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Év eleji konzultáció. Szép számban jöttek el a horgászegyesületek elnökei, titkárai, gazdasági vezetői a Sporthorgász Egye-
sületek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szövetsége által szervezett február 3-i konzultációra. Virág Imre elnök megnyitójában kiemelte, hogy a 
2017-es év jelentős változást hozott a megye horgászai, így a szövetség életében is. (Például 5000 hektárra nőtt a szövetség kezelésében lévő 
vízterület.) Köszönetet mondott mindazoknak, akik részt vettek ebben a munkában./3.

A kemény fagy segített.  A kocsordi horgászok 
télen sem pihentek, amint lehetőségük volt rá, a száraz növényzettől tisztítot-
ták a tavakat./8.

Horgász-suli a FeHoVá-n. Biri Imre részt vett a 
Közép-Európa legnagyobb horgász, vadász és természetbarát fesztiválján 
2018. február 15-18. között, ahol színes programokkal várta a fiatalokat a 
Magyar Országos Horgász Szövetség pavilonja./4.

Az év első pontyai. 
Az év első pontyai, melyek visszake-
rültek a tóba, vendéghorgászaink, 
Liptai Richárd és barátja személyé-
hez fűződik. Elmondásuk szerint 10 
db pontyot fogtak azon a napon, 
melyek közül a képen látható halak 
voltak a legnagyobbak, 5,20 és 6,35 
kg-osak. És olyan híreket is kaptam 
erről a horgászatról, hogy a felkínált 
csonti csokrot valami komolyabb 
méretű harcsa is felvette, de végül 
is a hal került ki győztesen ebből a 
csatából. Ettől függetlenül gratu-
lálunk a szép eredményhez és köszi 
a képet!

Kotorták 
a Bujtosi-
tavat.
A környezetre is 
ügyeltek a meder-
kotrás során a 
Bujtosi-tó mellett, 
amikor a markoló 
nem dolgozott, a 
talajkímélés céljá-
ból még a kanalat 
is gumikerekeken 
pihentették.

A halak napját, víz 
világnapját sok helyen 

megünnepelték

Gyereknapi horgászversenyek
Tisztelt Egyesületi Vezetők!

Kérünk minden olyan egye-
sületet, amiknek lehető-

ségük van egy gyereknapi 
horgászverseny megszerve-
zésére, tegyék meg! 

A MOHOSZ országos vezetése 
értékes horgászeszközökkel járul 
hozzá a versenyek díjazásához. 
Ehhez ki kell tölteni egy adatapot 
és el kell küldeni a megadott cím-
re. Az elküldött pályázatokról, kér-

jük tájékoztassák a megyei szövet-
séget is. Akik szeretnének nyári 
gyermek-, vagy ifjúsági horgász-
tábort szervezni, azok jelezzék és 
segítünk a pályázat megírásában. 
Május 11-én, csütörtökön egész 
nap bent vagyok a megyei szövet-
ségnél, ha kérés vagy kérdés van, 
keressetek!

Biri Imre
Horgász-suli programvezető

Tel.: 30 367 6355
E-mail: biri.imre@freemail.hu 

Víz Világnapja
A Víz Világnapja egy évente ismétlődő esemény, 

melyet 1993 óta minden év március 22-én tartanak 
meg. A világnap célja, hogy ráirányítsa a figyelmet 
a mindenki számára elérhető, tiszta víz fontosságára 
és az édesvízkészletek veszélyeztetettségére. Mi hor-
gászok tudjuk, mennyire fontos a víz jelenléte, annak 
tisztasága.

A 2018-as Víz Világnap nemzetközi szlogenje nem 
véletlenül lett a „Védd természetesen!”. Árvizek, 
aszályok, vízszennyezés – mind károsítják a növény-
zetet, talajt, folyókat, tavakat. Hogyan csökkenthetjük 
az ezek által okozott károkat? Hogyan szabhatunk 
gátat a környezetszennyezésnek?

A megoldást a természet maga kínálja. A jellemzően 
egyetlen funkciót – például csatornázás – betöltő szür-
ke infrastruktúra megoldásai mellett a zöld infrast-
ruktúra térhódítása azért fontos, mert több probléma 
egyidejű kezelésére is lehetőséget nyújt. Új erdőket 
kell telepíteni, vissza kell kapcsolni a folyókat az árte-
rekhez, helyre kell állítani a vizes élőhelyeket, hiszen 
ezek tartják egyensúlyban a víz körforgását, javítva 
az emberiség egészségét és életminőségét. Bodnár 
Gáspár, a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 
igazgatója a megyei ünnepségen elmondta: jelenleg 
kevés a víz. Bár csapadékos volt a tavasz, de az elmúlt 
két év csapadékhiánya miatt a hiányzó vízmennyisé-

get még nem sikerült pótolni. Az igazgatóság munka-
társai most azzal foglalkoznak, hogy lezárják azokat 
a zsilipeket, amelyeknél vizet lehet visszatartani, 
illetve ideiglenes elzárások megépítésére készülnek. A 
megyeházán megtartott rendezvényen szó volt a Nem-
zeti Vízstratégiáról, amely azt tartalmazza, mit kell 
tenni Magyarországon azért, hogy a világot fenyegető 
vízválságot elkerüljük. Reich Gyula, a Vízügyi Tudo-
mányos Tanács tagja azt mondta: a stratégia fontos 
eleme a vízvisszatartás, amely egyszerre szolgálja az 
árvízvédelmet, a vízkárelhárítást és a vízhasznosítást, 
kiemelt cél a megelőző jellegű vízkárelhárítás, a vizek 
ökológiai állapotának a javítása, a fogyasztói tehervi-
seléssel arányos jó minőségű víziközmű-szolgáltatás, 
amelybe beletartozik a vízellátás, a szennyvízelveze-
tés és -tisztítás is. A stratégia elkészült, már lezajlott 
a társadalmi véleményezés, s a tervezet nemsokára a 
kormány elé kerül.

A III. Halcatraz Hor-
gászfesztiválon ott 
voltak a Horgász-suli 
szakköreinek kisdiákjai 
is. Délelőtt a Rakamazi 
Erzsébet Királyné Álta-
lános Iskola és a Nyír-
teleki Szent Anna Kato-
likus Általános Iskolák 
horgászpalántái találkoz-
tak Erdei Attila horgász 
világbajnokkal. Attila 
mesélt gyermekkora 
nagy horgászatairól, ver-
senyzői múltjáról és nap-
jaink halfogásairól. Dél-
után a Nyíregyházi Bem 
József Általános Iskola 
ifjú horgászai is felke-
resték a fesztivált, ahol 
találkozhattak Walter 
Tamással a magyar hor-
gászsport meghatározó 
világbajnok horgászá-
val. A képek magukért 
beszélnek… Biri Imre

Halcatraz Horgászfesztivál

Március 20. a 
halak napja! 

Az elmúlt évtől március 20-án 
ünnepeljük a halakat. Aki teheti, 
hívja fel a figyelmet a halak megbe-
csülésére és a vizes élőhelyek meg-
óvásának fontosságára. Az egykori 
mocsarak- és lápok lecsapolásával, 
a folyószabályozással, a vízszeny-
nyezéssel és a tájidegen fajok meg-
jelenésével a természetes halfau-
nánk átalakult, több faj visszaszorult 
vagy csaknem teljesen eltűnt.

Az ipari tevékenység, a rovarirtó 
szerek, a gyomirtók, a mosósze-
rek, az olaj és származékai egyaránt 
veszélyeztetik a vízi élővilágot. A 
horgászok, a horgászat szabálya-
inak betartásával, a vízpart meg-
óvásával, a halakkal való kíméletes 
bánásmóddal és csak a szükséges 
halak megtartásával segíthetnek a 
természet sokszínűségének megőr-
zésében.

Biri Imre
Horgász-suli programvezető

Telepítés
Március 30-án, pénteken 10-10 mázsa horogérett pontyot telepített a 
megyei horgász szövetség a kezelésében lévő Császárszállási víztáro-
zóba,  és a tiszadobi holtágba. Megyei Horgász Szövetség
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Rekordlista
Tisztelt Horgászbarátaink! A 

Rekordlista, mint a Magyar Hor-
gász egyik legnépszerűbb, értékte-
remtő rovata 1966 óta regisztrálja 
és közli a bejelentett rekordha-
lakat. A rovat 50 éves jubileuma 
egyben a megújulást is jelenti, az 
archív adatok fokozatos digitali-
zálása és felülvizsgálata mellett. 
2016-tól a folytatás már a Magyar 
Országos Horgász Szövetség Hiva-
talos Magyar Rekordlistája, amely 
továbbra is támogatni kívánja a 
horgászvizek és az eredményes 

fogási módszerek népszerűsítését, 
de egyben a kornak megfelelő, 
interaktív lehetőséget kínál a beje-
lentésekhez, a szakmai, statiszti-
kai információk kereséséhez, vagy 
éppen a kiemelkedő horgászfogá-
sokat tartalmazó személyes album 
elkészítéséhez és kezeléséhez is. A 
Rekordlista természetesen tovább-
ra is csak a sportszerű fogásokat, 
kapcsoltan a hal megbecsülését is 
kifejező képeket fogja közölni, a 
jelentős fogások hitelesítési ellen-
őrzése mellett. Kérjük, ismerjék 
meg és használják ki az új program 
lehetőségeit, szerkesszük tovább 
együtt a Rekordlistát! MOHOSZ

Applikációk is segíthetnek
A modern technika immár elérte 

a horgászatot is, számos applikáció 
tölthető le a mobiltelefonokra. Halat 
még továbbra sem tudunk fogni a 
telefonokkal, de segítenek abban, 
hogy megakaszthassuk a kapitális 
pontyokat, csukákat.

