sületért. Az eredmények, a jó fogá-
sok, a rendezett környezet látványa 
jelentette számára a fizetséget, a 

horgásztársak elismerő 
szavai pedig a jutalmat. 
Sok éven át láttuk aggó-
dó arcát, ha baj volt, és 
megnyugodhattunk, ha 
kerek mosollyal üdvö-
zölt. Géza nem moso-
lyog ránk többé, 64 éves 
korában örökre elment. 

A jó emberek is elmennek. Más-
képp nem tudom most elképzelni 
Őt: egy felhő szélén üldögél, néz 
le a szamosújlaki Holt-Szamosra, 
és mosolyog. Tudja, hogy most mi 
vigyázunk rá.

Rádi László

Egy jó embertől búcsúzunk
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Az utóbbi időben több 
olyan híresztelés látott 

napvilágot a tunyogmatolcsi 
Holt-Szamos víztározóval 
kapcsolatban, ami félreértés-
re adhat okot. Fentiek tisztá-
zása érdekében az alábbiak-
ról szeretném tájékoztatni az 
érintett horgásztársakat és 
horgászegyesületeket!

A tunyogmatolcsi Holt-Sza-
mos halgazdálkodási jogosultja: a 
Magyar Országos Horgász Szö-
vetség. A halgazdálkodási jog gya-
korlója, mint megbízó bizonyos 
horgászturisztikai célok fejlesz-
tése érdekében együttműködési 
megállapodást kötött a Szamosi 
Élménytér Nonprofit Kft.-vel, mint 
megbízottal. 

Az együttműködési megálla-
podás egyértelműen rögzíti, hogy 
a vízterületre érvényes területi 
engedélyeket a Magyar Országos 
Horgász Szövetség bocsátja ki, a 
Szamos Élménytér Kft. pedig eze-
ket az engedélyeket értékesítheti. 
A forgalmazók körére a Megbízó, 
azaz a MOHOSZ jogosult javas-
latot tenni a megbízott, azaz a 
Szamos Élménytér Kft. felé. Fen-

tiekből következik, hogy a területi 
engedélyek forgalmazására kizáró-
lagossággal sem Mátészalkán, sem 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyé-
ben egyetlen horgászegyesület sem 
rendelkezik, így a területi jegyek 
forgalmazásának a lehetősége 
minden olyan horgászegyesületet 
megillet, aki szeretné a jegyeket 
forgalmazni és a forgalmazás fel-
tételeinek megfelel!

Fesztóry Sándor
Megyei Horgász Szövetség  

ügyvezető igazgató
MOHOSZ alelnöke
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A tunyogmatolcsi Holt- 
Szamos víztározó helyzete

Pozitív eredménnyel zárta a 2016-os évet a szövetség
Május 6-án tartotta szoká-

sos éves küldöttközgyű-
lését a megyei közhasznú 
horgász szövetség. 

Napirendi pont szerint az ügy-
vezető igazgató, Fesztóry Sándor 
beszámolt a szövetség 2016. évi 
munkájáról, eredményeiről, amit a 
küldöttek egyhangúlag elfogadtak. 

Elmondta, hogy az évet pozitív 
eredménnyel zárta a szövetség. A 
több hektár új vízterületnek köszön-
hetően a munkavállalók létszáma is 
növekedett. Az üzemtervi telepítések 
rendre megtörténtek. Az üzemterv 
metodikája szerint minden évben 
5%-al növelni kell a telepítendő 
halak mennyiségét a megadott tele-
pítési szerkezetben. Elsősorban az 
őshonos fajok választékával, továbbá 
a ragadozók és keszegfélék fokozatos 
emelésével. Ebben a konstrukcióban 
5 év alatt 30%-kal fog emelkedni a 
kihelyezendő halmennyiség! Remél-

jük, ennek függvényében a horgászat 
is felpezsdül majd a Tiszán és víz-
rendszerén. 

Örvendetes az is, hogy a megyei 
horgászlétszám 2016-ban jelentős 
mértékben nőtt, 3 838 fővel 16 452 
főre. Jelenleg 67 horgászegyesület 
érdekvédelmét látja el a megyei hor-

gász szövetség. A szövetség munká-
ját nagymértékben segíti a napokban 
a MOHOSZ-on keresztül, a Magyar 
Államtól támogatással kapott 2 db 
Toyota terepjáró, és egyéb, a hal-
őrzést szolgáló eszközök, pl.: 3 db 
hajó, melyek a Tiszán és a Szamo-
son lesznek szolgálatba állítva, vala-

mint éjjellátó készülékek, távcső, 
hőkamera, vadkamera, szolgálati 
telefonok. Továbbá szintén a Magyar 
Állam jóvoltából megkapták a halá-
szati őrök az új egységes munkaruhá-
jukat. Az eszközökre és a ruházatra 
természetesen nemcsak a szövetség, 
hanem tagegyesületei is pályázhat-
tak, akik halgazdálkodási vízterületet 
hasznosítanak. 

A héten megkezdődnek a külön-
böző halivadékok telepítései is, a 
több mint 20 ezer db kecsege mellett, 
közel 30 ezer darab csapósügér, több 
mint 200 ezer db fogassüllő várja, 
hogy új otthonukba, a Tiszába és 
mellékvizeibe költözzenek. A köz-
gyűlés a hozzászólásokkal és az erre 
adott válaszokkal zárult

Fesztóry Sándor  
ügyvezető igazgató

A közgyűlés végén a „Horgász-
sportért” kitüntetések átadására 
került sor, ünnepélyes keretek között. 
Az elismerést kapták:

1/2017. A küldöttközgyűlés jóváhagyólag tudomásul vette:
a megyei szövetség elnökségének beszámolóját a 2016. évi küldöttköz-
gyűlés óta végzett munkáról, továbbá,
• a megyei szövetség szakbizottságainak munkájáról,
• a megyei horgászlétszám és egyesületek számának alakulásáról,
•  a szövetségi vizek halasításáról, halgazdálkodásáról szóló beszámoló-

kat.  (nyílt szavazással 27 fő igen szavazatával, egyhangúlag elfogadva)
2/2017. A küldöttközgyűlés elfogadta a megyei szövetség vagyonmér-
legének alakulását, a 2016. évi eredmény-levezetését, költségvetését, 
valamint munkatervét, az alábbiak szerint:
A megyei szövetség 2016. évi eredmény levezetése:
Bevétel: irányításon:  27.487.217 Ft
 vízterületen:  91.484.487 Ft
 Összesen:  118.971.704 Ft
Kiadás: irányításon:  27.141.256 Ft
 vízterületen:  87.907.300 Ft
 Összesen: 115.048.556 Ft
 Eredmény:  +3.923.148 Ft
Vagyonmérleg: eszköz és forrás oldalon megegyező: 33.249.555 Ft 
2017. évi költségvetés:
 Irányításon: 46.472.000
 Vízterületen: 119.945.000
 Ősszesen: 166.417.000 Ft

(nyílt szavazással 27 fő igen szavazatával, egyhangúlag elfogadva)
3/2017. A Felügyelő Bizottság beszámolóját a 2016. évben végzett 
megyei Szövetségi ellenőrzésről elfogadta. (nyílt szavazással 27 fő igen 
szavazatával, egyhangúlag elfogadva)
4/2017. A közgyűlés elfogadta, hogy 2017. évtől a szövetségi hozzájáru-
lás mértéke felnőtt tag után 2.000 Ft, kedvezményes tagok esetében 1.000 
Ft. (A kedvezményezettek körébe tartozik: az ifjúsági, a női tag és a hal-
gazdálkodási törvény 41. § szerinti igazoltan fogyatékkal élők, valamint 
a 70 éven felüliek.) Utóbbiak esetében a közgyűlés korábbi határozatának 
megfelelően továbbra is díjmentes a szövetségi hozzájárulás.
(nyílt szavazással 27 fő igen szavazatával, egyhangúlag elfogadva)

A Sporthorgász Egyesületek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 
Közhasznú Szövetsége 2017. május 6-i küldöttközgyűlésének

HATÁROZATAI

BEKE PétER, a tiszalöki Új Élet Horgász Egyesület tagja, 
a Megyei Szövetség Verseny Szakbizottságának tagja (több 
mint 20 éve) továbbá a megyei válogatott versenycsapat 
kerettagja sok éven át, és az utóbbi években pedig edzője, 
elsősorban a versenysport, az utánpótlás nevelés területén 
kifejtett példaértékű munkájáért. 

BIRI IMRE a Megyei Szövetség Verseny Szakbizottságá-
nak, továbbá a MOHOSZ Ifjúsági Szakbizottságának tagja, 
a Horgász-Suli program vezetője, a versenysport területén 
és a gyerekekkel való foglalkozások, szakkörök, táborok 
megszervezéséért, a horgászat népszerűsítése érdekében 
végzett önzetlen odaadó munkájáért.

A fekete sügér horgászata
Hol keressük: 

A fekete sügér csak néhány 
állóvizünkben fordul elő hazánk-
ban, telepített állományai vannak. 
A vizekben a tartózkodási helyét 
erősen meghatározza az apróhal-
rajok vonulása. Az egyik legszem-
fülesebb ragadozó hal. Főleg vízi-
növények és a nyílt víz határán 
tartózkodik, gyakran takarásból 
ront áldozatára, de előfordul, 
hogy balin módjára üldözi.

Kapási idők:
Ha a halat egy kicsit job-

ban szemügyre vesszük, 
azonnal feltűnik a nagy-
méretű szem, amely nap-
pali ragadozó mivoltát 
árulja el. Ez nem azt jelenti, 
hogy éjjel nem táplálkozik, hanem, 
hogy elsősorban a nappali órákban 
szerzi zsákmányát. Horgászatára 
a legalkalmasabbak a napsütéses 
órák, főleg az első hajnali napsu-
garak hozzák meg kapókedvét, a 
déli órákban is fokozottan aktív. 
Enyhén borongós időben étvágya 
csökken, esős zivataros időszakot 
takarásban vészeli át. Az évszakok 
tekintetében a nyári időszak a leg-
megfelelőbb, ősszel a lehűlő víz-
ben már kevesebb táplálékot vesz 
magához, télen a fenék közelében 
a vízterület legmélyebb pontjain 
tartózkodik.

Horgászmódszerek:
A csukához hasonló módsze-

rekkel horgászunk erre a halra, a 
felszerelést egy kicsit finomítsuk, 
mivel a hal testtömege hazánkban 
max. 5 kg körül mozog. 

Az úszós szerelékkel elsősorban 
vízinövényzet tisztásaiban, illetve 
a nádfalak előtt horgászhatunk. A 
növényzet között 
a lefenekezett, 

a nyílt 

vízen pedig 
a szabadon 
úsztatott szere-
léket alkalmazhatjuk. A horog és 
a főzsinór közé iktassunk kevlar 
előkét, drótelőke csak olyan helye-
ken indokolt, ahol nagyobb csukák 
is előfordulnak. 

A fenekezős módszert csak seké-
lyebb tavakon lehet eredményesen 
alkalmazni, mivel a fekete sügér 
elsősorban felszín közelében üldö-
zi az apróhal népséget. 

A pergetős horgászata talán a 
legelterjedtebb, a wobleres és a 
gumihalas horgászat talán a leg-
eredményesebb, a műcsalit élén-

ken táncoltassuk, így hívjuk fel a 
legjobban a ragadozó figyelmét, 
alapvetően a fekete sügér kíváncsi 
hal és gyakran mindenre rárabol.

Felszerelés:
Úszós módszernél a bot legyen 

3-3,5 m hosszú, 30-60 g dobósú-
lyú, lehetőleg parabolaakciójú. Az 

orsó 40-es kapacitá-
sú, amelyre 0,25-

0,30- as 
zsi-

n ó r r a l 
töltsünk fel. 
A pergetős, 

woblerező szerelék egy kicsit lehet 
finomabb a legelterjedtebb raga-
dozó halaknál használtakénál. A 
bot 2,70-3,30 m, dobósúlya 20-40, 
25-50 g spiccakciós, az orsó 40- 
es kapacitású, legalább 3 golyós-
csapággyal, és megbízható fék-
rendszerrel rendelkezzen. A zsinór 
0,20-0,30- as legyen. Akadályok-
ban bővelkedő, illetve csukagya-
nús helyeken bátran horgászhatunk 
0,30-as zsinórral, mivel ha eset-

leg nagyobb csuka akad a horogra 
ezzel a felszereléssel még bizton-
ságosan partra vezethető.

Csalik:
Élőcsalik közül elsősorban a 

kisméretű csalihalra kap a legszí-
vesebben, de más halfajnak felkí-
nált gilisztára, piócára is rákaphat. 
Műcsalik közül az apróbb körfor-
gó villantók, különféle gumiha-
lak, twisterek, woblerek kisméretű 
példányai, válnak be leginkább. 
Eredeti őshazájában Észak-Ame-

rikában a békát utánzó széles 
terelőlapkájú woblerekkel 
horgásznak erre a halra.

Fárasztás, kiemelés, 
élvetartás:

A kapása álatlában heves, ame-
lyet a boton egy erőteljes rántás-
ként érzékelünk. A horgon igen 
hevesen védekezik, gyakran akro-
batamutatványokkal kápráztatja 
el a gyanútlan horgászt (ilyenkor 
szokott a legtöbb hal lemaradni), 
ezért semmi esetre se erőltessük 
halunkat, hagyjuk, hogy kitombol-
ja magát a mélyebb vízrészeken. 
Szákolni csak a teljesen kifáradt 
halat érdemes, gyakran még a 
szákból is kiugorhat. Élve tartása 
nagyméretű szákban illetve a szá-
jánál zsinórra fűzve és a mélybe 
engedve lehetséges.

A kifogott 18 kilogramm feletti ponty-
nak nevet adhat a szerencsés hor-

gász.

Bármennyire is szerettek volna a srácok 
keresztelőt a tóparton, az álomból sajnos nem 
lett valóság. Ennek ellenére mégsem kesered-
tek el, hiszen három felejthetetlen szép napot 
tölthettek el ismét a székelyi Őzetanyai bojlis 
tó partján.

Vadregényes sátrazás
Igaz, nem a sok hal miatt marad örök emlék 
számukra az idei horgászat, hanem mert ren-
geteg idő jutott kártyázásra és nagy beszélge-
tésekre.

No, de ne vágjunk a történet közepébe, kezd-
jük az elején. A Vajához köthető baráti társaság 
már tavaly is eltöltött néhány napot ennél a 
horgásztónál, lapunkban is beszámoltunk a 
fiatalok akkori élményeiről. Az elmúlt évben 
hatan voltak, az idei horgászatra azonban a 
munkahelyi elfoglaltságok miatt nem tudott 
mindenki eljönni, most csak négyen vették 
fel a harcot a pontyokkal. Már decemberben 
bejelentkeztek május első három napjára, de 

faházikó nem jutott nekik, így maradt a vadre-
gényes sátrazás.

– Mozgalmasabb napokat és éjszakákat sze-
rettünk volna átélni, de a halak nem akartak 
nekünk örömet szerezni. Lehet, hogy már meg-
érezték a közelgő időjárás-változást, hiszen a 
harmadik napon az esti órákban már dörgött, 

villámlott, szakadt az eső – foglalta össze 
a három nap tapasztalatait érdeklődésünkre 
Tóthfalusi János és Farkas Szabolcs. – Az első 
nap öt halat fogtunk, a második nap este kettőt 
sikerült megakasztanunk, a harmadik napon 
pedig semmi sem jött. Nagyon szerettünk vol-
na fogni egy 18 kilogramm feletti halat, mert 
akkor hívni kell a halőrt, aki megnézi, van-e 
chip a halon. Ha nincs, akkor tesz rá, mi pedig 
elnevezhetjük a halat. Sajnos, a keresztelő most 
elmaradt. Bár a legnagyobb halunk 17 kilo-
gramm feletti volt, azonban a 18-at nem érte el. 
Ezt a legnagyobb halat Balogh Ádám fogta, aki 
így emlékezett vissza azokra a pillanatokra:

– Éppen kártyáztunk – úgy 18 óra körül 
lehetett az idő –, amikor megszólalt a kapás-
jelzőm. Odaszaladtam, és azonnal bevágtam, 
de egyáltalán nem éreztem a megakasztott hal 
súlyát. Még viccelődtem is, hogy ez csak 5–6 
kilós lesz, ami az itteni halak között nagyon kis 
súlyúnak számít. Mikor már a stég közelében 
volt, akkor láttam, hogy termetes ponty van a 
horgon, és a hal is akkor kezdett el valójában 
küzdeni. Az külön öröm volt, hogy saját készí-
tésű bojlival fogtam meg a pontyot.