Fogadhatjuk a gratulációkat
Van olyan program, amely a 

horogkötési módokat mutatja meg 
a horgásznak, van, amelyik tippeket 
ad a pontyok horgászatához, 
de létezik olyan is, amely 
adatokkal, információkkal 
segíti a horgászokat azál-
tal, hogy bemutatja a hor-
gászvizeket és a csalikat.

Arra is van lehető-
ség, hogy megnézzük, 
a sporttársak hol és 
milyen halakat fogtak. 
Meg lehet osztani a 
fogásokat, lehet fogad-
ni a gratulációkat, lehet 
továbbá tapasztalatokat 
cserélni, a statisztikákból 
pedig tanulni. A horgász az 

applikációból tájékozódhat hor-
gászvizenként a várható időjárásról, 
sőt még arról is, hogy melyik hal 
milyen napszakokban jár leginkább. 
A térképes kereső segít felfedezni 
új horgászhelyeket, és még azt is 
megmutatja, hol és milyen módsze-
rek működnek azon a vízen.

Toplista a csalikról
Mint említettük, az app a csa-

likról is vezet toplistát, de a saját 
profilunkba felvitt ada-
tok alapján személyre 
szabott elemzéseket is 
készít. Ez viszont már 
olyan extra, amiért fizet-
ni kell. Az alkalmazá-
sok nagy része ingye-
nes, csak az extrákért 

kérnek pénzt. Ilyen 
különlegesség pél-
dául a pontos fogá-
si helyszínek listá-
ja vagy a „fogási 
valószínűséget” 
mutató előrejel-
zés is.  MML
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A vizsgához előzetes bejelentkezés szükséges, legalább 3 nappal a 
vizsgát megelőzően! Felkészítést segítő tananyag honlapunkon meg-
található. Sikeres vizsgázást kívánunk!

Megyei Közhasznú Horgász Szövetség Nyíregyháza, Dózsa György u. 23. 
fsz. 10., tel.: 42/411-372. Szerda: 08-16.30 óráig.
Tisza-Rétköz Horgász Egyesület Nyíregyháza, Csillag u. 16.,  
tel.: 42/410-038. Hétfő: 8-14 óráig. Szerda: 8-16 óráig.
Tisza-Rétköz Horgász Egyesület (Sneci Horgászbolt),  
Nyíregyháza, Árpád u. 1., tel.: 42/313-042. Kedd, csütörtök: 17 óráig.
Alkaloida Lombik HE. Tiszavasvári, Kacsás tó partján lévő horgásztanya, 
Tiszavasvári, Polgári út 1., tel.: 30/572-0907. Hétfő: 10.00 órától 
Bujtos Horgász Egyesület Aranyhorog Horgászbolt, Nyíregyháza, Szegfű u., 
tel.: 42/789-708. Szerda: 8.00 órától.
Lokomotív Horgász Egyesület Záhony, Új Élet u. 7., tel.: 30/699-3968. 
Szerda: 8.00 órától.
Felsőtiszai Vasutas Horgász Egyesület 
Mándok, Ady E. u. 1., tel.: 30/402-8844. Szerda: 10.00 órától.
Timári Horgász Egyesület Timár, Szabadság u. 112., tel.: 20/621-0289. 
Hétfő: 17.00 órától.
Cormorán Horgász Egyesület Rakamaz, Béke u. 2., tel.: 30/626-9881. 
Szerda: 10.00 órától.
Tisza-Szamosközi Horgász Egyesület Fehérgyarmat, Móricz Zs. u. 11.,  
tel.: 20/528-1274. Péntek: 08.00 órától.
Tisza-Szamosháti Horgász Egyesület Tunyogmatolcs, Arany J. u. 9.,  
tel.: 30/326-7555. Péntek: 10.00 órától.
Leveleki Horgász Egyesület, Levelek, Sport u. 17., tel.: 30/712-2014. 
Szerda: 13.00 órától.
Tiszamenti Horgász Egyesület, Horgászbolt, Rakamaz, Arany J. u. 8., tel.: 
30/9111-278. Hétfőn 14.00 órától-18.00-ig. 
Tiszamenti Horgász Egyesület, Kukac.Ponty.hu Horgászbolt, Tiszalök, 
Honvéd u. 2., tel.: 30/965-5619. Hétfőn: 8.00-12.00 óráig. 
Nagykállói Sporthorgász Egyesület, Nagykálló, Nagybalkányi út 7., tel.: 
30/244-9618. Szerda: 13.00 órától.
HO-HO Horgász Egyesület, Mándok, Petőfi u. 45., tel.: 30/250-3448, 
45/435-344. Péntek: 10.00 órától. 
Bezdéd Horgász Egyesület, Tiszabezdéd, Petőfi u. 23., tel.: 20/5617-826. 
Csütörtök: 08.00 órától.
Nyírteleki Sporthorgász és természetvédő Egyesület, Nyírtelek, Tokaji 
út 46. (Dózsa György u.), tel.: 42/210-510, 20/485-5727. Péntek: 09.00 órától.
Postás Horgász Egyesület, Vásárosnamény, Templom út 19.,  
tel.: 30/254-6168. Hétfő: 17.00 órától.
Új Élet Horgász Egyesület, Tiszalök, Kossuth u. 27., tel.: 30/822-1626. 
Péntek: 16.00 órától.
Szatmárvidéki HE. Halcapone horgászbolt, Mátészalka, Jármi út 6.,  
tel.: 20/436-0229. Szerda 09.00-12.00.
Réti Csík Horgász Egyesület Szőke Tisza Horgászbolt, Mátészalka,  
tel.: 30/326-7555. Hétfőn: 10.00 órától.
Milotai Tiszavirág Horgász Egyesület (Milota Általános Iskola),  
tel.: 20/472-6241. Szerdán: 18 órától.

A Sporthorgász Egyesületek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 
Szövetsége 3 fordulós (fordulónként külön helyszínen és időpontban) 

FEEDER BAJNOKSÁG-ot 
hirdet.

Az első fordulót 2018. április 22-én az Apagyi Kenderáztató-tavon 
rendezik meg.

Nevezési díj: 3.000 Ft.
Nevezni: Szilágyi Imrénél a 06/30-228-4674-as  telefonszámon április 
20-án 18 óráig lehet.
A feeder bajnokság során az országos feeder versenyszabályzat előírásai 
érvényesek.

Ennek legfontosabb elemei:
–  minimum 50 cm előkehossz
–  csak csúszós etetőkosár, ill. súly használható
–  12 l etetőanyag, 2,5 l csali (ezen belül max. 0,5 l szúnyoglárva) 

használható
–  a verseny kezdete előtti etetés tilos
–  etetőkosár csak a verseny kezdete után használható (távolság-és 

mélységmérésre is), addig csak súly
–  a feederkosár legnagyobb megengedett mérete 7 x 5 cm.
–  megengedett legnagyobb horogméret 10-es.
(A részletes versenyszabályzat és további információ a tóról www.
maci71.5mp.euhonlapról letölthető.)

A verseny programja:
7.00  Gyülekezés a verseny helyszínén, regisztráció az előzetes nevezés 

szerint, megnyitó, eligazítás
7.30  Rajthelyek sorsolása, a helyek elfoglalása, felkészülés
9.00  A verseny kezdete
13.55  Jelzés a verseny utolsó 5 percére
14.00  A verseny vége, mérlegelés a helyszínen
14.45  Eredményhirdetés

Díjazás: fordulónként az első 3 helyezett, az utolsó fordulót követően 
külön az összesítés (a két legjobb eredmény) szerinti 5 legsikeresebb 
versenyző kerül díjazásra.
Minden versenyzőnek sikeres szereplést kívánunk!

Szilágyi Imre, Verseny Szakbizottság elnöke

Horgászvizsga-helyek

Vízirendészeti Rendőrőrs Tokaj
Cím: 3910, Tokaj, Széchenyi sétány 9/B.

Telefon: 47/352-677; BM telefon: 30/66-39-576

Vízirendészeti Rendőrőrs Vásárosnamény
Cím: 4800 Vásárosnamény, Wammala út 1-3.