M. Magyar László

Elmaradt a keresztelő a parton

Egyenpólóban a sínészek Carp Team tagjai: 
Balogh ádám, Horváth László, Tóthfalusi 
János, Farkas szabolcs Fotó: a szerző
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A tiszavirág rövid élete 
közismert, ám ez csak a 

látszat: a fejlődése három 
évig tart.

– A tiszavirágzás látványos 
jelensége – időjárástól függően – 
az Alsó-Tiszán június első hetében, 
míg a Felső-Tiszán László-nap kör-
nyékén figyelhető meg – válaszolta 
érdeklődésünkre Habarics Béla. A 
Hortobágyi Nemzeti Park Igazga-
tóság (HNPI) táj egységvezetője 
kifejtette: a folyó alsó szakasza 
lassabb, melegebb, ezért indul 
onnan a virágzás, ugyanakkor arra 
is volt már példa, hogy Szegednél, 
Szolnoknál és Tivadarnál egyszer-
re volt megfigyelhető.

– Európa legnagyobb és leg-
szebb kérészfaja igen érzékeny a 
környezeti változásokra, élettere 
a folyószabályozások és -szeny-
nyezések miatt lecsökkent. Koráb-
ban számos folyóban előfordult, 

nagyobb mennyiségben már csak 
a Tisza és mellékfolyói alföldi sza-
kaszán él. A tiszavirágzás Tiva-
darig, legfeljebb Szatmárcsekéig 
figyelhető meg, fölötte a hidegebb 
víz, erősebb sodrás nem kedvez 
nekik. Megyénkben a Szamos tor-
kolati szakaszán is előfordulnak 
– tette hozzá a szakember, akitől 
megtudtuk azt is: rajzás idején a 
természetvédelmi őrszolgálat és 
a vízirendőrök gyakran látnak el 
közös szolgálatot részben azért, 
mert ilyentájt több ember látogatja 
a partokat, illetve száll vízre, rész-
ben pedig a védett faj megóvása 
érdekében.

– A jelenség sokakat vonz más 
megyékből és messzebbről is, 
ezért a HNPI honlapján nyomon 
követhető, hol tart éppen, emellett 
Vásárosnaménynál tiszavirágzás-
figyelő túrákat is szervezünk – fűz-
te hozzá Habarics Béla.

Nem látszott az erőmű
Nagyon sokat gyönyörködhetett 

a tiszavirágzásban a Tiszalökön 
élő Ambrus József, hiszen közel 
harminc éven keresztül halászattal 
foglalkozott. A kereskedelmi halá-
szat megszüntetésével fájó szív-
vel mondott búcsút a folyónak. 

– Az elmúlt évtizedekben jóval 
több kérész röpködött a levegő-
ben tiszavirágzáskor. Jól emlék-
szem arra, hogy húsz évvel ezelőtt 
az erőműtől úgy száz–százötven 
méterre néztem meg a varsákat, 
s annyi volt a kérész, hogy a 
vízierőmű épülete egyáltalán nem 
látszott – elevenítette fel emlékeit 
Ambrus József.

– A ciánszennyezés után sokan 
siratták a kérészeket, de mivel 
akkor még a talajban voltak, való-
színűleg sokat nem ártott nekik 
a méreg, mert utána is nagyon 
sokat lehetett látni. Igaz, évenként 
más és más a röpdöső tiszavirág-
ok száma, hiszen sok múlik azon, 
milyen minőségű és tisztaságú a 
folyó vize, valamint azon, hogy 
milyen hőmérsékletű.

Kíváncsiak voltunk arra is, 
vajon tiszavirágzás idején mennyi-
re lehetett halat fogni hálóval vagy 
horoggal.

– Amikor még nem volt védett 
a kérész, nagyon sok halat lehe-
tett fogni vele. Imádják a halak, a 
ponty mellett különösen sok már-
nát lehetett fogni. A nagyobb halak 
is jól belakmároztak belőle. Volt 
olyan harcsa, amelynek a gyom-
rában teniszlabda méretű gombóc 
volt a kérészekből. Aztán mintha 
elvágták volna, a kérészek eltű-

nése után a halak jó egy-két hétig 
egyáltalán nem ettek, jóllakhattak 
a kérésszel. A nyugdíj mellett mun-
kát vállaltam, ritkábban jutok le 
a folyóhoz, de hogy most repül a 
kérész, lemegyek a Tiszához – tette 
hozzá Ambrus József.

Sok tényező befolyásolja
– Nagy hagyománya van a telepü-

lésünkön a csodálatos látványt nyúj-
tó tiszavirágzás, a kérészrajzás nyo-
mon követésének – említette Danó 
Sándor, Tivadar polgármestere.

– A Felső-Tisza térsége optimá-
lis ebből a szempontból, hiszen 
Vásárosnamény fölött a legtisztább 
a folyó. Ahol nem volt vízügyi 
beavatkozás az utóbbi időszakban, 
ott, a meredek partoknál fészke-
lődnek, és többezres rajzás is meg-
figyelhető. Általában ez László-
nap környékére időzíthető, de sok 
összevető befolyásolja: a klíma, 
a légnyomás, a víz tisztasága és 
hőfoka. Hajszálpontosan sosem 
lehet kijelölni egy napot, hogy 
márpedig egészen biztosan akkor 
várható a tiszavirágzás. Ilyentájt 
a tivadari Tisza-hídon esténként 
sokan kíváncsiskodnak telefonnal, 
kamerával a kézben, az autósoknak 
is óvatosabban kell közlekedniük 
az átkelésnél. 

Hoványi Péter – KM
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„Temető a Tisza, mikor kivirágzik…”
Alkaloida Lombik HE. Tiszavasvári – Kacsás-tó;
Beregi Tiszahát HE. Tiszaszalka Laposhad-Csaronda horgásztó;
Beregdaróc HE Beregdaróci – Bányató
Bezdéd HE. Tiszabezdéd – Tiszabezdédi Kerek-holtág;
Bujtos HE. Nyíregyháza – Bujtos tó;
Cormoran STE. Rakamaz – Nagy-Morotva;
Fekete István HE. Csengersima – Csengeri tó;
Ho-Ho HE. Mándok – Mezőladányi Pasku tó;
Kis-Tisza HE. Kisar – Túr folyó, Nábrád duzzasztó;
Kraszna HE. Kocsord – Kocsordi Kírva lapos;
Leveleki HE. Levelek – Leveleki víztározó;
Máriapócsi HE. Máriapócs – Máriapócsi horgásztó;
Nyírteleki STE. Nyírtelek – Királytelek- Sóstó;
Olcsva HE. Olcsva – Holt-Kraszna
Tiszaparti HE Gávavencsellő – Kacsató
Tisza-Szamosközi HE. Szamosújlak, Holt Szamos
Tiszavirág HE. Tiszadob – Tiszadobi holtágak;
Új Élet HE. Tiszalök – Kenyérgyári Holtágak;
Vasutas STE. Nyíregyháza-Oros – Orosi tó;

Gyermeknapi horgászversenyt az 
alábbi egyesületek szerveztek:

Megyénkben 15 településen 
szerveztek gyermek horgász-
versenyeket a Mohosz orszá-
gos kampányához csatlako-
zott horgászegyesületek. A 
díjkiosztás során a helyezet-
tek (alsó-, felsőtagozatos ka-
tegóriákban) boldogan vették 
át a MOHOSZ által biztosított 
60 ezer Ft. értékű ajándéktár-
gyat.

Rakamazon 19 fő vett részt a Nagy- Morotva újonnan épült beömlő 
csatornájának a partján.

Máriapócsi Horgász Egyesület versenyén tizennégy gyerek vett részt.

Új Élet Horgász és Környezetvédelmi Egyesület Gyermeknapi 
horgászversenyét Tiszalökön szervezték.

Nyírteleki Sporthorgász és Természetvédő Egyesület a nyírteleki 
Királytelek-Sóstón tartották meg versenyüket.

Horgásziskola a Föld napjánPontVelem Okos Program
A rakamazi Cormorán Sporthor-

gász és Természetvédő Egyesület is 
csatlakozott a MOHOSZ új kezde-
ményezéséhez, a hétvégi horgász-
iskola programhoz. Az egyesület 
tapasztalt tagjai kéthetente szom-
batonként várták a rakamazi gye-
rekeket a vízparton. A horgászat 
mellett a kisiskolások megismer-
kedtek a víz és a vízpart növénye-
ivel, madaraival és különös állata-
ival. A természet megszerettetése, 
tudatos védelme ugyanúgy része 
volt a hétvégi foglakozásoknak, 
mint az alapvető halfogási mód-
szerek megismerése. A Föld nap-
ján tartott rendezvényen először 
megemlékeztünk az évfordulóról, 

beszéltünk bolygónk megóvásának 
fontosságáról és lehetőségeiről. 
Ezt követően sokat horgásztunk, 
csiszolgatva a kicsik úszós tech-
nikáját, majd egy mini versennyel 
zártuk napot. Jó volt hallgatni az 
első osztályos Rozit – aki a har-
madikos bátyjának „segédkezett”: 
– Horgászni nagyon jó! Biri Imre

A MOHOSZ Ifjúsági Szakbi-
zottságának felhívására megyénk 
„horgász” önkéntesei is részt vet-
tek a PontVelem Okos Program 
rendezvényein. A Fenntarthatósági 
Témahéten, a „Cseppben a tenger” 
foglalkozásokon a gyerekek víz-
hez való kötödésének kialakítása 
és erősítése volt a cél.

Tapasztalt önkénteseink jelen-
létükkel, hasznos tanácsaikkal, 
érdekes történeteikkel igyekeztek 
színesebbé, hitelesebbé tenni ezt 
a értékes eseményt. Tiszalökön 
egy haltelepítésen vettek részt a 
kisiskolások, Rakamazon a víz-
partra vittük ki a gyerekeket, a 
Nyíregyházi Bem József Általános 
Iskolába pedig a halakat vittük be 
az iskolába. A gyerekek mindenütt 
lelkesen fogadtak bennünket! Ezek 
a rendezvények is hozzájárultak a 
horgász egyesületek és az általános 
iskolák, a horgászok és a gyerekek 
jó kapcsolatának erősítéséhez.

Biri Imre,  
Horgász-suli programvezető

A társhatóságokkal együttmű-
ködve a szokásosnál sűrűbb jár-
őrszolgálattal őrködnek a kéré-
szek biztonsága felett a Tiszai 
Vízirendészeti Rendőrkapitány-
ság munkatársai a tiszavirágzás 
idején. A tiszavirág védett 
rovarfaj, természetvédelmi érté-
ke egyedenként tízezer forint. A 
látványos virágzás hamarosan 
megyénket is eléri.

Sűrűbben 
járőrőztek

Tiszalök és Balsa térségében ezres nagyságrendben figyelték meg 
a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai a tiszavirágot

Kacsás horgászshow címmel 
rendeztek horgász nyílt napot júni-
us 3-án Tiszavasváriban, a Kacsás-
tavon. Az első ilyen jellegű, egész 
napos program célja az volt, hogy 
a horgászok első kézből ismerjenek 
meg különböző technikákat, vala-
mint ízelítőt kapjanak a hallal való 
kulturált bánásmód mozzanataiból. 

A nyílt napon szép számú látoga-
tó jelent meg, akik élesben nyerhet-

tek betekintést a finom szerelékes 
pontyhorgászat rejtelmeibe, továb-
bá az ehhez szükséges legújabb 
csalik és kiegészítők kínálatába. 
Meghívott vendégként Haraszkó 
Csaba, a Magyar Horgász újság 
pontyhorgász szakírója tartott 
bemutatót, illetve válaszolt a láto-
gatók és érdeklődők kérdéseire. 

A bemutató fő témája az volt, 
hogy hogyan lehet ultra finom 

szerelékkel is megfogni még a 
nagyobb testű halakat, akár pon-
tyozó bottal is. 

Ezen kívül a tó büféjében kiala-
kított horgászboltban jelentős ked-
vezményekkel fogadták a vendé-
geket. Szekeres Sándor, a tó üze-
meltetője elmondta, hogy a nagy 
érdeklődésre való tekintettel szep-
temberben ismét megrendezik a 
nyílt napot a Kacsás-tavon.  KM

Nyílt napon ismerkedtek meg 
a különböző technikákkal
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Heinrich István, a Bujtosi Hor-
gász Egyesület ifjú horgásza nyerte 
a középiskolások nyíregyházi hor-
gászviadalát. Egy 5 kg-os és egy 

2 kg-os amur megfogásával, egy 
jó tesztlap kitöltéssel, ügyes sze-
reléssel és pontos célba dobással 
nyerte a viadalt. Nem volt könnyű 
dolga, hiszen a rakamazi Dankó 
Robi igazi mesterlövésznek bizo-
nyult a célba dobásnál és a többi 
versenyszámban is kiemelkedően 
tevékenykedett. A tiszabezdédi 
Laczkó István egyenletes jó telje-
sítménye így csak a bronzéremhez 
volt elég.

Érdekes és izgalmas verseny 
volt, ahol az első három helyezett 
nyert hetes ingyenes horgásztábori 
részvételt a MOHOSZ nyári ifjúsá-
gi táborában, de a megyei horgász-
szövetség és az Arany Horog hor-
gászboltnak köszönhetően minden 
fiatal kapott ajándékot.

Biri Imre
Horgász-suli programvezető

Minden fiatal kapott 
ajándékot

Szélcsend és kellemes idő-
járás fogadta a verseny-

zőket.

A Bujtosi Sporthorgász és Táj-
védelmi Egyesület az május elején 
tartotta meg a szokásos tavaszi 
horgászversenyét a közösség keze-
lésében lévő tavon. Az időjárás 
kegyeibe fogadta a versenyen meg-
jelent mintegy 50 egyesületi tagot 
és hozzátartozót, hiszen a napsü-
tés mellett szélcsend és kellemes 

hőmérséklet tette nagyon élveze-
tessé az eseményt. A jó hangula-
tot csak fokozta a halak kedvező 
„hozzáállása”, mivel szép számban 
kerültek a mérlegre (utána visz-
sza a tóba) pontyok, kárászok és 
keszegek. Az eredményhirdetést 
követően közös ebéd következett. 
Elismerést váltott ki a szabad tűzön 
főtt babgulyás, melyet Moravszki 
Tamás, az egyesület elnöke és 
Timku László halőr vállvetve főz-
tek az éhes horgászok számára. 

Jól kaptak a halak

Baráti horgásztalálkozón vehettek részt a 
Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendelt-
ség és a Nagyhalászi Zsákgyár szervezésé-
ben szombaton a nyíregyházi hivatásos és az 
ibrányi önkormányzati, valamint a helyi önkén-
tes tűzoltók. A kapcsolattartás mellett nem volt 
ritka a 6-8 kilogrammos pontyok horogra aka-
dása sem, emellett pedig kisebb kárászokat és 
keszegeket is fogtak a résztvevők. 

Dóka Imre tűzoltó főhadnagy

Baráti horgásztalál-
kozó Nagyhalászban

NYÁRI

További információkat keress 
a Villantó Magazin és  

az egyesületek oldalain. 
Sporthorgász Egyesületek 

Megyei szövetsége

Ifjúsági Horgásztábor (14-18 éves kor között)
Vasutas Sporthorgász és Természetvédő 
Egyesület

Nyírszőlő, 2017. augusztus 17-19., Verba 
tanya

Gyermek Horgásztáborok (7-14 éves kor között)
Beregdaróc Civil Fejlődéséért  
Szabadidő és HE.

Beregdaróc, 2017. június. 26-30.

Új Élet Horgász  
és Környezetvédelmi Egyesület

Tiszalök, 2017. augusztus 02-04.

Vasutas Sporthorgász  
és Természetvédő Egyesület

Levelek, 2017. július 04-07.

Alkaloida Lombik Horgász Egyesület Tiszavasvári, 2017. június 30.-július 2.
Bezdéd HE. Tiszabezdéd, 2017. június 22-23.
Cormoran Sporthorgász  
és Természetvédő Egyesület

Rakamaz, 2017. július 06-07.

Fekete István Környezetvédelmi és HE. Csengersima, 2017. július 18-19.
Ho Ho HE. Mándok, 2017. július 29-30.
KIS-TISZA HE. Kisar, 2017. július 14-15.
Kraszna HE. Kocsord, 2017. július 07-08.
Máriapócsi HE. Máriapócs, 2017. augusztus 03-06.
Nyírteleki Sporthorgász  
és Természetvédelmi Egyesület

Rakamaz, 2017. július 06-07.

Leveleki HE. Levelek, 2017. július 15-17.
Tiszaparti HE. Gávavencsellő, 2017. június 29-30.
Tiszavirág Horgász Természet-  
és Környezetvédő Egyesület

Tiszadob, 2017. július 07-09.

horgásztáborok

Idegen pályán
Május 27-én, szombaton 

tartotta az immár hagyo-
mányossá vált házi horgász-
versenyét a Császárszállás 
Horgász Egyesület, a hagyo-
mányoktól eltérőn az idén elő-
ször nem az Oláhréti -tápcsa-
tornán, hanem a Nyíregyházi 
Bujtosi-tavon. 