BM telefon: 03-32/63-19
Aki bármilyen rendellenességet tapasztal a vízen, vízparton, 
ezen a címen, telefonszámon értesítheti a rendőrséget!

VÍZIRENDÉSZETI RENDŐRŐRSÖK

A Felső-Tisza Magyarország 
legveszélyeztetettebb sza-

kasza árvízvédelmi szempont-
ból – mondta dr. Tilki Attila 
azon a projektnyitó rendezvé-
nyen, amelyet a nagyari Luby-
kastélyban tartottak. 

A 14 milliárd forintból megva-
lósuló program fő célja az árvízi 
biztonság növelése a meglévő töl-
tések magasításával és erősítésével, 
s mivel a munka már tavaly elkez-
dődött, a térség országgyűlési kép-
viselője személyes tapasztalataira 
alapozva jelenthette ki: jó ütemben 
halad.

A fejlesztés Milota, Tiszacsécse, 
Tiszabecs, Tiszakóród, Uszka és 
Magosliget közigazgatási területén 
valósul meg, védőhatása ugyanak-
kor a Tisza és Túr közötti teljes 
területre kiterjed.

Láng István, az Országos Víz-
ügyi Főigazgatóság (OVF) műszaki 
főigazgató-helyettese kiemelte: – A 
művek megépülése jelentős fejlő-
dés a térség számára, s hamaro-
san elkezdődhet a Tisza–Túr-közi 
árapasztó tározó kivitelezése is. A 
tivadari híd viszont egyelőre rizi-
kópont marad, mert bár az új átkelő 
engedélyes tervei elkészültek, az 
építkezést nem lehet uniós forrásból 
finanszírozni

– Tavaly nyáron kezdődött a kivi-
telezés, az idén júliusban érjük el az 
50 százalékot, a befejezés tervezett 
ideje pedig 2019 júliusa – ismertette 
a „menetrendet” Gacsályi József 
területi felügyelő, s hangsúlyozta: 
a munkát úgy végzik, hogy a térség 
árvízi biztonsága közben ne csök-
kenjen. 

Az Árvízvédelmi védvonalak 
kiépítése mértékadó árvízszintre, 
védvonalak terhelésének csökken-
tése a Felső-Tisza tivadari híd felet-
ti szakaszán című projekt műszaki 
tartalma: a Batár bal parti tölté-
sének fejlesztése 6,14 kilométeren 
Tiszabecs és Magosliget között, a 
Tisza bal parti töltésének fejlesz-
tése 16,1 kilométeren Tiszabecstől 
Tiszakóródig, négy zsilip átépítése, 
négy partvédelmi mű rekonstrukci-
ója Milota és Tiszabecs térségében, 
két gátőrház, illetve védelmi köz-
pont, vízrajzi állomások korszerűsí-
tése, modern fenntartógépek beszer-
zése. (Mindez több mint 1,1 millió 
köbméter a beépítendő földmeny-
nyiséget jelent.) Az Európai Unió 
és a magyar állam támogatásával 
megvalósuló fejlesztés összhangban 
van a legfrissebb szakmai irányel-
vekkel, illeszkedik a Tisza-völgyi 
árvízvédelmi fejlesztési program-
hoz és a magyar–ukrán árvízvédel-
mi koncepcióhoz.  KM- HP

Védőgát a Felső-Tiszán

Milotai Tiszavirág HE. 
közgyűlése
2018. március 11-én tartotta éves 

közgyűlését a Milotai Tiszavirág 
Horgászegyesület. Meghívásunknak 
eleget téve közgyűlésünket jelenlétével 
megtisztelte Virág Imre megyei elnök 
úr, amelyet a tagság tapssal köszönt 
meg. 

Az éves értékelésből mindenki számára 
kiderült, hogy nem kevés gondja van egy 
horgászvízkezelő egyesületnek manapság. 
Többek között az európai szabadkereskedelmi 
forgalom jócskán megemelte a halárakat, és 

a régebben nagy segítséget jelentő halasítási 
pályázatok 2007. óta megszűntek. Javasoltuk 
az ilyen pályázatoknak az „újraélesztését”. 
Kiemeltem, hogy a nálunk „ter-
mő”, a kiváló vízminőség és a 
nagy élettér miatt gyorsan növő, 
rendkívül erős halak nagy vonz-
erőt jelentenek az idelátogatók 
számára, mindezt megtetézte Filep 
István elmúlt évben fogott csupa 
izom 50 kg-os óriásharcsája.

A 2017. évi zárszámadás ismer-
tetése-elfogadása után a tagság igényei szerint 
készítettük el a 2018. évi költségvetést, ame-
lyet Nyilas Rudolf gazdasági vezető tételesen 
felolvasott, és az szintén elfogadásra került.

A felügyelő és fegyelmi bizottság elnökének 
beszámolóit a közgyűlés elfogadta. 

Virág Imre, Megyei Elnök Úr tájékoztatást 
tartott a Tisza és vízrendszere horgászkezelésű 
vízzé válása óta végzett szövetségi munkáról, 

valamint egyéb aktualitásokról, 
válaszolt a felmerült kérdésekre.

Ebben az évben a fák ritkítását 
tervezzük a vízminőség megóvá-
sa és a tó vonzerejének növelése 
érdekében. Ezen kívül több hatá-
rozatot hozott munkája során a 
közgyűlés, melyek a környezet 
megóvást, az eredményes hor-

gászatot, a horgászlétszám további bővülé-
sét, valamint a napijegyes horgászokat, illetve 
a horgászturizmust célozzák. További info 
egyesületünkkel kapcsolatban: az mlotahorg.
hupont.hu című honlapon.

Wachteinheim József, elnök

A verseny helyszíneinek változtatási jogát a Verseny Szakbizottság fenntartja és az 
adott verseny kiírásának időpontja előtt 8 nappal az érintettekkel közli.

VERSENY SZAKBIZOTTSÁG

2018. évi versenynaptár tervezet
Időpont Megnevezés Helyszín Nevezési díj

04.08. Évadnyitó Kocsord, Kirva lapos 
Fn: 3.000 Ft,
U-14, U-18, U-23, női 
versenyző: 2.000 Ft

04. 22. Feeder Kupa I. forduló Apagyi Kenderáztató 3.000 Ft
05. 13. Feeder Kupa II. forduló Kocsord, Kirva lapos 3.000 Ft
05. hó XII. Városháza-kupa később kerül egyeztetésre Meghívásos
05.20. Ifjúsági horgászviadal Nyíregyháza Bujtosi-tó Meghívásos
05.25-29 Gyereknapi horgászversenyek Helyi Egyesületek
05. 27. Megyei Csapatbajnokság Kisvárdai agyaggödrök Nincs

06.10.
Egyéni Bajnokság 
(2 fordulós)

Apagyi Kenderáztató 
vagy Morotva

Fn: 3.000 Ft,
U-14, U-18, U-23, női 
versenyző:  2.000 Ft

06.22-23,
XXIII. Nemzetközi Barátság 
Kupa

Szlovákia 
Rozsnyó

Meghívásos

06.30-07.01. OHCSB Szeged Maty-ér

07.15. Feeder Kupa III. forduló
Vásárosnaményi  
Keskeny Holt Tisza 

3.000 Ft

08. 26.
Tisztségviselői Horgász-
verseny

Vaja Ős-tó 12.000 Ft/csapat

09.09. Folyó Vízi verseny Tímár, Tisza part Nevezéses

09.hó
dr. Maleczky Imre Emlék-
verseny

Apagyi Kenderáztató Nevezéses

09.hó
Fogyatékkal élők Megyei 
horgászversenye

Apagyi Kenderáztató Nincs

09.21.
(péntek)

IV. Horgász ötpróba
Megyei versenye

Máriapócs Meghívásos

11.04.
Páros csónakos
pergető verseny

Apagyi Kenderáztató 5.000 Ft/fő
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Kedves Horgásztársak!
A hatóság részére  2018. január 01. napjától 

kezdődően elektronikus úton lehet benyújta-
ni mindennemű olyan iratot, kérelmet, ame-
lyet nem szükséges eredetben megküldeni (pl. 
leadandó halőri napló, fogási tanúsítvány, fel-
jelentés bevont engedélyekkel stb.). Elviekben 
3 órán belül megkapja a hatóság a központtól a 
beküldött iratokat, benyújtott kérelmeket, de pl. 
haltelepítés bejelentés és realizációnál érdemes 
kicsit jobban figyelni a határidőkre.

Csősz Sándor
halászati ügyintéző

(A fentiekből kitűnik, hogy pl. a közelgő 
pontytilalom alóli felmentés iránti kérelmünket, 
továbbá a haltelepítés bejelentését sem intézhet-
jük a továbbiakban postai úton, hanem a leír-
tak szerint elektronikusan az e-papír felületen. 
Ehhez mindenkinek rendelkeznie kell Cégkapu-
val, amire már korábban felhívtuk szíves figyel-
müket. Ha beadványaik során bármi probléma 
merülne fel, szívesen segítünk annak megoldá-
sában. Szövetségi Iroda)

Elektronikus 
ügyintézésNyári táborok

A MOHOSZ elnöksége és a MOHOSZ Ifjú-
sági és Oktatási Szakbizottsága (a továbbiak-
ban: IOSZB) a „MOHOSZ Horgász Utánpót-
lás-nevelési és Oktatási Program (HUNOP) 
2018-2019” keretében a gyermek és ifjúsági 
horgásztáborok 2018. évi támogatását hirde-
ti meg, melynek fedezetét az IOSZB részére 
biztosított, elkülönített szövetségi céltámoga-
tási alap, illetve a tárgyi állami céltámogatás 
biztosítja. 
A támogatás tervezett keretösszege: 

A MOHOSZ elnökségének döntése alapján 
16.500.000 Ft, azaz tizenhatmillió-ötszázezer 
forint. Az elnökség a kiírás alapján beadott 
pályázatok minősége és a pályázói létszám 
függvényében fenntartja a jogot a keret mó-
dosítására.
A támogatást igénylők köre: 

Egyszerűsített pályázatot (a továbbiakban: 
pályázat) adhatnak be a MOHOSZ azon tag-
szervezetei és tagszervezeti tagegyesületei 
(a továbbiakban: tagegyesület), valamint 
horgásztatást, horgászcélú halgazdálkodást 
folytató speciális jogállású tagjai, melyek leg-
alább 2017.01.01-től az országos szövetségi 

rendszer részei. Egy igénylő részéről a 7. pont 
szerint 1 vagy 2 db, a gyermek és ifjúsági hor-
gásztáborokra vonatkozó pályázati regisztráci-
ós adatlap (a továbbiakban: adatlap) nyújtható 
be. 2018-ban nem pályázhat az a tagszervezet, 
tagegyesület és speciális jogállású tag, mely a 
2017. évben HUNOP vagy egyéb MOHOSZ-, 
illetve támogatásban részesült és azzal határ-
időre, vagy – méltányossági elnökségi döntés 
esetén – a fizetési felszólításban megállapított 
póthatáridőre nem, vagy nem megfelelően 
számolt el, továbbá ha a MOHOSZ Alapsza-
bályban, választmányi határozatban, szerző-
désben előírt tagszervezeti-, tagegyesületi-, 
speciális jogállású tagi kötelezettségét írásos 
felszólításra, az ott meghatározott módon és 
határidőre sem teljesítette.
Igényelhető támogatás: 

A gyermek és ifjúsági horgásztáborokra 
táboronként minimum 50.000 Ft, maximum 
550.000 Ft, de a támogatható költségek maxi-
mum 50%-a, illetve bentlakásos tábor esetén 
maximum 6.000 Ft/fő/nap, napközis tábor ese-
tén maximum 4.000 Ft/fő/nap.

(Részletes kiírás a MOHOSZ Honlapján)

Folytatás az 1. oldalról
A 2018-as esztendő aktuális fel-

adatait Fesztóry Sándor ügyvezető 
igazgató ismertette. Több jelentős 
kérdést is kiemelten érintett. Így 
reményeink szerint a hal áfájá-
nak csökkenésével megnövekszik 
a fogyasztás, mert olcsóbban jut-
hatnak hozzá az emberek ehhez a 
fontos táplálékhoz. Újdonságnak 
számít az is, hogy január 1-jétől 
minden vízterületen csak az állami 
jegy kiváltásával lehet horgászni, 
illetve akire halvédelmi bírságot 

szabtak ki, csak az összeg befi-
zetése után juthat engedélyhez. 
Szó esett még a megújuló SZÁK-
program nehézségeiről, valamint a 
tervezett elektronikus fogási nap-
ló bevezetéséről. Ez évtől ismét 
tilos a kecsegére horgászni. Jó hír 
viszont, hogy egyes területi jegyek-
hez online is hozzá lehet jutni.

 Az ez évi Adó és TB. vál-
tozásokról, az egyesületek érintő 
feladatokról (Cégkapu, stb.) Mitró 
János könyvelő, pénzügyi szakértő 
adott tájékoztatást. Pozitív ered-
ményekről számolt be a jelenlé-
vőknek Busi László rendőrezredes: 
míg 2008-ban 1600 orvhalász ellen 
indult eljárás, addig 2017-ben, a 
fokozott ellenőrzéseknek köszön-
hetően, 140 jogsértésben (köztük 
120-an nem rendelkeztek enge-
déllyel) kellett eljárniuk. Jelentő-
sen „letisztult” a halpiac, viszont 
tapasztalataik szerint – a termé-

szetes vizeken megszűnt halászat 
miatt–, az ún. illegális, külföldről 
behozott halak is megjelentek a for-
galomban. Biri Imre a Horgász-suli 
program sikeréről szólt, melynek 
már az eredménye is látszik: nagy 
számban megnőtt a gyermekhorgá-
szok száma.  (A kormányhivataltól 
nem volt előadó, bár kapott meghí-
vót a halászati hatóság.)

Ezt követően a jelenlévők tettek 

fel kérdéseket, mondták el véle-
ményüket. A hozzászólók többek 
között kérték, hogy a Felső-Ti-
szába még több halat telepítsenek. 
Téma volt még a Keleti- és a Nyu-
gati-főcsatornákra válható engedé-
lyekkel kapcsolatos gond, illetve 
a halőrök vizsgáztatása. Befeje-
zésként elhangzott, hogy szükség 
van a konzultációra és a kölcsönös 
tájékoztatásra. D.M.   

A finom szerelék miatt 
nagyon óvatosnak és 

türelmesnek kellett lennie 
Sárvári Lajosnak.

Valószínűleg minden horgász 
olyan élményről álmodik, amelyet 
a napokban az apagyi Kenderázta-
tó-tónál átélt a nyíregyházi Sárvári 
Lajos: 98 percen keresztül fárasz-
tott egy 16,8 kilogrammos har-
csát, mire a parton büszkén kézbe 
vehette.

Óvatosan, türelmesen
– A finom szerelékkel és a fee-

der botommal pontyot és keszeget 
szerettem volna fogni január 7-én. 
A 10-es előkén 12-es horog volt, 
amire egy szem gumikukorica mel-
lé két csontit is tűztem. Halliszt 
tartalmú etetőanyagot használtam 
– elevenítette fel az emlékeket 
lapunk kérésére Sárvári Lajos. – 
Reggel 8 óra körül két határozott 
húzást láttam a spiccen. Bevágtam, 
de a hal nem mozdult meg, nem 
indult el. Akkor már sejtettem, 
hogy harcsa lehet.

– Aztán mikor hirtelen megin-

dult, 45–50 méter hosszú damil 
szaladt le az orsóról, cikázott 
jobbra-balra. Akkor már tudtam, 
hogy egy nagyobb halról van szó, 
de a finom szerelék miatt nagyon 
óvatosnak és türelmesnek kellett 
lennem, tulajdonképpen azt kellett 
megvárnom, hogy a hal teljesen 
elfáradjon ebben a küzdelemben. 
Éppen ezért nagyon lassan, szinte 
centiméterről centiméterre teker-
tem fel a damilt. Tudtam, ha lefek-
szik a tó aljára, már semmi esé-
lyem sincs, ezért arra törekedtem, 
hogy mindig mozgásban tartsam 
a halat. Hol megállt, hol oldal-
irányba ment, a környéken lévő 
horgászoknak ki kellett szedniük 
a készségüket. Volt segítségem, 
velem volt Lévai József és ifj. 
Fiola György, végül Gyuri szákolta 
meg a harcsát. Gondoltam, hogy 
egy nagyobb méretű példány lesz, 
de azt nem, hogy 16,8 kilogram-
mot nyom majd.

Barátok a vízparton
– Nyáron ezzel a finom szerelék-

kel esélyem sem lett volna kifogni, 
hiszen akkor vadabbul és erősebben 

harcolt volna. Fogtam már ebben a 
tóban 20-30-42 kilogrammos har-
csákat is, de azokat harcsás szere-
lékkel. Ezt a halat a baráti társa-
sággal fogjuk majd elfogyasztani 
– tette hozzá a fiatal horgász, aki 
20-25 éve horgászik ezen a tavon, 
de csak 10 éve tagja az Apagy 
Horgászegyesületnek. Négy eszten-
dősen tanult meg horgászni az édes-
apjától, akivel szintén az édesapa 
szerettette meg ezt a hobbit.

– Szeretem ezt a tavat, mert a 
környéke tiszta, rendezett, köny-
nyen megközelíthető. Az állomány-
nyal is elégedett vagyok, hiszen 
rendszeresen telepítenek. 

Tetszik az is, hogy kint van a ter-
mészetben, nincsen körbe kerítve. 
S akkor még meg sem említettem 
azt a sok barátot, akiket a parton 
az elmúlt évtizedekben megismer-
hettem.