Az idegen pálya ellenére is a 
versenyezni vágyók szép számban 
adták le nevezésüket. A versenyen 
55 felnőtt, 3 női és 1 gyerek horgász 
állt rajthoz. A kellemetlen szeles 
időben, a 3 órás versenyen össze-
sen: 6 kg halat fogtak a versenyzők. 
Főként pontyot, bodorkát.  

A verseny végeredménye:
Felnőtt kategóriában: I. helye-
zett Aux József 4 280 gr, II. Papp 
István 360 gr, III. ifj. Bajkó Tamás 
220 gr, IV. Gál József 180 gr, V. 
Pankotai Lajos 180 gr, VI. Lukács 
József 120 gr, VII. Sitku Sándor 
120 gr.
Női kategóriában: I. helyezett 
Bajkó Judit 320 gr.
Gyermek kategóriában: I. helye-
zett Jantek Milán 180 gr.

A felsorolt helyezettek értékes 
horgászfelszereléseket nyertek.  

A verseny végén az egyesület 
mindenkit vendégül látott egy 
babgulyással. A résztvevők egy 
kellemes napot tudhattak maguk 
mögött, és a jövő évi viszontlátás 
reményében köszöntek el egymás-
tól. 

Április 30-án hét csapat részvé-
telével horgász ötpróba versenyt 
szerveztünk a Velencei-tavi Agár-
don. A háromfős csapatok egy-egy 
tesztlap sikeres kitöltésével bizo-
nyították elméleti felkészültségü-
ket. Izgalmas versenyt hozott a 
horgászbottal végrehajtott „mini 
casting” dobó gyakorlat. Itt is igaz-
nak bizonyult a mondás – gyakor-
lat teszi a mestert. A legismertebb 
halaink felismerését minden csapat 
hibátlanul megoldotta. Az időjárás 
és a helyi körülmények miatt az 
evezős próbát, egy etetést imitáló 
dobó gyakorlattal helyettesítettük, 
ezzel is felkészítve a fiatalokat a 
kétórás horgászversenyre.

A halfogás eleinte nehéz feladat-
nak bizonyult, de a szervezők által 
biztosított finom szerelékek és a 
még finomabb etetőanyagok lassan 
meghozták az első eredményeket. 
A kis balinok nem tudtak ellenállni 
a süllyedő csonti látványának, így 

többen is rajtavesztek. Ezt követően 
egyre több helyről jeleztek fogást, 
vagy bosszankodtak az elrontott 
kapáson. A kifogott halakat időn-
ként összeszedtük, dokumentáltuk 
a fogást és a halakat kíméletesen 
visszahelyeztük természetes köze-
gükbe, a festői Velencei-tó vizébe.  

A versenyen mindenki kapott 
ajándékot, a legjobbak szép díjakat 
is. A legfontosabb mégis az, hogy a 
friss levegőn, gyönyörű napsütés-
ben, egy izgalmas versenyen együtt 
tölthettünk egy felejthetetlen napot.
 Biri Imre

Mindenki kapott ajándékot

Szép fogások

A DSHE kisvárda május 21-én 
rendezte a szokásos házi pontyfo-
gó versenyét az egyesület Nagy-
lapos vízterületén. Szép számban 
jelentek meg a felnőtt, ifjúsági és 
gyermek  versenyzők (közel 60 
fő). A jó időben és jó hangulatban 
telt a verseny. Szép fogások is 
voltak. Az összes fogás megha-
ladta 200 kg-ot. 
Eredmények:
Felnőtt: 1, ifj.Pekola Miklós 

23,28 kg (a legnagyobb halat is 
ő fogta 10.22 kg-os pénzes pon-
tyot), 2. Berta István 15,58 kg, 3. 
Frankovics Attila 14,88 kg.
Ifjúsági: 1. Molnár Szabolcs, 2. 
Baka Dominik, 3. Bátyi Ádám 
Zalán.
Gyermek: 1. Tamás Zsuzsan-
na, 2. Révész Martin, 3. Csépke 
Szabolcs.

Gyebnár István, 
DSHE Kisvárda

Bizony nagyot nézett Kósa 
Sándor, a Sóstógyógyfürdő Hor-
gász Egyesület titkára, amikor a 
napokban az egyesület kezelé-
sében lévő tavon pontyra várt, 
azonban helyette harcsát fogott. 
Mégpedig termetes harcsát: a hal 
súlya ugyanis 30 kilogramm, a 
testhossza pedig 160 centiméter 
hosszú volt.

– A délutáni órákban a Blaha 
Lujza sétányon horgásztam. 
Pontyot szerettem volna fog-
ni, a feederbotomon 22-es  

zsinórt és 8-as horgot használtam. 
Laza kapást érzékeltem, amikor 
bevágtam, s utána vagy öt méte-
ren keresztül üresnek éreztem a 
szereléket. Aztán meg annyira 
lecövekelt, mintha egy sziklába 
akadt volna a horog. Miután már 
erősen feszítette a damilt és hajlí-
totta a botot, már sejtettem, hogy 
egy nagy testű halról van szó, 
de először busára gondoltam.

Nehezen sikerült megtartani
– Harminc perce fáraszthat-

tam, amikor először láttam meg 
a testét, s akkor már tudtam, 
hogy harcsa van a horgon. Még 
többször kirohant, nagy nehezen 
sikerült megtartanom. Végül 45 
percig tartott a fárasztás, mire 
partra tudtam hozni. Ez az eddi-
gi legnagyobb harcsám, nagyon 
nagy élményt jelentett a kifogása. 
A halból végül finom ételt készí-
tettünk – tette hozzá befejezésül 
Kósa Sándor.  KM – MML

Harcsa kapta be a csalit 
a ponty helyett

A napokban megállapodást 
kötött a Császárszállás Horgász 
Egyesület a Nyíregyházi Tan-
kerületi Központtal a Horgász 
Suli program támogatásáról, 
mely alapján a Nyíregyházi 

Apáczai Csere János Általános 
Iskolában is lehetőség lesz a 
jövőben a horgászat alapjainak 
az elsajátítására a Császárszál-
lás Horgász Egyesület közre-
működésével. 

A Horgász-suli  
mozgalom folytatása
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A hosszú tél után sokan 
vágyódtak már egy kis 

versenyre. Kiváló lehető-
séget adott erre az április-
ban megrendezett megyei 
évadnyitó horgászverseny 
a Kocsordi Kirva lapos hor-
gásztavon.

A korábbi évekhez képest népes 
mezőny vágott neki e nemes viadal-
nak. A régen látott ismerősök üdvöz-
lése, a megnyitó és a sorsolás után 
mindenki elfoglalta a rajthelyét. A 
felnőtt kategóriában három szektor-
ra lett osztva a pálya az esélyek 
kiegyenlítése érdekében.

Az áprilisra jellemző napfényes, 
kissé hűvös idő és a frissen betele-

pített keszegek igen csak felborítot-
ták a kocsordi pályán megszokott 
taktikákat. Akik időben felismerték 
a bandákban járó keszegek horogra 
csalásának titkát, azok szép eredmé-
nyeket értek el szektorukban. Termé-
szetesen az idén is fel tudták borítani 
a papírformát a beugró pontyok és 
nagyobb kárászok.

A fenekező kategóriában indulók 
különösen nagy csatát vívtak egy-
egy ponty megfogásáért. A nyeréshez 
persze egy termetesebb is elég volt. 
A mérlegelés előtt a napi fogásokat 
nézve nehéz lett volna megtippelni a 
végeredményt.

A szektorlapok összesítése után az 
eredményhirdetésre került sor, ahol 
a díjakat Virág Imre, a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Horgász 

Szövetség elnöke és Jakab János, a 
Kraszna H.E. elnöke adta át.
U-15: 1. Király Bence 575 g, 2. Czelle Roland 
135 g, 3. Juhász Viktória 85 g.
Női: 1. Biró Beáta 640 g, 2. Törő Krisztina 335 
g, 3. Sajtosné Horváth Marianna 235 g.
U-24: 1. ifj. Tóth Imre 1 440 g, 2. Vadon Roland 
1 025 g, 3. Mikita Ádám 860 g.
Felnőtt: 1. Fodor Sándor 2 120 g, 2. Vass 
Sándor 1 710 g, 3. Sebők Zsolt 1 670 g, 4. Béres 
Miklós 1 120 g, 5. Mile Pál 1 100 g.
Fenekezős: 1. Deres Katica 1 985 g, 2. ifj. Sza-
bó Csaba 1 800 g, 3. Sveda Tamás 1 540 g.

Természetesen a horgászversenyek 
elengedhetetlen kelléke, a babgulyás 
most sem maradhatott el. A bátrab-
bak és az éhesebbek még repetát is 
kérhettek. A kocsordi tó most sem 
kényeztette el a horgászokat, de nem 
adjuk fel, a következő versenyen 
újra megpróbáljuk megfejteni a tit-

kát. A nehézségek ellenére mindenki 
jól érezte magát az év első megyei 
versenyén. Szilágyi Imre

Az idén is népszerűnek bizo-
nyult a háromfordulós feeder kupa, 
melynek első helyszíne az apagyi 
kenderáztató tó volt. A tavalyi ver-
senyhez hasonlóan most is bíztak 
a résztvevők a kimagasló fogá-
sokban. A horgászokat nem érte 
csalódás, a tó is bebizonyította 
a halbőségét. A kárászokból és 
keszegekből álló fogásokat mérle-
gelhettek a rendezők, bár a verseny 
vége felé megerősödő szél nehezí-
tette a versenyzők dolgát.

Természetesen a ritkábban 
jelentkező pontyok is erősen befo-
lyásolták a szektoreredményeket. 

A forduló megnyeréséhez több 
mint tizenhárom kilogramm halat 
kellett a haltartóba terelni, de a 
következő négy helyezettnek is 
legalább hét kilót kellett fognia. A 
dobogóról lemaradtak sem panasz-
kodhattak, hisz átlagosan öt kilós 
fogások születtek.

A kocsordi Kirva-lapos hor-
gásztó adott otthont a második 
fordulónak. A pálya az évek óta 
megszokott nehezen kiismerhető, 
becserkészhető halairól híres. Az 
idén a bőséges keszegállomány, 
a bónuszként jelentkező pontyok 
és kárászok folyamatosan adtak 
feladatot a résztvevőknek.

A legjobb eredményhez hét kiló 
feletti, az azt követő négy helyre 
pedig négy-öt kilós fogások kellet-

tek, de a dobogóról lemaradók is 
három-négy kilókat fogtak.

Az utolsó fordulóra, a soro-
zat kezdete óta most is, a 
vásárosnaményi Keskeny-holtágon 
került sor. A versenyre érkezők 
többsége esélyeit latolgatva próbált 
minél több apróbb halat zsákmá-
nyolni. A zömében törpeharcsákból 
és snecikből álló fogások komoly 
munkát adtak a résztvevőknek. Ez 
a verseny a gyorsaságról szólt: ki 

milyen ügyesen tudja megoldani a 
csalizást, a szerelék bejuttatását és 
a zsákmány levételét a horogról. 
Az idén egy pár termetes kárász 
tette változatossá a fogott halak 
faunáját.

Ezen a versenyen is az előző két 
fordulóhoz hasonlóan, bár a tavalyi 
évhez képest lényegesebben több 
halat fogtak a résztvevők. A dobo-
góhoz itt is legalább hat és négy 
kilót közötti mennyiséget kellett 
zsákmányolni.

A mérlegelés és egy kis kenyér-
lángos elfogyasztása után, amit 
házigazdáink biztosítottak, kihir-
detésre került az első öt helyezett, 
és a három forduló eredményei 
alapján a 2017-es év legjobb öt 
megyei feeder horgásza.
I. forduló:
Apagy Kenderáztató, 2017. április 23.

1. Szalanics Csaba  13 265 g
2. Varga Albert 9 300 g
3. Vadon Ferenc 7 645 g
4. Gulácsi Zoltán 9 685 g
5. Gajdos Gergő 8 855 g
II. forduló:
Kocsord Kirva lapos, 2017. május 28.
1. Meskó Sándor 7 100 g
2. Gellér Győző 5 535 g
3. Németh Béla 4 255 g
4. Bajkó Tamás 5 605 g
5. Szondi Richárd 4 195 g
III. forduló:
Vásárosnamény Keskeny, 2017. június 25.
1. Mile Pál 6 230 g
2. Juhász István 4 454 g
3. Sveda Tamás 3 415 g
4. Varga Albert 3 415 g
5. Gajdos Gergő 5 240 g
Feeder ranglista
1. Varga Albert 2,5 pont 12 715 g
2. Szalanics Csaba 4 pont 15 890 g
3. Gajdos Gergő 4 pont 14 095 g
4. Gulácsi Zoltán 4 pont 13 340 g
5. Meskó Sándor 4 pont 11 500 g

Szilágyi Imre

Az idén is a kisvárdai Bágeri-
tavak adtak otthont a Megyei 
Csapatbajnokságnak 2017. május 
14-én. Nyolc csapat adta le neve-
zését, így a 64 résztvevő elosztása 
nem volt egyszerű feladat. Az első 
tóra az U-15-ös, U-19-es szektort, 
a másodikra nőket, és a harmadikra 
az U-24-eseket és a négy felnőtt 
szektort helyeztük el. A pálya így 
több különálló részre lett felbont-
va.

A reggeli megnyitó és a csapat-
vezetők rövid tájékoztatása után 
következett a sorsolás, ami nem 
egy egyszerű feladat. A sok szélső 
hely miatt az idén, az országos 

versenyeken már bevált rajtrács itt 
is bevezetésre került, ami leegy-
szerűsítette a sorsolást és a csa-
patvezetők munkáját. A csapatok 
nagy része a tavalyi versenyen 
és a korábbi edzéseken tapasztalt 
bőséges pontyfogásokra alapozta 
taktikáját.

Természetesen az apró halazás 
(snecizés), mint menekülő útvo-
nal, egy két versenyzőnek most is 
jó szolgálatot tett, hisz a 6 kg-os 
fogás már szektor kettest érhetett. 
Akik viszont kiülték a nagyobb 
halakat, azok értékes pontokat 
szerezhettek csapatuknak. Az idén 
többségében a keszegfélék meg-

fogásával lehetett azonban stabil 
eredményt elérni. 

Három óra elteltével az U-15, 
U-19 szektorok mérlegelése követ-
kezett. Aztán egy óra múlva követ-
kezett a felnőtt szektorok mérlege-
lése. A csapatvezetők már mérlege-
lés közben számolgatták saját és a 
rivális csapatok pontjait, latolgatva 
nyerési esélyüket. 

Az idén is az elmúlt évhez 
hasonlóan pontegyenlőség alakult 
ki a második és harmadik helyezett 
között, így a szabályok szerint a 
fogott összsúly döntött.

Az első három helyezett díjait 
Virág Imre, a Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megyei Horgász Szövetség 
elnöke, Cifra József, a Dolgozók 
H.E. elnöke és Szűcs Sándor, a 
megyei horgász szövetség elnök-
ségének tagja adta át.

Csapatonként egy-egy kupát 
kaptak, valamint a csapattagok 
egy-egy érmet.

1. Apagy HE. 24 pont
2. Vasutas HE.  28 pont (22 980 g)
3. Új Élet HE. Tiszalök 28 pont (21 270 g)
4. Beregi Tiszavirág 2009 30 pont
5. Kraszna HE. Kocsord 34 pont
6. Nagykálló SHE. 38 pont
7. Postás HE. 53 pont
8. Ho-Ho HE. Mándok 58 pont

Szilágyi Imre

Már több alkalommal is 
nagy sikerrel rendeztünk 

megyei versenyt az apagyi 
Kenderáztató-horgásztavon. 
Az egyéni bajnokságot elő-
ször hirdettük meg ezen a 
tavon 2017. június 11-én. A 
nevezők létszáma az elmúlt 
évekhez képest megduplázó-
dott, ami szintén bizonyítja e 
tó népszerűségét.

Reggel rövid névsor egyeztetés 
után a Megyei Versenyszakbizottság 
elnöke, Szilágyi Imre szólt néhány 
szót a megjelentekhez és ismertette 
a napirendet. A megnyitó és a sor-
solás után a versenyzők elfoglalták 
helyeiket és következett a kétfordu-
lós verseny első fordulója.

Az első órákban, sajnos, rá kel-
lett jönniük a horgászoknak, hogy 
az edzéseken tapasztalt lehetősé-
gek, módszerek és természetesen a 
bőséges fogások messze elmaradtak 
a várakozásoktól. Hamar eltelt az 
első három óra. Az első forduló 
mérlegelése nem igazán tükrözte a 
tó halbőségét.

A két forduló közötti szabadidő-
ben a szervezők egy kis ebéddel 
(debreceni páros) és hideg ásvány-
vízzel kedveskedtek a versenyzők-
nek és kísérőiknek.

A második fordulót – a kiírástól 
eltérően – egy fél órával sikerült 

korábban kezdeni. Az előző forduló 
hibáiból tanulva, többen új taktikát 
dolgoztak ki. Mérlegeléskor már 
látszott a versenyzők jól átgondolt 
taktikájának eredménye. Az első 
fordulóban mért egy- két kilós fogá-
sok megduplázódtak, sőt még hét 
kilogramm feletti mennyiséget is 
mutatott a mérleg számlapja.

A fordulók gyors összesítése után 
következett az eredményhirdetés.

A díjakat Virág Imre, a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Horgász 
Szövetség elnöke és Fesztóry Sán-
dor, a szövetség ügyvezető igazga-
tója adta át.

Ezúton is gratulálunk Luzsinszky 
Tamásnak a megyei bajnoki cím-
hez, a nyerteseknek a sikeres sze-
replésükhöz, és a versenyzőknek 
a kitartásukért, hogy ebben a káni-
kulában kitartóan végigküzdötték a 
két fordulót.
U-15: 1. Vadon Roland 2 pont: 7 095 g, 2. 
Király Bence 4 pont: 600 g.
Női: 1. Biró Beáta 3 pont: 3 055 g, 2. Szűcs Éva 
3 pont: 2 415 g, 3. Törő Krisztina 7 pont: 815 g.
U-19: 1. Ifj. Tóth Imre 3 pont: 8 350 g, 2. Vadon 
Dániel 3 pont: 5 010 g, 3. Pradlik Martin 6 
pont: 2 225 g.
U-24: 1. Sveda Tamás 3 pont: 3 210 g, 2. Mikita 
Ádám 3 pont: 1 155 g, 3. Szilágyi Szabolcs 6 
pont: 520 g.
Felnőtt: 1. Luzsinszky Tamás 3 pont: 7 690 g, 
2. Pataki Zsolt 3 pont: 6 810 g, 3. Fekete Imre 
4 pont: 5 870 g, 4. Beke Péter 4 pont: 4 610 g, 
5. Krausz Zoltán 5 pont: 8 710 g.

Szilágyi Imre

A Kirva lapos titka megfejtésre vár Továbbra is töretlen a feeder népszerűsége

Visszatért és tarolt az Apagy H.E. csapataEgy tó két arca
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A hosszú tél után sokan 
vágyódtak már egy kis 

versenyre. Kiváló lehető-
séget adott erre az április-
ban megrendezett megyei 
évadnyitó horgászverseny 
a Kocsordi Kirva lapos hor-
gásztavon.

A korábbi évekhez képest népes 
mezőny vágott neki e nemes viadal-
nak. A régen látott ismerősök üdvöz-
lése, a megnyitó és a sorsolás után 
mindenki elfoglalta a rajthelyét. A 
felnőtt kategóriában három szektor-
ra lett osztva a pálya az esélyek 
kiegyenlítése érdekében.

Az áprilisra jellemző napfényes, 
kissé hűvös idő és a frissen betele-

pített keszegek igen csak felborítot-
ták a kocsordi pályán megszokott 
taktikákat. Akik időben felismerték 
a bandákban járó keszegek horogra 
csalásának titkát, azok szép eredmé-
nyeket értek el szektorukban. Termé-
szetesen az idén is fel tudták borítani 
a papírformát a beugró pontyok és 
nagyobb kárászok.

A fenekező kategóriában indulók 
különösen nagy csatát vívtak egy-
egy ponty megfogásáért. A nyeréshez 
persze egy termetesebb is elég volt. 
A mérlegelés előtt a napi fogásokat 
nézve nehéz lett volna megtippelni a 
végeredményt.

A szektorlapok összesítése után az 
eredményhirdetésre került sor, ahol 
a díjakat Virág Imre, a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Horgász 

Szövetség elnöke és Jakab János, a 
Kraszna H.E. elnöke adta át.
U-15: 1. Király Bence 575 g, 2. Czelle Roland 
135 g, 3. Juhász Viktória 85 g.
Női: 1. Biró Beáta 640 g, 2. Törő Krisztina 335 
g, 3. Sajtosné Horváth Marianna 235 g.
U-24: 1. ifj. Tóth Imre 1 440 g, 2. Vadon Roland 
1 025 g, 3. Mikita Ádám 860 g.
Felnőtt: 1. Fodor Sándor 2 120 g, 2. Vass 
Sándor 1 710 g, 3. Sebők Zsolt 1 670 g, 4. Béres 
Miklós 1 120 g, 5. Mile Pál 1 100 g.
Fenekezős: 1. Deres Katica 1 985 g, 2. ifj. Sza-
bó Csaba 1 800 g, 3. Sveda Tamás 1 540 g.

Természetesen a horgászversenyek 
elengedhetetlen kelléke, a babgulyás 
most sem maradhatott el. A bátrab-
bak és az éhesebbek még repetát is 
kérhettek. A kocsordi tó most sem 
kényeztette el a horgászokat, de nem 
adjuk fel, a következő versenyen 
újra megpróbáljuk megfejteni a tit-

kát. A nehézségek ellenére mindenki 
jól érezte magát az év első megyei 
versenyén. Szilágyi Imre

Az idén is népszerűnek bizo-
nyult a háromfordulós feeder kupa, 
melynek első helyszíne az apagyi 
kenderáztató tó volt. A tavalyi ver-
senyhez hasonlóan most is bíztak 
a résztvevők a kimagasló fogá-
sokban. A horgászokat nem érte 
csalódás, a tó is bebizonyította 
a halbőségét. A kárászokból és 
keszegekből álló fogásokat mérle-
gelhettek a rendezők, bár a verseny 
vége felé megerősödő szél nehezí-
tette a versenyzők dolgát.

Természetesen a ritkábban 
jelentkező pontyok is erősen befo-
lyásolták a szektoreredményeket. 

A forduló megnyeréséhez több 
mint tizenhárom kilogramm halat 
kellett a haltartóba terelni, de a 
következő négy helyezettnek is 
legalább hét kilót kellett fognia. A 
dobogóról lemaradtak sem panasz-
kodhattak, hisz átlagosan öt kilós 
fogások születtek.

A kocsordi Kirva-lapos hor-
gásztó adott otthont a második 
fordulónak. A pálya az évek óta 
megszokott nehezen kiismerhető, 
becserkészhető halairól híres. Az 
idén a bőséges keszegállomány, 
a bónuszként jelentkező pontyok 
és kárászok folyamatosan adtak 
feladatot a résztvevőknek.

A legjobb eredményhez hét kiló 
feletti, az azt követő négy helyre 
pedig négy-öt kilós fogások kellet-

tek, de a dobogóról lemaradók is 
három-négy kilókat fogtak.

Az utolsó fordulóra, a soro-
zat kezdete óta most is, a 
vásárosnaményi Keskeny-holtágon 
került sor. A versenyre érkezők 
többsége esélyeit latolgatva próbált 
minél több apróbb halat zsákmá-
nyolni. A zömében törpeharcsákból 
és snecikből álló fogások komoly 
munkát adtak a résztvevőknek. Ez 
a verseny a gyorsaságról szólt: ki 

milyen ügyesen tudja megoldani a 
csalizást, a szerelék bejuttatását és 
a zsákmány levételét a horogról. 
Az idén egy pár termetes kárász 
tette változatossá a fogott halak 
faunáját.

Ezen a versenyen is az előző két 
fordulóhoz hasonlóan, bár a tavalyi 
évhez képest lényegesebben több 
halat fogtak a résztvevők. A dobo-
góhoz itt is legalább hat és négy 
kilót közötti mennyiséget kellett 
zsákmányolni.

A mérlegelés és egy kis kenyér-
lángos elfogyasztása után, amit 
házigazdáink biztosítottak, kihir-
detésre került az első öt helyezett, 
és a három forduló eredményei 
alapján a 2017-es év legjobb öt 
megyei feeder horgásza.
I. forduló:
Apagy Kenderáztató, 2017. április 23.

1. Szalanics Csaba  13 265 g
2. Varga Albert 9 300 g
3. Vadon Ferenc 7 645 g
4. Gulácsi Zoltán 9 685 g
5. Gajdos Gergő 8 855 g
II. forduló:
Kocsord Kirva lapos, 2017. május 28.
1. Meskó Sándor 7 100 g
2. Gellér Győző 5 535 g
3. Németh Béla 4 255 g
4. Bajkó Tamás 5 605 g
5. Szondi Richárd 4 195 g
III. forduló:
Vásárosnamény Keskeny, 2017. június 25.
1. Mile Pál 6 230 g
2. Juhász István 4 454 g
3. Sveda Tamás 3 415 g
4. Varga Albert 3 415 g
5. Gajdos Gergő 5 240 g
Feeder ranglista
1. Varga Albert 2,5 pont 12 715 g
2. Szalanics Csaba 4 pont 15 890 g
3. Gajdos Gergő 4 pont 14 095 g
4. Gulácsi Zoltán 4 pont 13 340 g
5. Meskó Sándor 4 pont 11 500 g

Szilágyi Imre

Az idén is a kisvárdai Bágeri-
tavak adtak otthont a Megyei 
Csapatbajnokságnak 2017. május 
14-én. Nyolc csapat adta le neve-
zését, így a 64 résztvevő elosztása 
nem volt egyszerű feladat. Az első 
tóra az U-15-ös, U-19-es szektort, 
a másodikra nőket, és a harmadikra 
az U-24-eseket és a négy felnőtt 
szektort helyeztük el. A pálya így 
több különálló részre lett felbont-
va.

A reggeli megnyitó és a csapat-
vezetők rövid tájékoztatása után 
következett a sorsolás, ami nem 
egy egyszerű feladat. A sok szélső 
hely miatt az idén, az országos 

versenyeken már bevált rajtrács itt 
is bevezetésre került, ami leegy-
szerűsítette a sorsolást és a csa-
patvezetők munkáját. A csapatok 
nagy része a tavalyi versenyen 
és a korábbi edzéseken tapasztalt 
bőséges pontyfogásokra alapozta 
taktikáját.

Természetesen az apró halazás 
(snecizés), mint menekülő útvo-
nal, egy két versenyzőnek most is 
jó szolgálatot tett, hisz a 6 kg-os 
fogás már szektor kettest érhetett. 
Akik viszont kiülték a nagyobb 
halakat, azok értékes pontokat 
szerezhettek csapatuknak. Az idén 
többségében a keszegfélék meg-

fogásával lehetett azonban stabil 
eredményt elérni. 

Három óra elteltével az U-15, 
U-19 szektorok mérlegelése követ-
kezett. Aztán egy óra múlva követ-
kezett a felnőtt szektorok mérlege-
lése. A csapatvezetők már mérlege-
lés közben számolgatták saját és a 
rivális csapatok pontjait, latolgatva 
nyerési esélyüket. 

Az idén is az elmúlt évhez 
hasonlóan pontegyenlőség alakult 
ki a második és harmadik helyezett 
között, így a szabályok szerint a 
fogott összsúly döntött.

Az első három helyezett díjait 
Virág Imre, a Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megyei Horgász Szövetség 
elnöke, Cifra József, a Dolgozók 
H.E. elnöke és Szűcs Sándor, a 
megyei horgász szövetség elnök-
ségének tagja adta át.

Csapatonként egy-egy kupát 
kaptak, valamint a csapattagok 
egy-egy érmet.

1. Apagy HE. 24 pont
2. Vasutas HE.  28 pont (22 980 g)
3. Új Élet HE. Tiszalök 28 pont (21 270 g)
4. Beregi Tiszavirág 2009 30 pont
5. Kraszna HE. Kocsord 34 pont
6. Nagykálló SHE. 38 pont
7. Postás HE. 53 pont
8. Ho-Ho HE. Mándok 58 pont

Szilágyi Imre

Már több alkalommal is 
nagy sikerrel rendeztünk 

megyei versenyt az apagyi 
Kenderáztató-horgásztavon. 
Az egyéni bajnokságot elő-
ször hirdettük meg ezen a 
tavon 2017. június 11-én. A 
nevezők létszáma az elmúlt 
évekhez képest megduplázó-
dott, ami szintén bizonyítja e 
tó népszerűségét.

Reggel rövid névsor egyeztetés 
után a Megyei Versenyszakbizottság 
elnöke, Szilágyi Imre szólt néhány 
szót a megjelentekhez és ismertette 
a napirendet. A megnyitó és a sor-
solás után a versenyzők elfoglalták 
helyeiket és következett a kétfordu-
lós verseny első fordulója.

Az első órákban, sajnos, rá kel-
lett jönniük a horgászoknak, hogy 
az edzéseken tapasztalt lehetősé-
gek, módszerek és természetesen a 
bőséges fogások messze elmaradtak 
a várakozásoktól. Hamar eltelt az 
első három óra. Az első forduló 
mérlegelése nem igazán tükrözte a 
tó halbőségét.

A két forduló közötti szabadidő-
ben a szervezők egy kis ebéddel 
(debreceni páros) és hideg ásvány-
vízzel kedveskedtek a versenyzők-
nek és kísérőiknek.

A második fordulót – a kiírástól 
eltérően – egy fél órával sikerült 

korábban kezdeni. Az előző forduló 
hibáiból tanulva, többen új taktikát 
dolgoztak ki. Mérlegeléskor már 
látszott a versenyzők jól átgondolt 
taktikájának eredménye. Az első 
fordulóban mért egy- két kilós fogá-
sok megduplázódtak, sőt még hét 
kilogramm feletti mennyiséget is 
mutatott a mérleg számlapja.

A fordulók gyors összesítése után 
következett az eredményhirdetés.

A díjakat Virág Imre, a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Horgász 
Szövetség elnöke és Fesztóry Sán-
dor, a szövetség ügyvezető igazga-
tója adta át.

Ezúton is gratulálunk Luzsinszky 
Tamásnak a megyei bajnoki cím-
hez, a nyerteseknek a sikeres sze-
replésükhöz, és a versenyzőknek 
a kitartásukért, hogy ebben a káni-
kulában kitartóan végigküzdötték a 
két fordulót.
U-15: 1. Vadon Roland 2 pont: 7 095 g, 2. 
Király Bence 4 pont: 600 g.
Női: 1. Biró Beáta 3 pont: 3 055 g, 2. Szűcs Éva 
3 pont: 2 415 g, 3. Törő Krisztina 7 pont: 815 g.
U-19: 1. Ifj. Tóth Imre 3 pont: 8 350 g, 2. Vadon 
Dániel 3 pont: 5 010 g, 3. Pradlik Martin 6 
pont: 2 225 g.
U-24: 1. Sveda Tamás 3 pont: 3 210 g, 2. Mikita 
Ádám 3 pont: 1 155 g, 3. Szilágyi Szabolcs 6 
pont: 520 g.
Felnőtt: 1. Luzsinszky Tamás 3 pont: 7 690 g, 
2. Pataki Zsolt 3 pont: 6 810 g, 3. Fekete Imre 
4 pont: 5 870 g, 4. Beke Péter 4 pont: 4 610 g, 
5. Krausz Zoltán 5 pont: 8 710 g.

Szilágyi Imre

A Kirva lapos titka megfejtésre vár Továbbra is töretlen a feeder népszerűsége
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Heinrich István, a Bujtosi Hor-
gász Egyesület ifjú horgásza nyerte 
a középiskolások nyíregyházi hor-
gászviadalát. Egy 5 kg-os és egy 

2 kg-os amur megfogásával, egy 
jó tesztlap kitöltéssel, ügyes sze-
reléssel és pontos célba dobással 
nyerte a viadalt. Nem volt könnyű 
dolga, hiszen a rakamazi Dankó 
Robi igazi mesterlövésznek bizo-
nyult a célba dobásnál és a többi 
versenyszámban is kiemelkedően 
tevékenykedett. A tiszabezdédi 
Laczkó István egyenletes jó telje-
sítménye így csak a bronzéremhez 
volt elég.

Érdekes és izgalmas verseny 
volt, ahol az első három helyezett 
nyert hetes ingyenes horgásztábori 
részvételt a MOHOSZ nyári ifjúsá-
gi táborában, de a megyei horgász-
szövetség és az Arany Horog hor-
gászboltnak köszönhetően minden 
fiatal kapott ajándékot.

Biri Imre
Horgász-suli programvezető

Minden fiatal kapott 
ajándékot

Szélcsend és kellemes idő-
járás fogadta a verseny-

zőket.