M. Magyar László

Egyik legelterjedtebb ter-
mészetes etetőanyagunk 

a kukorica, amely igen válto-
zatos formákban jelenik meg 
horgászati szokásainkban. 
Felhasználása igen sokolda-
lú, használják nyersen (tejku-
korica, vagy baby kukorica), 
főzve, szárítva, darálva, 
ízesítve, pattogtatva és más 
anyagokkal kombinálva.

Kétségkívül nemcsak a halak, 
hanem a horgászok körében is 
igen népszerű. Nagyon sokan saját 
recept szerint készítik elő horgá-
szathoz a kukoricát, hogy az minél 
ellenállhatatlanabb legyen a 
halak számára. 

Az egyik alapvető 
művelet a kukorica elő-
áztatása (vagy páco-
lása). Ez több napot, 
vagy akár hónapot 
is igénybe vehet és 
különböző aromák-
kal kombinálva vál-
tozatos csalit kapha-
tunk. Az így előállított kukorica 
megfelelően tárolva akár évekig 
is használható. A kuktában való 
főzés, amelynél számolnunk kell 
azzal, hogy szemek saját tömegük 

többszörösének megfelelő nedves-
séget is képesek felvenni. A főzés 
során ezért fokozottan ügyeljünk 
arra, hogy megfelelő mennyiségű 
vízben menjen végbe a szemek 
puhulása és soha se tegyünk egy-
szerre sok kukoricát az edénybe. 
Az általános recept szerint egy-
harmad rész kukoricához 
kétharmad rész vizet 
adjunk, és mint-
egy fél óráig 
főzzük. 

Késő tavasszal, nyáron sokan 
esküsznek a közvetlenül a csőről 
lefejtett előkészítés nélküli nyers-
kukoricaszemekre. A szemek ned-
vességtartalma ilyenkor még oly-

annyira nagy, hogy összenyomá-
sukkor tejszerű folyadékcseppeket 
figyelhetünk meg. Egyesek szerint 
ez ellenállhatatlan egyes halfajok 
számára, amit számos fogási ered-
mény is bizonyít.

A száraz kukoricát elsősorban 
etetésre használják, de átfúrva csa-
liként is megjelenik. 

Tárolása, felhasználása 
igen egyszerű, 
különösebb gon-
dot nem igé-

nyel, így nagy 
mennyiség-
ben alkalmaz-

zák nemcsak 
sporthorgász 
k ö r ö k b e n , 

hanem hal-
gazdaságokban 

is etetésre. 
Darált for-
m á j á b a n 
az egyik 

legelterjedtebb 
alapanyaga az 

etető keverékeknek, 
amelyeknek halfajtól, víztípustól 
és évszaktól függően számos „házi 
készítésű” változata is létezik a szé-
les palettájú gyári kínálat mellett. 

A szemes kukoricát csaliként 

elsősorban a ponty horgászatánál 
használják, amely előszeretettel 
keresi is azt a vizekben, de kedvelt 
csemegéje a keszeg és kárászfé-
léknek is.  Számos módszer léte-
zik „felkínálásra”, a legalapvetőbb 
mégis a horogra tűzés, amely álla-
gából adódóan inkább a főtt, vagy 
nyers kukorica esetén használható. 
A mai napig vita tárgyát képezi, 
hogy érdemes-e, ha kint marad 
a horog vége vagy sem. Ki erre, 
ki arra a módszerre esküszik. Ha 
kint hagyjuk a véget, biztosabb 
az akasztás, viszont sűrű növény-
zetben a horog akadásához vezet. 
Szerintem mindenki döntse el 
maga. Tapasztalatom szerint kuko-
ricából egy-két szemnél nem érde-
mes többet a horogra tűzni, mivel 
ez szintén akadás forrása lehet és 
zavarhatja a hal akasztását is. 

Érdemes kipróbálni a horog-
ra tűzött kukorica-csonti kombi-
nációt, de csalinkat még számos 
módon tehetjük vonzóvá a halak 
számára. Pl.: különféle aromákkal, 
puffasztott anyagokkal, lebegtetés-
sel (hungarocell golyó). Maximum 
az aljzattól enyhén elemelkedő, 
attól néhány centire lebegő és sem-
miképp sem a felszín felé törő 
csalit érdemes használni.

A 2017-es év jelentős változást 
hozott a megye horgászai életében

Másfél órán át fárasztotta

Hagyományos csali a kukorica
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Részt vehettem Közép-
Európa legnagyobb hor-

gász, vadász és természetba-
rát  fesztiválján 2018. február 
15-18. között, ahol színes 
programokkal várta a fiatalo-
kat a Magyar Országos Hor-
gász Szövetség pavilonja. 

A kreatív sarokban el lehetett 
készíteni a labdával játszó pon-
tyot, vagy kiszínezni a halakról 
készült kifestőket. Egy életkornak 
megfelelő tesztlap vagy kereszt-
rejtvény kitöltésével a horgászat-

ban jól hasznosítható ajándékcso-
magot kaptak a bátor jelentkezők. 
Kétóránként horogkötő és szere-
lékkészítő versenyen mérték össze 
tudásukat a már „képzett” kis hor-
gászok. 

Az izgalom a tetőfokára hágott, 
amikor a kötés erősségét egy digi-
tális horgászmérleg segítségével 
rögtön a helyszínen eldöntöttük. A 
legkisebbektől a felnőttekig sokan 
kipróbálták a halfelismerő memó-
riajátékot és közben megismerték 
hazánk legfontosabb halait. A gye-
rekeket kísérő szülők, nagyszülők 

és a tanárok legtöbbet feltett kérdé-
se, hogy hol lesznek a nyári tábo-
rok, gyermek horgászversenyek és 
hol foglalkozhatnak a horgászattal 
a kisiskolások? 

A kiállításon részt vevő ifjúsági 
vezetők a Horgász-suli program 
bemutatásával, a 2018. évi tervek 
ismertetésével minden kérdésre 
igyekeztek kimerítő választ adni. 
Még itt a tél, de a csillogó, elszánt 
gyermekszemeket elnézve sejthető 
volt, hogy ők már a tavaszi-nyári 
nagy horgászatokról álmodoznak.

Biri Imre

Bemutatkozás a FeHoVá-n

Víz világnapja és a halak napja

Az év eleji konzultáción bemu-
tattam a megyénkben 2017. 
évben végzett gyermek és ifjúsági 
munkát, és a 2018. évre beterve-
zett feladatainkat. Mint láthattá-
tok, nagyon színes és változatos 
munkát végeztünk, és ezt a len-
dületet szeretnénk megőrizni a 
2018. évben is. Ehhez kérem a 
további segítségeteket! Jó lenne, 
ha további egyesületek csatla-
koznának a programhoz, egy-egy 
helyi általános iskolával megkö-
tött együttműködési szerződés-

sel. Ez alapfeltétele az országos 
támogatások elnyerésének. Aki-
nek lejárt a szerződése (a legtöbb 
helyen nincs időtartamhoz köt-
ve), az újítsa meg, aki szerződés 
nélkül dolgozott, az kösse meg 
minél hamarabb (mintát küld-
tem mindenkinek). Gyerekekkel 
foglalkozni minden egyesületnek 
feladata és nemes küldetése. Sze-
retettel várunk minden érdeklődő 
egyesületet. Ha kérdésetek van, 
írjatok vagy hívjatok fel!

Biri Imre

Tisztelt Egyesületi Vezetők!  

A víz fontossága. Március 20-án a halak napját ünnepel-
tük a Rakamazi Erzsébet Királyné Általános Iskola horgászszakköri foglalko-
zásán. Először egy nagyon látványos kisfilmet néztünk meg a mocsarak rejtett 
világáról, védett halainkról és mindezek megóvásának fontosságáról. A halak 
mellett beszélgettünk a víz fontosságáról az emberek és a halak életében. A 
foglalkozás végén játékos formában ismerkedtünk Magyarország halaival.

A környezet megóvása. A Mándoki Általános Isko-
lában is megünnepelték a halak napját és a víz világnapját. Március 21-én a 
gyerekek először a víz fontosságával, a vizek szennyezésének okaival, és meg-
óvásának lehetőségeivel ismerkedtek meg a gyerekek. A foglalkozás második 
részében halaink és a vizes környezet megóvásával, őshonos halaink védelmé-
vel és Magyarország halaival ismerkedtek meg az iskola tanulói. A rendezvény 
előadója Horváth István, a Ho-Ho Horgász Egyesület elnöke, a horgászszakkör 
vezetője volt. A résztvevő több mint száz gyerek nevében is köszönjük lelkiis-
meretes munkáját.