A Bujtosi Sporthorgász és Táj-
védelmi Egyesület az május elején 
tartotta meg a szokásos tavaszi 
horgászversenyét a közösség keze-
lésében lévő tavon. Az időjárás 
kegyeibe fogadta a versenyen meg-
jelent mintegy 50 egyesületi tagot 
és hozzátartozót, hiszen a napsü-
tés mellett szélcsend és kellemes 

hőmérséklet tette nagyon élveze-
tessé az eseményt. A jó hangula-
tot csak fokozta a halak kedvező 
„hozzáállása”, mivel szép számban 
kerültek a mérlegre (utána visz-
sza a tóba) pontyok, kárászok és 
keszegek. Az eredményhirdetést 
követően közös ebéd következett. 
Elismerést váltott ki a szabad tűzön 
főtt babgulyás, melyet Moravszki 
Tamás, az egyesület elnöke és 
Timku László halőr vállvetve főz-
tek az éhes horgászok számára. 

Jól kaptak a halak

Baráti horgásztalálkozón vehettek részt a 
Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendelt-
ség és a Nagyhalászi Zsákgyár szervezésé-
ben szombaton a nyíregyházi hivatásos és az 
ibrányi önkormányzati, valamint a helyi önkén-
tes tűzoltók. A kapcsolattartás mellett nem volt 
ritka a 6-8 kilogrammos pontyok horogra aka-
dása sem, emellett pedig kisebb kárászokat és 
keszegeket is fogtak a résztvevők. 

Dóka Imre tűzoltó főhadnagy

Baráti horgásztalál-
kozó Nagyhalászban

NYÁRI

További információkat keress 
a Villantó Magazin és  

az egyesületek oldalain. 
Sporthorgász Egyesületek 

Megyei szövetsége

Ifjúsági Horgásztábor (14-18 éves kor között)
Vasutas Sporthorgász és Természetvédő 
Egyesület

Nyírszőlő, 2017. augusztus 17-19., Verba 
tanya

Gyermek Horgásztáborok (7-14 éves kor között)
Beregdaróc Civil Fejlődéséért  
Szabadidő és HE.

Beregdaróc, 2017. június. 26-30.

Új Élet Horgász  
és Környezetvédelmi Egyesület

Tiszalök, 2017. augusztus 02-04.

Vasutas Sporthorgász  
és Természetvédő Egyesület

Levelek, 2017. július 04-07.

Alkaloida Lombik Horgász Egyesület Tiszavasvári, 2017. június 30.-július 2.
Bezdéd HE. Tiszabezdéd, 2017. június 22-23.
Cormoran Sporthorgász  
és Természetvédő Egyesület

Rakamaz, 2017. július 06-07.

Fekete István Környezetvédelmi és HE. Csengersima, 2017. július 18-19.
Ho Ho HE. Mándok, 2017. július 29-30.
KIS-TISZA HE. Kisar, 2017. július 14-15.
Kraszna HE. Kocsord, 2017. július 07-08.
Máriapócsi HE. Máriapócs, 2017. augusztus 03-06.
Nyírteleki Sporthorgász  
és Természetvédelmi Egyesület

Rakamaz, 2017. július 06-07.

Leveleki HE. Levelek, 2017. július 15-17.
Tiszaparti HE. Gávavencsellő, 2017. június 29-30.
Tiszavirág Horgász Természet-  
és Környezetvédő Egyesület

Tiszadob, 2017. július 07-09.

horgásztáborok

Idegen pályán
Május 27-én, szombaton 

tartotta az immár hagyo-
mányossá vált házi horgász-
versenyét a Császárszállás 
Horgász Egyesület, a hagyo-
mányoktól eltérőn az idén elő-
ször nem az Oláhréti -tápcsa-
tornán, hanem a Nyíregyházi 
Bujtosi-tavon. 

Az idegen pálya ellenére is a 
versenyezni vágyók szép számban 
adták le nevezésüket. A versenyen 
55 felnőtt, 3 női és 1 gyerek horgász 
állt rajthoz. A kellemetlen szeles 
időben, a 3 órás versenyen össze-
sen: 6 kg halat fogtak a versenyzők. 
Főként pontyot, bodorkát.  

A verseny végeredménye:
Felnőtt kategóriában: I. helye-
zett Aux József 4 280 gr, II. Papp 
István 360 gr, III. ifj. Bajkó Tamás 
220 gr, IV. Gál József 180 gr, V. 
Pankotai Lajos 180 gr, VI. Lukács 
József 120 gr, VII. Sitku Sándor 
120 gr.
Női kategóriában: I. helyezett 
Bajkó Judit 320 gr.
Gyermek kategóriában: I. helye-
zett Jantek Milán 180 gr.

A felsorolt helyezettek értékes 
horgászfelszereléseket nyertek.  

A verseny végén az egyesület 
mindenkit vendégül látott egy 
babgulyással. A résztvevők egy 
kellemes napot tudhattak maguk 
mögött, és a jövő évi viszontlátás 
reményében köszöntek el egymás-
tól. 

Április 30-án hét csapat részvé-
telével horgász ötpróba versenyt 
szerveztünk a Velencei-tavi Agár-
don. A háromfős csapatok egy-egy 
tesztlap sikeres kitöltésével bizo-
nyították elméleti felkészültségü-
ket. Izgalmas versenyt hozott a 
horgászbottal végrehajtott „mini 
casting” dobó gyakorlat. Itt is igaz-
nak bizonyult a mondás – gyakor-
lat teszi a mestert. A legismertebb 
halaink felismerését minden csapat 
hibátlanul megoldotta. Az időjárás 
és a helyi körülmények miatt az 
evezős próbát, egy etetést imitáló 
dobó gyakorlattal helyettesítettük, 
ezzel is felkészítve a fiatalokat a 
kétórás horgászversenyre.

A halfogás eleinte nehéz feladat-
nak bizonyult, de a szervezők által 
biztosított finom szerelékek és a 
még finomabb etetőanyagok lassan 
meghozták az első eredményeket. 
A kis balinok nem tudtak ellenállni 
a süllyedő csonti látványának, így 

többen is rajtavesztek. Ezt követően 
egyre több helyről jeleztek fogást, 
vagy bosszankodtak az elrontott 
kapáson. A kifogott halakat időn-
ként összeszedtük, dokumentáltuk 
a fogást és a halakat kíméletesen 
visszahelyeztük természetes köze-
gükbe, a festői Velencei-tó vizébe.  

A versenyen mindenki kapott 
ajándékot, a legjobbak szép díjakat 
is. A legfontosabb mégis az, hogy a 
friss levegőn, gyönyörű napsütés-
ben, egy izgalmas versenyen együtt 
tölthettünk egy felejthetetlen napot.
 Biri Imre

Mindenki kapott ajándékot

Szép fogások

A DSHE kisvárda május 21-én 
rendezte a szokásos házi pontyfo-
gó versenyét az egyesület Nagy-
lapos vízterületén. Szép számban 
jelentek meg a felnőtt, ifjúsági és 
gyermek  versenyzők (közel 60 
fő). A jó időben és jó hangulatban 
telt a verseny. Szép fogások is 
voltak. Az összes fogás megha-
ladta 200 kg-ot. 
Eredmények:
Felnőtt: 1, ifj.Pekola Miklós 

23,28 kg (a legnagyobb halat is 
ő fogta 10.22 kg-os pénzes pon-
tyot), 2. Berta István 15,58 kg, 3. 
Frankovics Attila 14,88 kg.
Ifjúsági: 1. Molnár Szabolcs, 2. 
Baka Dominik, 3. Bátyi Ádám 
Zalán.
Gyermek: 1. Tamás Zsuzsan-
na, 2. Révész Martin, 3. Csépke 
Szabolcs.

Gyebnár István, 
DSHE Kisvárda

Bizony nagyot nézett Kósa 
Sándor, a Sóstógyógyfürdő Hor-
gász Egyesület titkára, amikor a 
napokban az egyesület kezelé-
sében lévő tavon pontyra várt, 
azonban helyette harcsát fogott. 
Mégpedig termetes harcsát: a hal 
súlya ugyanis 30 kilogramm, a 
testhossza pedig 160 centiméter 
hosszú volt.

– A délutáni órákban a Blaha 
Lujza sétányon horgásztam. 
Pontyot szerettem volna fog-
ni, a feederbotomon 22-es  

zsinórt és 8-as horgot használtam. 
Laza kapást érzékeltem, amikor 
bevágtam, s utána vagy öt méte-
ren keresztül üresnek éreztem a 
szereléket. Aztán meg annyira 
lecövekelt, mintha egy sziklába 
akadt volna a horog. Miután már 
erősen feszítette a damilt és hajlí-
totta a botot, már sejtettem, hogy 
egy nagy testű halról van szó, 
de először busára gondoltam.

Nehezen sikerült megtartani
– Harminc perce fáraszthat-

tam, amikor először láttam meg 
a testét, s akkor már tudtam, 
hogy harcsa van a horgon. Még 
többször kirohant, nagy nehezen 
sikerült megtartanom. Végül 45 
percig tartott a fárasztás, mire 
partra tudtam hozni. Ez az eddi-
gi legnagyobb harcsám, nagyon 
nagy élményt jelentett a kifogása. 
A halból végül finom ételt készí-
tettünk – tette hozzá befejezésül 
Kósa Sándor.  KM – MML

Harcsa kapta be a csalit 
a ponty helyett

A napokban megállapodást 
kötött a Császárszállás Horgász 
Egyesület a Nyíregyházi Tan-
kerületi Központtal a Horgász 
Suli program támogatásáról, 
mely alapján a Nyíregyházi 

Apáczai Csere János Általános 
Iskolában is lehetőség lesz a 
jövőben a horgászat alapjainak 
az elsajátítására a Császárszál-
lás Horgász Egyesület közre-
működésével. 

A Horgász-suli  
mozgalom folytatása
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A tiszavirág rövid élete 
közismert, ám ez csak a 

látszat: a fejlődése három 
évig tart.

– A tiszavirágzás látványos 
jelensége – időjárástól függően – 
az Alsó-Tiszán június első hetében, 
míg a Felső-Tiszán László-nap kör-
nyékén figyelhető meg – válaszolta 
érdeklődésünkre Habarics Béla. A 
Hortobágyi Nemzeti Park Igazga-
tóság (HNPI) táj egységvezetője 
kifejtette: a folyó alsó szakasza 
lassabb, melegebb, ezért indul 
onnan a virágzás, ugyanakkor arra 
is volt már példa, hogy Szegednél, 
Szolnoknál és Tivadarnál egyszer-
re volt megfigyelhető.

– Európa legnagyobb és leg-
szebb kérészfaja igen érzékeny a 
környezeti változásokra, élettere 
a folyószabályozások és -szeny-
nyezések miatt lecsökkent. Koráb-
ban számos folyóban előfordult, 

nagyobb mennyiségben már csak 
a Tisza és mellékfolyói alföldi sza-
kaszán él. A tiszavirágzás Tiva-
darig, legfeljebb Szatmárcsekéig 
figyelhető meg, fölötte a hidegebb 
víz, erősebb sodrás nem kedvez 
nekik. Megyénkben a Szamos tor-
kolati szakaszán is előfordulnak 
– tette hozzá a szakember, akitől 
megtudtuk azt is: rajzás idején a 
természetvédelmi őrszolgálat és 
a vízirendőrök gyakran látnak el 
közös szolgálatot részben azért, 
mert ilyentájt több ember látogatja 
a partokat, illetve száll vízre, rész-
ben pedig a védett faj megóvása 
érdekében.

– A jelenség sokakat vonz más 
megyékből és messzebbről is, 
ezért a HNPI honlapján nyomon 
követhető, hol tart éppen, emellett 
Vásárosnaménynál tiszavirágzás-
figyelő túrákat is szervezünk – fűz-
te hozzá Habarics Béla.

Nem látszott az erőmű
Nagyon sokat gyönyörködhetett 

a tiszavirágzásban a Tiszalökön 
élő Ambrus József, hiszen közel 
harminc éven keresztül halászattal 
foglalkozott. A kereskedelmi halá-
szat megszüntetésével fájó szív-
vel mondott búcsút a folyónak. 

– Az elmúlt évtizedekben jóval 
több kérész röpködött a levegő-
ben tiszavirágzáskor. Jól emlék-
szem arra, hogy húsz évvel ezelőtt 
az erőműtől úgy száz–százötven 
méterre néztem meg a varsákat, 
s annyi volt a kérész, hogy a 
vízierőmű épülete egyáltalán nem 
látszott – elevenítette fel emlékeit 
Ambrus József.

– A ciánszennyezés után sokan 
siratták a kérészeket, de mivel 
akkor még a talajban voltak, való-
színűleg sokat nem ártott nekik 
a méreg, mert utána is nagyon 
sokat lehetett látni. Igaz, évenként 
más és más a röpdöső tiszavirág-
ok száma, hiszen sok múlik azon, 
milyen minőségű és tisztaságú a 
folyó vize, valamint azon, hogy 
milyen hőmérsékletű.

Kíváncsiak voltunk arra is, 
vajon tiszavirágzás idején mennyi-
re lehetett halat fogni hálóval vagy 
horoggal.

– Amikor még nem volt védett 
a kérész, nagyon sok halat lehe-
tett fogni vele. Imádják a halak, a 
ponty mellett különösen sok már-
nát lehetett fogni. A nagyobb halak 
is jól belakmároztak belőle. Volt 
olyan harcsa, amelynek a gyom-
rában teniszlabda méretű gombóc 
volt a kérészekből. Aztán mintha 
elvágták volna, a kérészek eltű-

nése után a halak jó egy-két hétig 
egyáltalán nem ettek, jóllakhattak 
a kérésszel. A nyugdíj mellett mun-
kát vállaltam, ritkábban jutok le 
a folyóhoz, de hogy most repül a 
kérész, lemegyek a Tiszához – tette 
hozzá Ambrus József.

Sok tényező befolyásolja
– Nagy hagyománya van a telepü-

lésünkön a csodálatos látványt nyúj-
tó tiszavirágzás, a kérészrajzás nyo-
mon követésének – említette Danó 
Sándor, Tivadar polgármestere.

– A Felső-Tisza térsége optimá-
lis ebből a szempontból, hiszen 
Vásárosnamény fölött a legtisztább 
a folyó. Ahol nem volt vízügyi 
beavatkozás az utóbbi időszakban, 
ott, a meredek partoknál fészke-
lődnek, és többezres rajzás is meg-
figyelhető. Általában ez László-
nap környékére időzíthető, de sok 
összevető befolyásolja: a klíma, 
a légnyomás, a víz tisztasága és 
hőfoka. Hajszálpontosan sosem 
lehet kijelölni egy napot, hogy 
márpedig egészen biztosan akkor 
várható a tiszavirágzás. Ilyentájt 
a tivadari Tisza-hídon esténként 
sokan kíváncsiskodnak telefonnal, 
kamerával a kézben, az autósoknak 
is óvatosabban kell közlekedniük 
az átkelésnél. 

Hoványi Péter – KM
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„Temető a Tisza, mikor kivirágzik…”
Alkaloida Lombik HE. Tiszavasvári – Kacsás-tó;
Beregi Tiszahát HE. Tiszaszalka Laposhad-Csaronda horgásztó;
Beregdaróc HE Beregdaróci – Bányató
Bezdéd HE. Tiszabezdéd – Tiszabezdédi Kerek-holtág;
Bujtos HE. Nyíregyháza – Bujtos tó;
Cormoran STE. Rakamaz – Nagy-Morotva;
Fekete István HE. Csengersima – Csengeri tó;
Ho-Ho HE. Mándok – Mezőladányi Pasku tó;
Kis-Tisza HE. Kisar – Túr folyó, Nábrád duzzasztó;
Kraszna HE. Kocsord – Kocsordi Kírva lapos;
Leveleki HE. Levelek – Leveleki víztározó;
Máriapócsi HE. Máriapócs – Máriapócsi horgásztó;
Nyírteleki STE. Nyírtelek – Királytelek- Sóstó;
Olcsva HE. Olcsva – Holt-Kraszna
Tiszaparti HE Gávavencsellő – Kacsató
Tisza-Szamosközi HE. Szamosújlak, Holt Szamos
Tiszavirág HE. Tiszadob – Tiszadobi holtágak;
Új Élet HE. Tiszalök – Kenyérgyári Holtágak;
Vasutas STE. Nyíregyháza-Oros – Orosi tó;

Gyermeknapi horgászversenyt az 
alábbi egyesületek szerveztek:

Megyénkben 15 településen 
szerveztek gyermek horgász-
versenyeket a Mohosz orszá-
gos kampányához csatlako-
zott horgászegyesületek. A 
díjkiosztás során a helyezet-
tek (alsó-, felsőtagozatos ka-
tegóriákban) boldogan vették 
át a MOHOSZ által biztosított 
60 ezer Ft. értékű ajándéktár-
gyat.