Közelebb kerültek. Színvonalas foglalkozáson emlé-
keztek meg a Nyírteleki Szent Anna Általános Iskola horgászszakkörének kis 
horgászai a halak napjáról és a vizek világnapjáról. Marcsek Balázs  foglalko-
zásvezető a technika segítségével mutatta be világunk globális problémáit és 
hozta közelebb a halakat a gyerekekhez. A kicsik egy rövid kisfilm segítségével 
még a mocsarak rejtett világába, őshonos halaink életébe is betekintést nyer-
hettek.  Ezúton szeretném megköszönni Nagy Gábor Intézményvezető-helyet-
tes a szakkörök folyamatos segítését.

Március 20-án a halak napját, 
22-én a víz világnapját ünnepel-
tük. Az általános iskolákban már 
évek óta megemlékeznek a víz 
világnapjáról és a horgászszakkö-
rökben is foglalkozunk a témával. 

Az elmúlt évtől már a halak 
napjáról is ebben az időszakban 
emlékezünk meg. Készítettünk 
egy anyagot a szakköri foglal-

kozásokra (mely más területen 
is felhasználható), ahol a jeles 
napokat vagy a halakat szeretnék 
bemutatni. 

A halak napját és a víz világnap-
ját legalább olyan könnyű össze-
kapcsolni, ahogy a víz és a hal is 
összekapcsolódik. Jó munkát!

Biri Imre
Horgász-suli programvezető

Ha az anyagi helyzet lehe-
tővé teszi, akkor tavasz-

szal és ősszel is telepítenek.

Az egyik legrégebbi horgász-
egyesület megyénkben a mátészal-
kai székhellyel működő Szatmár-
vidéki Horgász és Természetvédel-
mi Egyesület, amely tavaly ünne-
pelte megalakulásának hetvenedik 
évfordulóját.

Mikor elolvad a jég...
– Egykoron ezer tagunk is volt, 

de aztán sokan átigazoltak újonnan 
alakult egyesületekbe – mondta 
Farkas Sándor, aki több mint húsz 
éve elnöke a civil szervezetnek. – 
Napjainkban 526 tagunk van Vajá-

tól Csengerig, Ópályitól Tarpáig, 
Nyírbátortól Vásárosnaményig. 
A tagjaink váltanak területi enge-
délyt a Tiszára, a Holt-Szamosra, 

vagy az alhaszonbérlőként általunk 
gondozott Vajai-tóra. Bár sokan 
messze laknak a víztározótól, de 
megszerették, szeretnek ott csó-

nakból horgászni. Az egyesüle-
tünk az eladott jegyeknek és a 
tagdíjaknak köszönhetően évente 
9,5 millió forintból tud gazdál-
kodni. Ennek felét a működtetésre 
és a fenntartásra fordítjuk, hiszen 
két halőrt is alkalmaznunk kell, a 
másik felét pedig telepítésre hasz-
náljuk. Általában március végén 
telepítünk, amikorra már biztosan 
elolvad a téli jég. Főleg nyurga 
pontyot, csukát és süllőt teszünk 
a vízbe. Szerencsére a harcsa és a 
fehér halak szaporodása jelentős, 
így azokat nem kell telepítenünk.

Aszályos az időjárás
– Ha van rá pénzünk, akkor még 

ősszel is van telepítés. Ha lenne 
megfelelő pályázati kiírás, akkor 
pályáznánk egy jelentősebb meder-
kotrásra; fontos célunk továbbá a 
vízszint megtartása, mert sajnos a 
csapadékszegény, aszályos időjá-
rást nagyon megérzi a horgászokat 
sok szép élményhez juttató tó – tet-
te hozzá Farkas Sándor. 

A megye számos pontjáról 
eljönnek ide a horgászok

Szükséges a kút szűrő-
rendszerének és a szivaty-

tyújának a felújítása.

Társadalmi egyeztetésre várta 
a nemrégiben az érdeklődőket a 
Vajai-tó – mint Natura 2000-es 
terület – fenntartási tervével kap-
csolatban a Hortobágyi Nemzeti 
Park igazgatósága.

Az igazgatóság munkatársai 
powerpoint-bemutatót tartottak a 
Natura 2000-es területek fokozott 
természetvédelméről, az elkészített 
tervdokumentációról. Tájékozta-
tást adtak arról is, hogy a tavat és 
környezetét – összesen 88 hektár 
területet – tíz kezelési egységre 
osztották, és ismertették az egyes 
kezelési egységek természetvédel-

mi céljait és az alkalmazott eljá-
rásokat.

Az elhangzottakhoz hozzászólt 
a fenntartási terv bemutatása után 
Tisza Sándor polgármester és Far-

kas Sándor, a tó halgazdálkodási 
jogával rendelkező Szatmár-vidéki 
Horgász és Természetvédelmi 
Egyesület elnöke. Mindketten 
hangsúlyozták a vízszinttartás fon-
tosságát, hiszen ez az alapja a 
környezet megóvásának, valamint 
annak, hogy az úszó szigetek ne 
gyökerezzenek le.

Egy környékbeli gazdálkodó 
arra volt kíváncsi, öntözhet-e a 
tó vízéből. Válaszként elhangzott, 
hogy nem szabad locsolni, hiszen a 
Hortobágyi Nemzeti Park évente 5 
millió forintért nem azért működtet 
kutat a vízszint fenntartására, hogy 
azt onnan mások kivegyék.

Csak őshonos halakat
– Egyetértettünk a tervekkel, és 

röviden én is ismertettem az egye-
sületünk halgazdálkodását a tavon 
– emelte ki a horgász egyesület 
vezetője. – Szóltam arról, hogy 
csak őshonos halakat – pontyot, 
csukát, süllőt – telepítünk a víz-
be, az invazív halak egyedszámát 
pedig igyekszünk csökkenteni. 
Tavaly például ezer kilogramm 
törpeharcsát gyűjtöttünk össze 
a tóból a halászati felügyelőség 
engedélyével és felügyeletével. A 
kúttal kapcsolatban elhangzott az 
is, hogy 1996-ban állították üzem-
be, s annyira megkopott már, hogy 
az eredeti vízhozam felét tudja 
felszívni mélyből. Szükséges lesz 
a szűrőrendszer és a szivattyú fel-
újítása a nagyobb kapacitás érde-
kében.  KM-MML 

A tó vízszintjének megtartása a cél

2018. február 3-án a Máté-
szalkai Szatmárvidéki Horgász és 
Természetvédő Egyesület tagsá-
ga gyászszertartásra gyülekezett 
a temetőbe. Az érkező egyesületi 
tagok fekete ünneplő ruhát öltöt-
tek magukra és kezükben egy-
egy szál fekete szalaggal átkötött 
fehér rózsa volt, hogy tiszteletüket 
kifejezzék Győrvári Lajos horgász 
elnökhelyettesük iránti tiszteletük-
nek.

A családtagok, szomszédok, a 
volt munkatársak és horgászok és 
ismerősök jelenlétében az emlék-
beszéd néhány mondata kiemelte 
és méltatta az egyesületért végzett 

több évtizedes munkáját és múlha-
tatlan érdemeit a horgász közös-
ségért, de azért is, hogy Győrvári 
Lajos munkássága példaként utat 
mutasson napjaink horgászegye-
sületi tagságának. Most, amikor 
a megyei horgász szövetség lap-
jában emlékezünk Lajos bácsi-
ra, elmondhatjuk, hogy napjaink 
múlásával a bölcs erő és fiatalos  
erény, amely jellemezte, megfo-
gyatkozik, aztán végleg elenyész. 
A szellem az csak, mi legyőzhe-
tetlen. Tudjuk manapság ritkán 
terem Győrvári Lajos, aki mindig 
csak lelkesített, akinek kisugár-
zása mindenkit áldozathozatalra 

és hasznos cselekvésekre sarkalt 
szenvedélyünk feltételeinek gaz-
dagítására. 

Dolgozott értünk, amíg tartott 
erejéből. Több évtizedes tevékeny-
ségében igazán nagy változást az 
1980-as évek eleje hozott az egye-
sület életében, mint legtöbb egye-
sület esetén is, Lajos barátunk 
horgász vezetői életében is, mert 
a horgászegyesületek vízkezelési, 
azaz halgazdálkodási jogosultsá-
got kaptak az államtól. Amikor a 
vajai Őstó vízszintje 1997-98-ban 
jelentősen lefogyott, mindent meg-
tett annak érdekében, hogy a víz-
pótlás megoldódjon. Felkészültsé-
ge és ügyünk iránti elkötelezett-
sége alkalmassá tette arra is Őt, 

hogy egyesületünket több mint egy 
évtizeden át eredményesen képvi-
selje a megyei horgászok szerve-
zetében Jelölő Bizottsági elnök-
ként és küldöttként is. Környe-
zete elismerve munkáját számos 
horgászkitüntetésben részesítette 
a megyei szövetség is és az egye-
sülete is. Győrvári Lajos barátom 
volt és az is marad örökre, emlékét 
megőrizzük. Szatmárvidéki Hor-
gász és Természetvédő Egyesület 
az ez évi közgyűlésén határozatot 
hoz a családtagok hozzájárulásá-
val a rendes évi horgászversenye 
„Győrvári Lajos emlékverseny”-é 
nyilvánítására. Nyugodj békében 
barátunk!

Farkas Sándor elnök

Győrvári Lajos emlékére
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A 2017. évi CCV. törvény 
[Hhvtv.] 157. §-a iktatta be a hal-
gazdálkodásról és a hal védelméről 
szóló 2013. CII. törvény módosí-
tásaként az alábbi új rendelkezést, 
amely 2018. január 01-től lépett 
hatályba [37. § (4)]: „A halterme-
lési létesítményen a hal kifogása és 
a halfogásra irányuló tevékenység 
horgászat esetén állami horgász-
jeggyel vagy turista állami horgász-
jeggyel e törvény rendelkezéseinek 
betartásával folytatható”.

Mint ismert, eddig a törvény 
csak a halgazdálkodási vízterüle-
tekre tartalmazott ilyen előírást. 
Az elmúlt pár napban e hiánypót-
ló szabályozás egy NÉBIH által 
kiadott felhívás okán az érdeklődés 
középpontjába került, ugyanakkor 
kommunikációja kapcsán egyide-
jűleg számos pontatlan információ, 
téves következtetés is megjelent, 
így a Magyar Országos Horgász 
Szövetség jelezni kívánja a követ-
kezőket:

Magyarországon a horgászat 
joga feltételekkel megszerezhető 
személyi jog, így fő szabály szerint 
– a közlemény tárgyának néző-
pontjából most itt nem felsorolva 
az egyéb követelményeket – az 
a horgász kaphat Magyarországon 
állami jegyet és fogási naplót, aki 
az alapvető jogszabályi, halfelis-
merési ismeretekkel rendelkezik, s 
nem áll az e tevékenységtől való 
eltiltás hatálya alatt. Egyértelmű, 
hogy a jogosultakra a tevékenység 
gyakorlásához szükséges okmány 
tekintetében ugyanaz a szabály 
kell, hogy vonatkozzon minden 
vízterületen – hasonlóan a vadászat 
szabályozásához, vagy az autóve-
zetés esetében a gépjárművezetői 
engedély megszerzésének kötele-
zettségéhez.

A haltermelési létesítményen 
(ismertebb, szűkebb megfogalma-
zásban: halastavon) történő hor-
gásztatás engedélyezésének joga 
ugyanakkor a hasznosító magán-
személy, vagy gazdasági társaság 
[tulajdonos, haszonbérlő, üzemel-
tető] kizárólagos joga, így szaba-
don dönti el, hogy ezt a térítésköte-
les szolgáltatást biztosítja-e, illetve 
ha igen, akkor milyen anyagi fel-
tételekkel biztosítja a horgászok 
számára.

Fontos megjegyezni az a tényt is, 
hogy jelenleg több – köztük számos 
állami tulajdonú is – termelő halas-

tó halgazdálkodási vízterületnek 
minősülő víztározónak, illetve több 
víztározó viszont a rajta folytatott, 
bejegyzett halgazdálkodás ellenére 
halastónak van nyilvántartva, így a 
víztípus szerinti besorolások és az 
eddig ennek megfelelően megálla-
pított szabályok nem voltak egyér-
telműek. Mindez azzal járt, hogy a 
hatósági ellenőrzési gyakorlat sze-
rint egy bizonyított szabálytalanság 
esetén is mentesülhetett az elköve-
tő a jogkövetkezmények alól, sőt a 
horgászattól eltiltott személyek is 
sokszor éppen e vizeket keresték 

fel, mivel itt ez a tény – a bevont 
horgászjegy ellenére – nem került 
napvilágra.

Tény, hogy a legtöbb felelős 
halastó-tulajdonosnak, üzemeltető-
nek eddig sem okozott gondot a 
most rögzítendő szabályok betartá-
sa és betartatása, mivel eleve érde-
kük az, hogy a vízterületeiken is a 
becsületes sporthorgászok hódol-
janak szenvedélyüknek. Mindezek 
okán a törvényjavaslatot a Magyar 
Akvakultúra és Halászati Szakma-
közi Szervezet is támogatta.

Az jelenleg is kevésbé ismert, 

hogy a magántulajdonban lévő 
úgynevezett „horgásztavak” sem 
mentesülnek az egységes szabá-
lyozás hatálya alól, így az ennek 
ellentétét kihangsúlyozó, megté-
vesztő hirdetéseket nem szabad 
hitelesnek elfogadni, mivel a jogo-
sulatlan horgászat ténye mindenhol 
a halvédelmi bírság kiszabását és a 
horgászjegy váltásától történő eltil-
tást vonja maga után.

A most hatályba lépett, a napi 
gyakorlat igényeiből táplálkozó 
jogszabály-változás – helyesen – 
bezárta annak a lehetőségét, hogy 
az eltiltott horgászok így kapja-
nak alternatív lehetőséget, illetve 
megakadályozza, hogy a vizek 
átminősítése egyéb, nem a Hhvtv. 
szellemisége szerinti célokat szol-
gáljon, vagy esetleg az itt folytatott 
horgásztatás halelviteli, gazdasági 
eredménye kikerüljön az ágazat 
látóteréből.

Ez minden sporthorgász és víz-
kezelő, hasznosító közös érdeke 
is! A vizek, a halak, a horgászok 
érdekében és védelmében!

MOHOSZ Elnöksége

Visszatekintve a 2017-es 
esztendőre, elmondhatja 

a Kraszna Horgász Egyesü-
let, hogy jó évet zárt.

– A legfontosabb mérőszámunk-
ról a haltelepítésünk árulkodik, ami 
az év eleji nehézségek ellenére jól 
sikerült: a 45 q horogérett ponty 
mellett 20 q keszeg és 2000 darab 
előnevelt süllő gyarapította tavunk 
halállományát – tudtuk meg Jakab 
Jánostól, az egyesület elnökétől.

Nem volt elegendő hal
– Mindez szépen hangzik, de 

valójában nem volt egysze-
rű a beszerzés, mert érdekeink-
kel szemben érvényesült az EU 
egyik alaptörvénye, az áruk szabad 
mozgása, így aztán elég sok hal 
átmozgott Romániába és Lengyel-
országba. Nem volt elegendő hal, 
nem beszélhettünk kínálati piacról, 
keresnünk kellett az adódó lehe-

tőségeket, hiszen amikor meg volt 
hal, akkor nem volt lehetőségünk 
a magas áron gondolkodni. Mind-
ezek ellenére szép telepítést sike-
rült elérnünk.

– Igaz, ebben a sikerben az is 

szerepet játszott, hogy a tavunk 
népszerű környékünkön, s 2017-
ben 16-tal gyarapodott a taglétszá-
munk, a tagok időben eleget tet-
tek a fizetési kötelezettségeiknek, 
emeltük a területi és a napi jegyek 

árát, valamint volt az előző évről 
egy kevés tartalékolt pénzünk is. 
A fogási eredményeinkről nincs 
még adatunk, de akinek volt elég 
ideje a horgászatra, az megfoghatta 
az engedélyezett halmennyiséget, 
vagyis a 30 darab pontyot és a 9 
ragadozót. Került horogra 7 kg-os 
ponty, 14 kg-os amur, valamint 
4,5 kg-os csuka is. Foglalkoztunk 
az utánpótlással is: gyermeknapi 
horgászversenyt és horgásztábort 
szerveztünk, részt vettünk a hor-
gász suli ötpróba versenyén.

Részletes beszámoló
– Társadalmi munkával és az 

önkormányzat segítségével tartot-
tuk fenn tavunk rendezett környe-
zetét. Mindezekről részletesen is 
beszámolunk a közgyűlésünkön, 
amely február 11-én 8 órakor kez-
dődik a kocsordi kultúrházban – 
tette hozzá a szervezet vezetője. 

KM-MML

A horgászok télen sem 
pihennek, amint lehetősé-

gük van rá, a száraz növény-
zettől tisztítják a tavakat. 

– Január elején az időjárás előre-
jelzést nézegetve úgy tűnt, nem lesz 
jég a tavunkon, a Kirva-laposon, 
vagy legalábbis nem olyan vastag, 

amelyre rá lehet menni – mondta 
Jakab János, a kocsordi Kraszna 
Horgászegyesület elnöke. Évente 
télen levágjuk a szélvizünkön talál-
ható elszáradt nádat és gyékényt, 
s amikor normális tél van, vagyis 
befagy a tó, akkor ezt megoldjuk az 
egyesületi tagok önkéntes munkájá-
val. Mivel még február elején sem 
volt jele a hidegnek, hozzákezd-
tünk a partról és csónakból vágni 
az elszáradt növényzetet. Nem volt 
igazán hatékony a munka, 4 óra 
alatt annyira haladtunk, mint más-
kor 1 órai munkával. Megbeszél-
tük, hogy egy hét múlva folytatjuk, 
de mivel akkor már hideg volt és 
az előrejelzés –10 Celsius-fok alatti 
hideget jósolt, vártunk egy hetet.