Rakamazon 19 fő vett részt a Nagy- Morotva újonnan épült beömlő 
csatornájának a partján.

Máriapócsi Horgász Egyesület versenyén tizennégy gyerek vett részt.

Új Élet Horgász és Környezetvédelmi Egyesület Gyermeknapi 
horgászversenyét Tiszalökön szervezték.

Nyírteleki Sporthorgász és Természetvédő Egyesület a nyírteleki 
Királytelek-Sóstón tartották meg versenyüket.

Horgásziskola a Föld napjánPontVelem Okos Program
A rakamazi Cormorán Sporthor-

gász és Természetvédő Egyesület is 
csatlakozott a MOHOSZ új kezde-
ményezéséhez, a hétvégi horgász-
iskola programhoz. Az egyesület 
tapasztalt tagjai kéthetente szom-
batonként várták a rakamazi gye-
rekeket a vízparton. A horgászat 
mellett a kisiskolások megismer-
kedtek a víz és a vízpart növénye-
ivel, madaraival és különös állata-
ival. A természet megszerettetése, 
tudatos védelme ugyanúgy része 
volt a hétvégi foglakozásoknak, 
mint az alapvető halfogási mód-
szerek megismerése. A Föld nap-
ján tartott rendezvényen először 
megemlékeztünk az évfordulóról, 

beszéltünk bolygónk megóvásának 
fontosságáról és lehetőségeiről. 
Ezt követően sokat horgásztunk, 
csiszolgatva a kicsik úszós tech-
nikáját, majd egy mini versennyel 
zártuk napot. Jó volt hallgatni az 
első osztályos Rozit – aki a har-
madikos bátyjának „segédkezett”: 
– Horgászni nagyon jó! Biri Imre

A MOHOSZ Ifjúsági Szakbi-
zottságának felhívására megyénk 
„horgász” önkéntesei is részt vet-
tek a PontVelem Okos Program 
rendezvényein. A Fenntarthatósági 
Témahéten, a „Cseppben a tenger” 
foglalkozásokon a gyerekek víz-
hez való kötödésének kialakítása 
és erősítése volt a cél.

Tapasztalt önkénteseink jelen-
létükkel, hasznos tanácsaikkal, 
érdekes történeteikkel igyekeztek 
színesebbé, hitelesebbé tenni ezt 
a értékes eseményt. Tiszalökön 
egy haltelepítésen vettek részt a 
kisiskolások, Rakamazon a víz-
partra vittük ki a gyerekeket, a 
Nyíregyházi Bem József Általános 
Iskolába pedig a halakat vittük be 
az iskolába. A gyerekek mindenütt 
lelkesen fogadtak bennünket! Ezek 
a rendezvények is hozzájárultak a 
horgász egyesületek és az általános 
iskolák, a horgászok és a gyerekek 
jó kapcsolatának erősítéséhez.

Biri Imre,  
Horgász-suli programvezető

A társhatóságokkal együttmű-
ködve a szokásosnál sűrűbb jár-
őrszolgálattal őrködnek a kéré-
szek biztonsága felett a Tiszai 
Vízirendészeti Rendőrkapitány-
ság munkatársai a tiszavirágzás 
idején. A tiszavirág védett 
rovarfaj, természetvédelmi érté-
ke egyedenként tízezer forint. A 
látványos virágzás hamarosan 
megyénket is eléri.

Sűrűbben 
járőrőztek

Tiszalök és Balsa térségében ezres nagyságrendben figyelték meg 
a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai a tiszavirágot

Kacsás horgászshow címmel 
rendeztek horgász nyílt napot júni-
us 3-án Tiszavasváriban, a Kacsás-
tavon. Az első ilyen jellegű, egész 
napos program célja az volt, hogy 
a horgászok első kézből ismerjenek 
meg különböző technikákat, vala-
mint ízelítőt kapjanak a hallal való 
kulturált bánásmód mozzanataiból. 

A nyílt napon szép számú látoga-
tó jelent meg, akik élesben nyerhet-

tek betekintést a finom szerelékes 
pontyhorgászat rejtelmeibe, továb-
bá az ehhez szükséges legújabb 
csalik és kiegészítők kínálatába. 
Meghívott vendégként Haraszkó 
Csaba, a Magyar Horgász újság 
pontyhorgász szakírója tartott 
bemutatót, illetve válaszolt a láto-
gatók és érdeklődők kérdéseire. 

A bemutató fő témája az volt, 
hogy hogyan lehet ultra finom 

szerelékkel is megfogni még a 
nagyobb testű halakat, akár pon-
tyozó bottal is. 

Ezen kívül a tó büféjében kiala-
kított horgászboltban jelentős ked-
vezményekkel fogadták a vendé-
geket. Szekeres Sándor, a tó üze-
meltetője elmondta, hogy a nagy 
érdeklődésre való tekintettel szep-
temberben ismét megrendezik a 
nyílt napot a Kacsás-tavon.  KM

Nyílt napon ismerkedtek meg 
a különböző technikákkal
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Az utóbbi időben több 
olyan híresztelés látott 

napvilágot a tunyogmatolcsi 
Holt-Szamos víztározóval 
kapcsolatban, ami félreértés-
re adhat okot. Fentiek tisztá-
zása érdekében az alábbiak-
ról szeretném tájékoztatni az 
érintett horgásztársakat és 
horgászegyesületeket!

A tunyogmatolcsi Holt-Sza-
mos halgazdálkodási jogosultja: a 
Magyar Országos Horgász Szö-
vetség. A halgazdálkodási jog gya-
korlója, mint megbízó bizonyos 
horgászturisztikai célok fejlesz-
tése érdekében együttműködési 
megállapodást kötött a Szamosi 
Élménytér Nonprofit Kft.-vel, mint 
megbízottal. 

Az együttműködési megálla-
podás egyértelműen rögzíti, hogy 
a vízterületre érvényes területi 
engedélyeket a Magyar Országos 
Horgász Szövetség bocsátja ki, a 
Szamos Élménytér Kft. pedig eze-
ket az engedélyeket értékesítheti. 
A forgalmazók körére a Megbízó, 
azaz a MOHOSZ jogosult javas-
latot tenni a megbízott, azaz a 
Szamos Élménytér Kft. felé. Fen-

tiekből következik, hogy a területi 
engedélyek forgalmazására kizáró-
lagossággal sem Mátészalkán, sem 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyé-
ben egyetlen horgászegyesület sem 
rendelkezik, így a területi jegyek 
forgalmazásának a lehetősége 
minden olyan horgászegyesületet 
megillet, aki szeretné a jegyeket 
forgalmazni és a forgalmazás fel-
tételeinek megfelel!

Fesztóry Sándor
Megyei Horgász Szövetség  

ügyvezető igazgató
MOHOSZ alelnöke

10
2017. július

Villantó 3
 2017. július

Villantó

A tunyogmatolcsi Holt- 
Szamos víztározó helyzete

Pozitív eredménnyel zárta a 2016-os évet a szövetség
Május 6-án tartotta szoká-

sos éves küldöttközgyű-
lését a megyei közhasznú 
horgász szövetség. 

Napirendi pont szerint az ügy-
vezető igazgató, Fesztóry Sándor 
beszámolt a szövetség 2016. évi 
munkájáról, eredményeiről, amit a 
küldöttek egyhangúlag elfogadtak. 

Elmondta, hogy az évet pozitív 
eredménnyel zárta a szövetség. A 
több hektár új vízterületnek köszön-
hetően a munkavállalók létszáma is 
növekedett. Az üzemtervi telepítések 
rendre megtörténtek. Az üzemterv 
metodikája szerint minden évben 
5%-al növelni kell a telepítendő 
halak mennyiségét a megadott tele-
pítési szerkezetben. Elsősorban az 
őshonos fajok választékával, továbbá 
a ragadozók és keszegfélék fokozatos 
emelésével. Ebben a konstrukcióban 
5 év alatt 30%-kal fog emelkedni a 
kihelyezendő halmennyiség! Remél-

jük, ennek függvényében a horgászat 
is felpezsdül majd a Tiszán és víz-
rendszerén. 

Örvendetes az is, hogy a megyei 
horgászlétszám 2016-ban jelentős 
mértékben nőtt, 3 838 fővel 16 452 
főre. Jelenleg 67 horgászegyesület 
érdekvédelmét látja el a megyei hor-

gász szövetség. A szövetség munká-
ját nagymértékben segíti a napokban 
a MOHOSZ-on keresztül, a Magyar 
Államtól támogatással kapott 2 db 
Toyota terepjáró, és egyéb, a hal-
őrzést szolgáló eszközök, pl.: 3 db 
hajó, melyek a Tiszán és a Szamo-
son lesznek szolgálatba állítva, vala-

mint éjjellátó készülékek, távcső, 
hőkamera, vadkamera, szolgálati 
telefonok. Továbbá szintén a Magyar 
Állam jóvoltából megkapták a halá-
szati őrök az új egységes munkaruhá-
jukat. Az eszközökre és a ruházatra 
természetesen nemcsak a szövetség, 
hanem tagegyesületei is pályázhat-
tak, akik halgazdálkodási vízterületet 
hasznosítanak. 

A héten megkezdődnek a külön-
böző halivadékok telepítései is, a 
több mint 20 ezer db kecsege mellett, 
közel 30 ezer darab csapósügér, több 
mint 200 ezer db fogassüllő várja, 
hogy új otthonukba, a Tiszába és 
mellékvizeibe költözzenek. A köz-
gyűlés a hozzászólásokkal és az erre 
adott válaszokkal zárult

Fesztóry Sándor  
ügyvezető igazgató

A közgyűlés végén a „Horgász-
sportért” kitüntetések átadására 
került sor, ünnepélyes keretek között. 
Az elismerést kapták:

1/2017. A küldöttközgyűlés jóváhagyólag tudomásul vette:
a megyei szövetség elnökségének beszámolóját a 2016. évi küldöttköz-
gyűlés óta végzett munkáról, továbbá,
• a megyei szövetség szakbizottságainak munkájáról,
• a megyei horgászlétszám és egyesületek számának alakulásáról,
•  a szövetségi vizek halasításáról, halgazdálkodásáról szóló beszámoló-

kat.  (nyílt szavazással 27 fő igen szavazatával, egyhangúlag elfogadva)
2/2017. A küldöttközgyűlés elfogadta a megyei szövetség vagyonmér-
legének alakulását, a 2016. évi eredmény-levezetését, költségvetését, 
valamint munkatervét, az alábbiak szerint:
A megyei szövetség 2016. évi eredmény levezetése:
Bevétel: irányításon:  27.487.217 Ft
 vízterületen:  91.484.487 Ft
 Összesen:  118.971.704 Ft
Kiadás: irányításon:  27.141.256 Ft
 vízterületen:  87.907.300 Ft
 Összesen: 115.048.556 Ft
 Eredmény:  +3.923.148 Ft
Vagyonmérleg: eszköz és forrás oldalon megegyező: 33.249.555 Ft 
2017. évi költségvetés:
 Irányításon: 46.472.000
 Vízterületen: 119.945.000
 Ősszesen: 166.417.000 Ft

(nyílt szavazással 27 fő igen szavazatával, egyhangúlag elfogadva)
3/2017. A Felügyelő Bizottság beszámolóját a 2016. évben végzett 
megyei Szövetségi ellenőrzésről elfogadta. (nyílt szavazással 27 fő igen 
szavazatával, egyhangúlag elfogadva)
4/2017. A közgyűlés elfogadta, hogy 2017. évtől a szövetségi hozzájáru-
lás mértéke felnőtt tag után 2.000 Ft, kedvezményes tagok esetében 1.000 
Ft. (A kedvezményezettek körébe tartozik: az ifjúsági, a női tag és a hal-
gazdálkodási törvény 41. § szerinti igazoltan fogyatékkal élők, valamint 
a 70 éven felüliek.) Utóbbiak esetében a közgyűlés korábbi határozatának 
megfelelően továbbra is díjmentes a szövetségi hozzájárulás.
(nyílt szavazással 27 fő igen szavazatával, egyhangúlag elfogadva)

A Sporthorgász Egyesületek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 
Közhasznú Szövetsége 2017. május 6-i küldöttközgyűlésének

HATÁROZATAI

BEKE PétER, a tiszalöki Új Élet Horgász Egyesület tagja, 
a Megyei Szövetség Verseny Szakbizottságának tagja (több 
mint 20 éve) továbbá a megyei válogatott versenycsapat 
kerettagja sok éven át, és az utóbbi években pedig edzője, 
elsősorban a versenysport, az utánpótlás nevelés területén 
kifejtett példaértékű munkájáért. 

BIRI IMRE a Megyei Szövetség Verseny Szakbizottságá-
nak, továbbá a MOHOSZ Ifjúsági Szakbizottságának tagja, 
a Horgász-Suli program vezetője, a versenysport területén 
és a gyerekekkel való foglalkozások, szakkörök, táborok 
megszervezéséért, a horgászat népszerűsítése érdekében 
végzett önzetlen odaadó munkájáért.

A fekete sügér horgászata
Hol keressük: 

A fekete sügér csak néhány 
állóvizünkben fordul elő hazánk-
ban, telepített állományai vannak. 
A vizekben a tartózkodási helyét 
erősen meghatározza az apróhal-
rajok vonulása. Az egyik legszem-
fülesebb ragadozó hal. Főleg vízi-
növények és a nyílt víz határán 
tartózkodik, gyakran takarásból 
ront áldozatára, de előfordul, 
hogy balin módjára üldözi.

Kapási idők:
Ha a halat egy kicsit job-

ban szemügyre vesszük, 
azonnal feltűnik a nagy-
méretű szem, amely nap-
pali ragadozó mivoltát 
árulja el. Ez nem azt jelenti, 
hogy éjjel nem táplálkozik, hanem, 
hogy elsősorban a nappali órákban 
szerzi zsákmányát. Horgászatára 
a legalkalmasabbak a napsütéses 
órák, főleg az első hajnali napsu-
garak hozzák meg kapókedvét, a 
déli órákban is fokozottan aktív. 
Enyhén borongós időben étvágya 
csökken, esős zivataros időszakot 
takarásban vészeli át. Az évszakok 
tekintetében a nyári időszak a leg-
megfelelőbb, ősszel a lehűlő víz-
ben már kevesebb táplálékot vesz 
magához, télen a fenék közelében 
a vízterület legmélyebb pontjain 
tartózkodik.

Horgászmódszerek:
A csukához hasonló módsze-

rekkel horgászunk erre a halra, a 
felszerelést egy kicsit finomítsuk, 
mivel a hal testtömege hazánkban 
max. 5 kg körül mozog. 

Az úszós szerelékkel elsősorban 
vízinövényzet tisztásaiban, illetve 
a nádfalak előtt horgászhatunk. A 
növényzet között 
a lefenekezett, 

a nyílt 

vízen pedig 
a szabadon 
úsztatott szere-
léket alkalmazhatjuk. A horog és 
a főzsinór közé iktassunk kevlar 
előkét, drótelőke csak olyan helye-
ken indokolt, ahol nagyobb csukák 
is előfordulnak. 

A fenekezős módszert csak seké-
lyebb tavakon lehet eredményesen 
alkalmazni, mivel a fekete sügér 
elsősorban felszín közelében üldö-
zi az apróhal népséget. 

A pergetős horgászata talán a 
legelterjedtebb, a wobleres és a 
gumihalas horgászat talán a leg-
eredményesebb, a műcsalit élén-

ken táncoltassuk, így hívjuk fel a 
legjobban a ragadozó figyelmét, 
alapvetően a fekete sügér kíváncsi 
hal és gyakran mindenre rárabol.

Felszerelés:
Úszós módszernél a bot legyen 

3-3,5 m hosszú, 30-60 g dobósú-
lyú, lehetőleg parabolaakciójú. Az 

orsó 40-es kapacitá-
sú, amelyre 0,25-

0,30- as 
zsi-

n ó r r a l 
töltsünk fel. 
A pergetős, 

woblerező szerelék egy kicsit lehet 
finomabb a legelterjedtebb raga-
dozó halaknál használtakénál. A 
bot 2,70-3,30 m, dobósúlya 20-40, 
25-50 g spiccakciós, az orsó 40- 
es kapacitású, legalább 3 golyós-
csapággyal, és megbízható fék-
rendszerrel rendelkezzen. A zsinór 
0,20-0,30- as legyen. Akadályok-
ban bővelkedő, illetve csukagya-
nús helyeken bátran horgászhatunk 
0,30-as zsinórral, mivel ha eset-

leg nagyobb csuka akad a horogra 
ezzel a felszereléssel még bizton-
ságosan partra vezethető.

Csalik:
Élőcsalik közül elsősorban a 

kisméretű csalihalra kap a legszí-
vesebben, de más halfajnak felkí-
nált gilisztára, piócára is rákaphat. 
Műcsalik közül az apróbb körfor-
gó villantók, különféle gumiha-
lak, twisterek, woblerek kisméretű 
példányai, válnak be leginkább. 
Eredeti őshazájában Észak-Ame-

rikában a békát utánzó széles 
terelőlapkájú woblerekkel 
horgásznak erre a halra.

Fárasztás, kiemelés, 
élvetartás:

A kapása álatlában heves, ame-
lyet a boton egy erőteljes rántás-
ként érzékelünk. A horgon igen 
hevesen védekezik, gyakran akro-
batamutatványokkal kápráztatja 
el a gyanútlan horgászt (ilyenkor 
szokott a legtöbb hal lemaradni), 
ezért semmi esetre se erőltessük 
halunkat, hagyjuk, hogy kitombol-
ja magát a mélyebb vízrészeken. 
Szákolni csak a teljesen kifáradt 
halat érdemes, gyakran még a 
szákból is kiugorhat. Élve tartása 
nagyméretű szákban illetve a szá-
jánál zsinórra fűzve és a mélybe 
engedve lehetséges.

A kifogott 18 kilogramm feletti ponty-
nak nevet adhat a szerencsés hor-

gász.

Bármennyire is szerettek volna a srácok 
keresztelőt a tóparton, az álomból sajnos nem 
lett valóság. Ennek ellenére mégsem kesered-
tek el, hiszen három felejthetetlen szép napot 
tölthettek el ismét a székelyi Őzetanyai bojlis 
tó partján.

Vadregényes sátrazás
Igaz, nem a sok hal miatt marad örök emlék 
számukra az idei horgászat, hanem mert ren-
geteg idő jutott kártyázásra és nagy beszélge-
tésekre.

No, de ne vágjunk a történet közepébe, kezd-
jük az elején. A Vajához köthető baráti társaság 
már tavaly is eltöltött néhány napot ennél a 
horgásztónál, lapunkban is beszámoltunk a 
fiatalok akkori élményeiről. Az elmúlt évben 
hatan voltak, az idei horgászatra azonban a 
munkahelyi elfoglaltságok miatt nem tudott 
mindenki eljönni, most csak négyen vették 
fel a harcot a pontyokkal. Már decemberben 
bejelentkeztek május első három napjára, de 

faházikó nem jutott nekik, így maradt a vadre-
gényes sátrazás.

– Mozgalmasabb napokat és éjszakákat sze-
rettünk volna átélni, de a halak nem akartak 
nekünk örömet szerezni. Lehet, hogy már meg-
érezték a közelgő időjárás-változást, hiszen a 
harmadik napon az esti órákban már dörgött, 

villámlott, szakadt az eső – foglalta össze 
a három nap tapasztalatait érdeklődésünkre 
Tóthfalusi János és Farkas Szabolcs. – Az első 
nap öt halat fogtunk, a második nap este kettőt 
sikerült megakasztanunk, a harmadik napon 
pedig semmi sem jött. Nagyon szerettünk vol-
na fogni egy 18 kilogramm feletti halat, mert 
akkor hívni kell a halőrt, aki megnézi, van-e 
chip a halon. Ha nincs, akkor tesz rá, mi pedig 
elnevezhetjük a halat. Sajnos, a keresztelő most 
elmaradt. Bár a legnagyobb halunk 17 kilo-
gramm feletti volt, azonban a 18-at nem érte el. 
Ezt a legnagyobb halat Balogh Ádám fogta, aki 
így emlékezett vissza azokra a pillanatokra:

– Éppen kártyáztunk – úgy 18 óra körül 
lehetett az idő –, amikor megszólalt a kapás-
jelzőm. Odaszaladtam, és azonnal bevágtam, 
de egyáltalán nem éreztem a megakasztott hal 
súlyát. Még viccelődtem is, hogy ez csak 5–6 
kilós lesz, ami az itteni halak között nagyon kis 
súlyúnak számít. Mikor már a stég közelében 
volt, akkor láttam, hogy termetes ponty van a 
horgon, és a hal is akkor kezdett el valójában 
küzdeni. Az külön öröm volt, hogy saját készí-
tésű bojlival fogtam meg a pontyot.

M. Magyar László

Elmaradt a keresztelő a parton

Egyenpólóban a sínészek Carp Team tagjai: 
Balogh ádám, Horváth László, Tóthfalusi 
János, Farkas szabolcs Fotó: a szerző
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Haltelepítések a  
szövetség vizeibe

Ittasan vezette a csónakot

Közérdekű munkát kell 
végeznie az orvhalásznak

Értesítés horgászvizsgáról
Értesítjük a horgásztársakat, 

hogy üzemtervi telepítést hajtottunk 
végre április 5-én a kezelésünkben 
lévő Tisza folyó alábbi szakaszai-
ba: Tisza folyó 494-540,5 fkm-ig 
(víztérkód: 15-009-1-1), Tisza folyó 
540,5-581,3 fkm-ig (víztérkód: 
15-017-1-1), jobb part (víztérkód: 
05-001); Tisza folyó 581,3-638 
fkm-ig (víztérkód: 15-018-1-1) és 
a Tiszadobi holtágba (víztérkód: 
15-010) A telepítésre kerülő halfaj: 
4 500 kg egynyaras ponty.

Április 28-án, 500 kg, üzemterv 
szerinti, horogérett ponty telepítés 
volt a megyei horgász szövetség 
kezelésében lévő Császárszállás-
Oláhréti-víztározóba.

Május 15-én üzemtervi telepí-
tést végeztünk a kezelésünkben 
lévő Tisza folyó alábbi szakaszai-
ba: Tisza folyó 494-540,5 fkm-ig 
(víztérkód: 15-009-1-1), Tisza folyó 
540,5-581,3 fkm-ig (víztérkód: 
15-017-1-1), jobb part (víztérkód: 
05-001); Tisza folyó 581,3-638 
fkm-ig (víztérkód: 15-018-1-1) 
valamint a Felső-Tisza 638-758 
fkm közötti szakaszába (víztérkód: 
15-073) Május 17-18-19-én. Tele-
pítésre kerülő halfaj: 20.550 db 
előnevelt kecsege. Továbbá 2017. 
május 18-19-én az Alsó-Tiszába 
(494-638 fkm közötti szakaszaiba) 
24.000 db előnevelt csapó sügér 
kihelyezésére kerül sor. 

Május 26-án üzemtervi tele-
pítést hajtottunk végre a kezelé-
sünkben lévő Tisza folyó alábbi 
szakaszaiba: Tisza folyó 494-540,5 
fkm-ig (víztérkód: 15-009-1-1), 
Tisza folyó 540,5-581,3 fkm-ig 
(víztérkód: 15-017-1-1), jobb part 
(víztérkód: 05-001); Tisza folyó 

581,3-638 fkm-ig (víztérkód: 
15-018-1-1) Tiszalök, Tiszabercel, 
és Tuzséri helyszíneken. 

A Felső-Tisza 638-758 fkm közöt-
ti szakaszába (víztérkód: 15-073) 
Aranyosapáti és Tivadar helyszíne-
ken, május 27-én. Továbbá a Sza-
mos folyóba (0-49 fkm-ig víztérkód: 
15-107) Tunyogmatolcsnál), és az Új 
Túr folyóba (0-11 fkm-ig víztérkód: 
15-109) Sonkádnál, május 28-án, 
valamint május 26-án a Császár-
szállási víztározóba, és a tiszadobi 
holtágba. Telepítésre kerülő halfaj 
összesen: 160.000 db előnevelt 
Fogas süllő volt.

Ezen túlmenően május 26-án 
Császárszállásra és a tiszadobi 
holtágba kihelyezésre került még 
összesen: 12.000 db előnevelt 
jászkeszeg.

Június 14-én 205.000 db elő-
nevelt pontyot helyeztünk ki a 
kezelésünkben lévő Tisza folyó 
alábbi szakaszaiba: Tisza folyó 
494-540,5 fkm-ig Tiszadob-
Tiszaeszlár (víztérkód: 15-009-
1-1), Tisza folyó 540,5-581,3 
fkm-ig Tiszaeszlár-Tiszakarád 
bal part (víztérkód: 15-017-1-1), 
jobb part (víztérkód: 05-001); 
Tisza folyó 581,3-638 fkm-ig 
Tiszakarád-Záhony (víztérkód: 
15-018-1-1) a Túr folyó 11-30 fkm 
között (víztérkód: 15-110) és a 
Felső-Tisza folyó 638-758 fkm-ig 
Tiszabecstől Záhonyig (víztérkód: 
15-073) 2017. június 20-án.

Július 6-án 600 kg üzemterv 
szerinti, horogérett ponty telepítése 
lesz a megyei horgász szövetség 
kezelésében lévő Császárszállás-
Oláhréti víztározóba.

Megyei Horgász Szövetség

A Nyíregyházi Törvényszék 
másodfokú tanácsa jog-

erős ítéletet hozott T. S. vád-
lott ellen ittas járművezetés 
vétsége miatt indult ügyben. 

A vádlottal szemben elsőfokon 
kiszabott 100 000 Ft pénzbüntetést 
200 000 Ft-ra emelte fel a másodfo-
kú bíróság, valamint mellőzte a kis-
géphajó vezetésétől való eltiltást.

A megállapított tényállás szerint 
a vádlott 2016. július 9-én ittasan 
közlekedett a Tiszán egy Suzuki 
2,2 típusú motorcsónakkal. A vád-
lott 3 utast is szállított – egy gyer-

mekkel együtt, – akik mentőmel-
lényt nem viseltek, az nem is volt 
a motorcsónakban. A rendőrjárőr 
igazoltatta a vádlottat, akiről a vér-
vétel során kiderült, hogy közepes 
fokú ittas állapotban volt.

A bíróság megállapította, hogy 
a vízi közlekedés rendjéről szóló 
rendelet alapján úszó létesítményt 
tilos ittas állapotban vezetni, a 
vádlott megszegte a hajózási sza-
bályzat rendelkezéseit; azonban 
egy olyan csónakkal közlekedve, 
amelynek vezetése nem engedély-
hez kötött, ezért a kisgéphajó veze-
tésétől nem lehet eltiltani.

A Fehérgyarmati Járás-
bíróság orvhalászat és 

lopás vétsége miatt jogerős 
ítéletével 120 óra közérdekű 
munka büntetésre ítélte Cs. 
T. vádlottat. 

A vádlott 2016. január és már-
cius közötti időszakban halászjegy 
és halászati engedély nélkül eme-
lőhálóval halászott az Öreg-Túr 

főcsatornánál, és ebben az időszak-
ban kb. 10 kg mennyiségű keszeget 
fogott ki és tulajdonított el. 

2017. március 20-án a vádlot-
tat a rendőrség járőrei – szintén 
halászati tevékenység közben – a 
helyszínen tetten érték. 

A bíróság gyorsított eljárás kere-
tében egy hónapon belül jogerős 
ítéletet hozott a vádlottal szemben.

Dr. Toma Attila

A megyei közhasznú horgász 
szövetség részéről örömmel érte-
sítjük a vizsgázni vágyókat, hogy 
az alábbi helyszíneken és időpont-
okban tehetnek horgászvizsgát 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyé-
ben. 

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

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a felme-
rült igényeknek megfelelően, az éves 
Megyei Gyerekjegy mellett Megyei 
Gyerek Napijegyet is készíttetett szö-
vetségünk, melynek ára: 400 Ft. Továb-
bá a Tisza folyóra felnőtt és kedvezmé-
nyes heti jegy is rendelkezésükre áll.

Újfajta jegyek
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Arról panaszkodnak a 
horgász egyesületek vezetői, 
hogy nem kapni telepítendő 
halakat, mert az ezzel foglalko-
zók a pikkelyeseket jó pénzért 
külföldre adják el. Így megyénk 
egyesületei kénytelenek mesz-
szebbről beszerezni a telepíten-
dő halakat. A nagyobb távolság 
miatt jóval több a költség, s a 
halakat is megviseli a hosszú 
út. Mint az egyik holtág haszná-
lójától megtudtuk, május elején 
a Dunától keletre senkitől sem 
tudtak telepítendő pontyot ven-
ni, június végére, július elejére 
kapott csak ígéretet, végül Tol-
na megyéből hozták a halakat 
az ország legkeletibb tájára.

A felvetéssel kapcsolatban 
megkérdeztük Fesztóry Sán-
dort, a Sporthorgász Egyesü-
letek Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Közhasznú Szövetségé-
nek ügyvezető igazgatóját.

– Én is úgy tudom, hogy 
mivel megnőtt a ponty iránt 

a kereslet, az ezzel foglalkozó 
vállalkozások eladták a hala-
kat külföldre, főleg Romániá-
ba és Lengyelországba. Akik 
most próbálnak telepítésre 
szánt halakat venni, azoknak 
emiatt jóval drágább halakkal, 
nagyobb költségekkel kell szá-
molniuk.

– Ilyen esetben az lehet a 
járható út, hogy az egyesületek 
előre kössenek szerződést, előre 
állapodjanak meg a halterme-
lővel, hogy ne maradjanak hal 
nélkül. Mivel már most hiány 
van a 2-3 nyaras pontyból, szá-
molni kell azzal is, hogy jövőre 
is kevés lesz a hal, s azt a 
keveset is csak drágábban lehet 
majd beszerezni. Az egyesüle-
teknek olyan partnereket kell 
keresniük, akikkel meg tudnak 
állapodni előre. Egy ilyen meg-
állapodás nem csak az egyesü-
leteknek jó, de a termelőknek 
is, mert akkor biztos piacot 
tudhatnak a halaiknak.  MML

Drágábbak a halak

Elveszett, megsemmisült horgász-
okmányokra vonatkozó információk
A Hhvtv. 43. § (5) bekezdés 

a) és b) pontja alapján az 
egységes állami horgászok-
mány (állami horgászjegy és 
horgász fogási napló) meg-
semmisülését vagy elvesz-
tését a jogosult haladékta-
lanul köteles bejelenteni, a 
MOHOSZ azon forgalmazási 
pontján, ahol számára az 
okmány kiadásra került.

(Ha itt az egységes állami 
horgászokmány forgalmazása 
megszűnt, akkor közvetlenül a 
MOHOSZ felé.)

Ezt követően az egységes állami 
horgászokmány megsemmisülé-
sét vagy elvesztését a forgalmazó 
a MOHOSZ-hoz haladéktalanul 
köteles bejelenteni.

A  szak@mohosz.hu email cím-
re küldendő bejelentéshez csatol-

tan küldünk egy bejelentő mintát, 
melynek formátuma nem kötelező 
jellegű, a bejelentéshez szolgál 
segítségül (adattartalma beírható a 
küldendő e-mail-be is).

A SZÁK rendszerben történő 
megsemmisítést – a forgalmazó 
által megküldött  bejelentést köve-
tően – a NÉBIH SZÁK admin 
kollégák végzik, az elvégzett meg-
semmisítésről a forgalmazó e-mail 

címére értesítést küldenek (meg-
szűnt forgalmazó esetén a bejelen-
tő horgász címére). Ezt követően 
adhat ki a forgalmazó a jogosult 
horgász kérelmére új horgászok-
mányt a meghatározott díjtétel 
megfizetése után, (állami horgász-
jegy esetében 2000 Ft, a fogási 
napló esetében 200 Ft).

Zellei Ágnes, 
osztályvezető

 

Ára: 400 Ft (adómentes)

RÉSZLEGES MEGYEI GYEREK NAPI  

TERÜLETI HORGÁSZENGEDÉLY

Érvényes: 20......... év .....................
.......... hó ............ nap

Név:  ....................
......................

.......... Születési év:  ....................
......................

...

Törvényes képviselő neve, címe:  ....................
......................

......................
........... 

......................
......................

......................
......................

......................
...................

Állami gyermek horgászjegy száma:  ...................
......................

......................
......

Az engedély csak állami horgászjeggyel a hátoldalon felsorolt vízterületekre érvényes. Horgászni csak nagyko-

rú felügyelete mellett naptári napkeltétől napnyugtáig lehet. Csak 15 éven aluliaknak adható ki. Másra át nem 

ruházható. Elveszett engedélyt nem pótolunk. Jelen engedély 1 db gyűrűzetlen készséggel történő horgászásra 

jogosít. Az engedély átvételével egyidejűleg kijelentem, hogy a helyi horgászrendet megismerem az abban fog-

laltakat magamra nézve kötelezően elfogadom. A Tiszalöki Vízierőmű területén – az alatt és felett 200 m-en 

– a horgászat fokozott veszéllyel jár! VÍZI HATÁRSZAKASZ: 620-638 FKM. A HATÁRREND BETARTÁSA 

KÖTELEZŐ! A Tisza folyó 561-563 fkm-én a horgászat tilos!

......................
......................

.., 20......... év .....................
............. hónap ............ nap ............. óra ............ perc

 
 

Fesztóry Sándor sk.

 
 

ügyvezető igazgató

A nyomtatvány a 23/2014. (VI. 30.) NGM rendeletben foglaltak szerint készült.

4400 Nyíregyháza,

Dózsa Gy. u. 23., fsz. 10.

Adószám: 19207119-1-15

TEÁOR 08.93.19.

M
EG

YEI   KÖZHASZNÚ

HORGÁSZ   SZÖVETSÉG

Sorszám: 15–
27A

Megyei Közhasznú Horgász Szövetség által kezelt vízterületek:

A Tisza folyó 494 fkm-től 540,5 fkm-ig, víztérkód: 15-009; 540,5 fkm-től 581,3 fkm-ig balpart (Tiszaeszlári révtől a Tiszakarádi révig), víztérkód: 15-017, 

jobb part (B-A-Z megye) 05-001; 581,3 fkm-től 638 fkm-ig, víztérkód: 15-018,

Tiszadobi holtág, víztérkód: 15-010; Tiszaeszlári holtág, víztérkód: 15-022; Tiszakarád község keleti határában elterülő holtágak, víztérkód: 15-013; Apátszögi 

holtág, víztérkód: 15-012; Tiszacsermely község keleti határában elterülő holtágak, víztérkód:15-014; Komoró község nyugati határában elterülő holtág, 

víztérkód: 15-027; Timári holtág (Pap Morotva), víztérkód: 05-033; Timári Morotva, víztérkód: 15-137; IV. sz. főfolyás, víztérkód: 15-005; VI. sz. főfolyás, 

víztérkód: 15-004; VII.sz. főfolyás, víztérkód: 15-006; VIII.sz. főfolyás, víztérkód: 15-007; A Belfő csatorna (Kotri) Tiszaberceli szivattyúteleptől Érhát község 

határáig terjedő szakasza, víztérkód: 15-008; Halásztanyai XXI. sz. csatorna, víztérkód: 15-127; Selypes-ér, Királyér, víztérkód: 05-111; Berkeszi Északi 

csatorna, víztérkód: 15-029;

A Tisza folyó 638-758 fkm közötti szakasza Tiszabecstől Záhonyig, víztérkód: 15-073; Túr folyó 11-30 fkm-ig, víztérkód: 15-110; Új Túr 0-11 fkm-ig, víztérkód: 

15-109; Öreg Túr 0-64 fkm-ig, víztérkód: 15-111; Batár patak, víztérkód: 15-117; Tapolnok csatorna, víztérkód: 15-115; Szamos folyó 0-49 fkm-ig, víztérkód: 

15-107; Csaronda csatorna, víztérkód: 15-079; Nagyszeg eleje holtág, víztérkód:15-116; Haláborszeg-Nagykerék holtág víztérkód: 15-119; Tarpai Helmecszegi 

holtág, víztérkód: 15-123; Jándi Tubákaszegi holtág, víztérkód: 15-123; Tiszaszalkai átvágás holtág, víztérkód: 15-120; Tiszaszentmártoni holtágak, víztérkód: 

15-121; Kraszna folyó 0-46 fkm-ig, víztérkód: 15-108; Gulácsi tóhát holtág, víztérkód: 15-114.

Császárszállás-Oláhréti víztározó víztérkód: 15-046; Oláhréti tápcsatorna víztérkód: 15-144; Keleti övcsatorna (Vájás) víztérkód: 15-136; Mátyusi Rózsás 

holtág víztérkód: 15-103; Keleti (Lápi) csatorna, víztérkód:15-118; Eperjeske Horgásztó holtág, víztérkód: 15-125; 

Egyesületi és egyéb kezelésben lévő vizek: 

Gávavencsellői Kacsató: víztérkód: 15-068; Kisvárdai agyaggödrök víztérkód: 15-061, 15-062, 15-063, 15-070, 15-071; Vajai víztározó víztérkód: 15-038; 

Penyigei Szenke tó víztérkód: 15-112; Kenyérgyári holtág víztérkód:15-091

KÍMÉLETI TERÜLETEK A TISZÁN a 133/2013 (XII. 29) VM rendelet alapján:

Tisza (fkm)  Minősítés  A kímélet időtartama  Koordináták 

510-515  szaporodó-telelő  03.01.–06.15.-ig, 11.15.–02.28.-ig Éi hossz 48° 01’43,11” Ki szél 21° 11’44,86”; Éi hossz 48° 02’32,04” Ki szél 21° 13’37,78”

543-544  telelő  
11.15.–02.28.-ig  

Éi hossz 48° 07’25,98” Ki szél 21° 25’02,76”; Éi hossz 48° 07’01,12” Ki szél 21° 24’57,10” 

605-608  szaporodó  03.01.–06.15.-ig 
Éi hossz 48° 18’10,55” Ki szél 22° 01’57,38”; Éi hossz 48° 17’48,23” Ki szél 22° 03’43,92” 

639-640 szaporodó-telelő 03.01.–06.15.-ig, 11.15.–02.28.-ig Éi hossz 48° 22’ 58,85” Ki szél 22° 14’ 46,67”; Éi hossz 48° 23’ 20,82” Ki szél 22° 14’ 36,89”

669-670 szaporodó-telelő 03.01.–06.15.-ig, 11.15.–02.28.-ig Éi hossz 48° 12’ 43,89” Ki szél 22° 16’ 46,21”; Éi hossz 48° 13’ 09,23” Ki szél 22° 16’ 29,84”

685-686 szaporodó-telelő 03.01.–06.15.-ig, 11.15.–02.28.-ig Éi hossz 48° 06’ 51,70” Ki szél 22° 20’ 27,64”; Éi hossz 48° 07’ 16,75” Ki szél 22° 20’ 10,25”

733-735 szaporodó-telelő 03.01.–06.15.-ig, 11.15.–02.28.-ig Éi hossz 48° 07’ 10,40” Ki szél 22° 46’ 12,24”; Éi hossz 48° 07’ 10,40” Ki szél 22° 46’ 12,24”

713-714 szaporodó-telelő 03.01.–06.15.-ig, 11.15.–02.28.-ig Éi hossz 48° 05’ 24,27” Ki szél 22° 34’ 50,62”; Éi hossz 48° 05’ 26,95” Ki szél 22° 34’ 16,70”
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Helyszín Időpont telefon
Megyei Közhasznú Horgász Szövetség
Nyíregyháza, Dózsa György u. 23. fsz. 10.

Szerda: 08.00 órától 42/411-372

Alkaloida Lombik HE. Tiszavasvári, 
Kacsás tó partján lévő horgásztanya, 
Tiszavasvári, Polgári út 1.

Hétfő: 10.00 órától 30/572-0907

Bujtos Horgász Egyesület Aranyhorog 
Horgászbolt Nyíregyháza, Szegfű u.

Szerda: 08.00 órától 42/789-708

Lokomotív Horgász Egyesület
Záhony, Új Élet u. 7.

Szerda: 08.00 órától 30/699-3968

Felsőtiszai Vasutas Horgász Egyesület
Mándok, Ady E. u. 1.

Szerda: 10.00 órától 30/402-8844

Timári Horgász Egyesület
Timár, Szabadság u. 112.

Hétfő: 17.00 órától 20/621-0289

Cormorán Horgász Egyesület
Rakamaz, Béke u. 2.

Szerda: 10.00 órától 30-626-9881

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

Péntek: 08.00 órától 20/528-1274

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

Péntek: 10.00 órától 30/326-7555

Leveleki Horgász Egyesület
Levelek, Sport u. 17.

Szerda: 13.00 órától 30/712-2014

Tiszamenti Horgász Egyesület (Horgász-
bolt, Rakamaz, Arany J. u. 8., és

Hétfőn: 14.00 órától 
18.00 óráig

30/9111-278

Kukac.Ponty.hu Horgászbolt, 
Tiszavasvári, Vasvári P. u. 29

Hétfőn 10.00 órától 30/965-5619

Nagykállói Sporthorgász Egyesület
Nagykálló, Nagybalkányi út 7.

Szerda: 13.00 órától 30/244-9618

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

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

Bezdéd Horgász Egyesület
Tiszabezdéd, Petőfi u. 23.

Csütörtök: 08.00 
órától

20/5617-826

Nyírteleki Horgász Egyesület
Nyírtelek, Tokaji út 46.

Péntek: 09.00 órától 42/210-510
20/485-5727

Postás Horgász Egyesület
Vásárosnamény, Templom út 19.

Hétfő: 17.00 órától 30/254-6168

Új Élet Horgász Egyesület
Tiszalök, Kossuth u. 27.

Péntek: 16.00 órától 30/822-1626

Szatmárvidéki HE.  
Halcapone horgászbolt
Mátészalka, Jármi út 6.

Szerda 09.00-12.00 20/436-0229

Réti Csík Horgász Egyesület Szőke Tisza 
Horgászbolt Mátészalka

Hétfőn: 10.00 órától 30/326-7555

Július 4-én kísértük utolsó 
útjára barátunkat és hor-

gásztársunkat, Juhász Gézát.

Közel két évtizeden át töltötte 
be a Tisza-Szamosközi Horgász-
egyesület vezetőségé-
ben az elnöki tisztséget. 
Munkáját a horgászat, 
az egyesület, de leg-
főképp a szamosújlaki 
Holt-Szamos iránt érzett 
tisztelet és alázat jel-
lemezte. Mérhetetlen 
aggódással töltötte el 
minden olyan esemény vagy akár 
egy rendkívüli időjárási helyzet, 
ami az egyesületre vagy a vízre, 
a halakra veszélyt jelentett. Amíg 
csak egészsége engedte, télen-
nyáron járta a vízpartot, a gazda 
óvó szemével kereste a feladatot, 

vigyázta a rendet. A köz érdekét 
sokszor sajátja elé helyezve, konf-
liktusokat vállalva is kiállt az egye-
sületért. Az eredmények, a jó fogá-
sok, a rendezett környezet látványa 
jelentette számára a fizetséget, a 

horgásztársak elismerő 
szavai pedig a jutalmat. 
Sok éven át láttuk aggó-
dó arcát, ha baj volt, és 
megnyugodhattunk, ha 
kerek mosollyal üdvö-
zölt. Géza nem moso-
lyog ránk többé, 64 éves 
korában örökre elment. 

A jó emberek is elmennek. Más-
képp nem tudom most elképzelni 
Őt: egy felhő szélén üldögél, néz 
le a szamosújlaki Holt-Szamosra, 
és mosolyog. Tudja, hogy most mi 
vigyázunk rá.

Rádi László

Egy jó embertől búcsúzunk
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RekoRdfogások

Koi ponty. Nem volt áprilisi tréfa: Daru Sándor április 1-jén fogta 
ezt a szép koi pontyot a nyírpazonyi Pazonyi Horgásztanya tavában.

Házi főzésű kukoricára. A hal egy 14,34 kg-os amur, 87 
cm hosszú és 53 cm kerületű volt, melyet a Kraszna HE. Kirva lapos taván 
fogta Tarcali Sándor helyi horgász május 26-án. A hal fűzött házi főzésű 
kukoricára kapott, s 20 perces fárasztás után került szákba. A szabályok-
nak megfelelően nem került vissza a tóba. (A horgász azt mondta, ő szíve 
szerint visszaengedte volna!)

Borongós 
időben. 
A DSHE tagja, Tóth 
Miklós március 24-én 
este 20.00-kor fog-
ta ezt a harcsát, élő, 
tenyeres kárász csa-
lival, stupekkel. A 
ragadozó az egyesület 
Pontyos taván jött sze-
les borongós időben! 
  Fotó: Gyebnár István

Ritka pillanat. 
Az orosi tónál, a Peca-
mánia páros versenyén, 
a Zadravec Metod Stars 
Team két tagja, Daru 
Sándor és Kántor János 
egy időben fárasztott, 
illetve hozott partra egy-
egy pontyot.   
 Fotó: M. MaGyar LászLó

Újra 
kifogható. 
Lengyel László 
május 17-én akasz-
totta ezt a 14,5 kg-
os pontyot. A hal 
visszakerült a víz-
be, s arra vár hogy 
más is kifogja a 
rakamazi Nagy-
morotván!

Tórekorder amur. 
A tiszalöki Kenyérgyári holtágon 
tórekord amurt fogott Czaga 
Richárd tagunk május 30-án, 
délután fél háromkor kukorica 
csalival. A hal súlya 22 kg volt. 
Külön elismerésre méltó, hogy 
visszaengedés előtt a fotózáshoz 
nem emelte fel a halat, nehogy 
megsérüljön!  Fotó: sáGI István

Műcsalira kapott 
a harcsa. 
A kisvárdai DSHE horgásza, 
Frankovics Gábor március 29-én 
este fogta ezt 32,5 kg-os harcsát 
műcsali segítségével az egyesü-
let kezelésében lévő Bulgár kert 
vízterületen. 

A legjobb csapat. Az idén is a kisvárdai Bágeri tavak 
adtak otthont a Megyei Csapatbajnokságnak 2017. május 14-én, ahol az első 
helyet az Apagy HE. szerezte 24 ponttal./7.

Gyermeknapi horgászverseny. Megyénk-
ben 15 településen szerveztek gyermek horgászversenyeket a Mohosz orszá-
gos kampányához csatlakozott horgászegyesületek./4.

Tiszavirág

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

gyors, rugalmas ügyintézés.

4400 Nyíregyháza, Kossuth u. 66/A Tel.: 42/506-982 Fax: 42/506-987
4244 Újfehértó, Béke tér 4. Tel.: 42/290-010 Fax: 42/290-077
4320 Nagykálló, Zrínyi Miklós u. 22. Tel.: 42/563-230 Fax: 42/563-228
4700 Mátészalka, Bajcsy-Zs. E. u. 30. Tel.: 44/500-278 Fax: 44/500-279
4900 Fehérgyarmat, Kossuth tér 4. Tel.: 44/510-185 Fax: 44/510-186
4600 Kisvárda, Szent László u. 68. Tel.: 45/506-033 Fax: 45/506-034

Szolgáltatásaink: Lakosságnak, vállalkozóknak, 
önkormányzatoknak, egyesületeknek:

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

TÖBB MINT BANK

Kecsege a Tiszába

Etetés után jött a tizes

A 20.500 előnevelt kecsege tele-
pítése május 17-én kezdődött meg, 
május 18-án és 19-én folytatódott 
a Tiszába. A kecsege kétségkívül 
az egyik legszebb, legkecsesebb 
halunk. Ősidők óta velünk él. Az 
utóbbi években lecsökkent a szá-
muk, 2014-ben a kecsegét kivették 
a fogható fajok közül. Neve a szláv 
kaciga szóból ered. A csapósügér 
a legjobban gilisztával csalizott 
horogra kap, azonban a nagyobb 
példányok haldarabra vagy csali-
halra is rárabolnak. Egyesek szerint 

a leggyönyörűbb ragadozó halunk 
a sügér. Kitűnő álca számára a csí-
kos külső a hínárosok és nádasok 
világában.

A 10 kg súlyú és 80 cm-es amurt 
Kocsordon a Réti Csík HE. Holt-
Kraszna horgászvizén fogtam 
június 25-én este 8 órakor. A 
csali 1 szem házi főzésű kuko-
rica. Úszós felszereléssel 10 
perc fárasztás után, dr. Bakos 
Olivér szákolta meg. Ő elő-
zőleg megetette a helyet 

(a horgászhely a kertje végében 
van). A hal elfogyasztásával 

szeretnék hozzájárulni, az 
1 főre eső halfogyasztá-
si statisztika javításához. 
Bővebb családi körben ez 
hamarosan meg fog tör-

ténni.
Jakab János

KüldöttKözGyűléS. 2017. május 6-án tartotta szokásos éves küldöttközgyűlését a megyei közhasznú horgász szövetség, melynek végén a „Horgászsportért” 
kitüntetések átadására került sor, ünnepélyes keretek között. Elismerésben részesült: Beke Péter, a tiszalöki Új Élet Horgász Egyesület tagja és Biri Imre, a Megyei Szö-
vetség Verseny Szakbizottságának, továbbá a MOHOSZ Ifjúsági Szakbizottságának tagja./3.

Szellőztető úszó szökőkutat sze-
reltek fel a NYÍRVV Nonprofit Kft. 
munkatársai nyíregyházi Bujtosi-tó 
város felőli oldalán. A 2,5 millió 
forintos szellőztető szivattyú felál-
lítását vízminőség vizsgálat előz-

te meg, és a halállomány védelme 
érdekében van szükség a berendezés 
működtetésére. A tórészlet rehabili-
tációjának részeként az idei évben 
két ütemben elvégzik a vizes élő-
hely iszaptalanítási munkálatait is.

Szellőztető szökőkút
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