– A tervünk bejött, az egyik 
szombaton a jég – ha egy kicsit 
recsegve-ropogva is, de – elbírt 
bennünket. Sokkal könnyebben 
tudtuk folytatni a megkezdett mun-
kát. Másnap, vasárnap reggel még 
tovább erősödött a jég, így aztán az 
összes elszáradt növényt levágtuk. 
Míg a hideg sok embernek kelle-
metlenséget, bosszúságot okozott, 
mi örültünk a kemény fagynak, 
hiszen lehetővé tette a munkánkat. 
Köszönöm a tagok lelkes erőfeszí-
téseit. 

A horgászat minden vízen horgászat, 
a horgász minden vízen horgász

A nehézségek ellenére elégedettek 2017-tel

A kemény fagy segített 

A Magyar Országos Horgász Szövetség közleménye

Kedves Sanyi!
Félve hallgattuk a híreket felőled, tudtuk, hogy 

nagy beteg vagy, a halál bekövetkezte mégis olyan 
borzasztó. Te, aki annyira egészségesen éltél, akinek 
a természet, a vízpart volt a mindene. Lám, a sors 
nem válogat. Mindenki szeretett, sok barátod volt az 
élet minden területén.

Lehetett rá számítani
Sándor személyében egy fanyar humorú, nagy 

szaktudású, természetszerető ember távozott közü-
lünk. Aktívan bekapcsolódott a közéletbe, alapítója 
és vezetőségi tagja volt a nyírteleki horgász egye-
sületnek. A közösségi munkában mindig lehetett rá 
számítani. Az ő javaslatai, ötletei, kétkezi munkája 
jelentősen hozzájárult az egyesület sikeres tevé-
kenységéhez. A versenyek elmaradhatatlan „mér-
legelőjeként” bíztatta a résztvevőket, segítette őket 
tanácsaival. 

A Bodrog és a Tisza nagy szerelmese volt.
Búcsúzunk tőled barátunk valamennyi horgász 

nevében. Emléked megőrizzük!
Dankó Mihály, elnök

Búcsú az embertől, 
a horgásztárstól

MAGYAR SÁNDOR TAMÁS 1960-2018

A meleg szobában ülő 
horgászok aggódva 

gondoltak arra, vajon a 
nagy hidegben, a befagyott 
tavakban és holtágakban mi 
van a halakkal.

Terepszemle a holtágnál
– Korai még a lékelésre gon-

dolni, hiszen az egyesületünk-
höz tartozó Nagy-Morotván csak 
három napja állt be teljesen a 
jég – mondta el Borbély Mihály, 
a rakamazi Cormorán Sporthor-
gász és Természetvédő Egyesület 
elnöke. – Az elmúlt napok viharos 

szélfúvása nem engedte befagyni 
a tavat, ugyanakkor az eső és a 
szél felfrissítette a vizet. A sás 
és a nád mellett nincs annyira 

befagyva a víz, ott is oxigénhez 
juthat a hal.

– Mindennap kimegyek a 
morotvához és az Aranyosi-árok-
hoz, figyelem a jégréteg alakulá-
sát. Szerdán fúrást is végeztünk, a 
morotva jege 12-13 centiméteres 
volt, hó részlegesen található rajta. 
A lékelés egyelőre nem szükséges. 
Ha az időjárás két hét múlva sem 
enged fel, s ha rá lehet menni a 
jégre, akkor majd vágunk rajta 
léket, de ha enyhül az idő, akkor 
pedig a part közelében törjük fel a 
jeget – tette hozzá Borbély Mihály. 
 KM -MML

A viharos szél késleltette Iszapbontó, valamint 
kémiai és biológiai egyensúly fenn-
tartó illetve újraindító baktérium 
törzsek elérhetőek Nyíregyházán a 
forgalmazónál. Amennyiben iszapos, 
algásodásra és „gazosodásra” haj-
lamos a vizük, ezzel a készítmény-
nyel megelőzhetjük és kezelhetjük a 
problémákat. Akár 10-15 cm szerves 
iszap lebontásának lehetősége egy 
szezon alatt! A készítménnyel tör-
ténő munka annyira egyszerű, hogy 
bárki elvégezheti a kezeléseket.
Garantált hatás:
–  Iszapréteg csökkentése, lágyiszap meg-

szüntetése, káros gázok kialakulásának 
megelőzése

–  Szerves anyagok lebontása, túlzott meny-
nyiségének szabályozása, megszüntetése

–  A tó biológiai, lebontó folyamatainak 
helyreállítása

Szekeres Sándor Péter
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A vízkezelő horgász egyesületek megyénkben

Ssz. Horgász Egyesület neve Vízterület megnevezése Címe, Telefon ÁRA
felnőtt éves felnőtt napi/Megjegyzés

1. Alkaloida Lombik HE. Tiszavasvári Kacsástó 4440 Tiszavasvári, Polgári u. eleje
üzemeltető: 30/572-0907

10 kg-os jegy 11.000 
éves: 45.000 Ft

napi jegy 4.000; sporthorgjegy 2.000, 
büfé, horgászbolt, bográcsozás, sátorozás, 
éjszakai horgászat: pénteken és szombaton

2. APAGY HE. Apagyi Kenderáztató 4553 Apagy, Petőfi u. 17
20/555-6664

Tagoknak éves: 58.200 Ft 
Ifi: 29.000, Gyerek: 8.000 

fn.: 3.600 ifi: 1.800 gy: 800
sportjegy 1.800 1 botra
büfé, kemping, horgászbolt

3. Beregdaróci Civil 
Fejlődéséért Szabadidő 
és HE.

Beregdaróci bányató 4934 Beregdaróc, Kossuth u. 15.
70/335-3655

Csak tagoknak Fn.: 25.000 Ifi:12.500 
Gyerek: 2.000 

Felnőtt napi: 2.500
Ifi: 1.300
Gyermek: 500

4. Beregi Tiszahát HE. Laposhadi Holt-Csaronda 4831 Tiszaszalka, Petőfi u. 58.
70/425-9964

Csak tagoknak: 30.500 nincs

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

4624 Tiszabezdéd, Petőfi u. 23.
20/561-7826

Csak tagoknak 27.000 Gyerek: 13.500 felnőtt: 3.000
gyerek: 1.500
horgásztanya, kemping

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

csak tagoknak: 40.000 (40 kg nemes 
hal) 
Ifi, Gyerek: 10.000 (20 kg)

felnőtt: 3.000
ifi, gyermek: 800
70 év felett 1 botos: 1.500

7. Cormorán Horgász 
Egyesület

Rakamazi Nagy Morotva 
Kis Morotva 
Rakamazi Aranyosárok

4465 Rakamaz, Szent István u. 174.
30/626-9881
30/713-2023

Saját tag:15.000 Nyugdíjas: 12.000 
Ifi/70év felett: 4.500/9.000 
Gyerek: 800 

Napi/Éjszakai: 2.000 
Camping, Csónakázás
www.rakamazihorgaszvizek.hu

8. Dolgozók Horgász Kisvárdai agyaggödrök 4600 Kisvárda, Bocskai u. 33.
30/278-3621

Csak tagoknak: 45.000 
Ifi: 22.500 Gyermek: 6.000 

Napi: 3.000 
Ifi: 1.500 

9. Ecsedi Láp HE. Nagyecsedi jóléti tó 4355 Nagyecsed, Szatmári u. 4/a.
70/502-5816

felnőtt éves 30.000 ifi 15.000 gyerek: 
3.000 

napi. 3.500 

10. HO-HO 2004 HE. Tyukodi horgásztó 4762 Tyukod, Kiss u. 41.
30/205-8692

Csak tagoknak: 50.000 Napi: 3.500 
Ifi : 1.750 büfé, sátorozás

11. Holt- Szamos HE. Szamossályi Holt-Szamos 4735 Szamossályi, Kossuth u. 58.
70/345-0193

Csak tagoknak: 30.800 
Ifi: 12.500 

Napi: 3.000 

12. KEMÉV HE. Császárszállási tó 4400 Nyíregyháza, Horgásztanya u. 10.
20/316-5770

Csak tagoknak nincs

13. Kurucz HE. Tarpai Kisjánosné és Vargaszegi 
holtágak

4931 Tarpa, Rákóczi u. 8.
70/329-4148

Csak tagoknak 22.300 Fn: 2.500 a tarpai benzinkúton váltható.

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

Csak tagoknak: 33.500 
Sportjegy: 2.000 

Felnőtt: 3.500 Ifi: 2.000 
falusi turistaszállás, főzési lehetőség

15. Máriapócsi HE. Máriapócsi Horgász Tavak 4326 Máriapócs, Kossuth tér 1.
70/387-2610

Felnőtt: 28.000 Ifi: 14.000 Gyerek: 
6.000 

Felnőtt: 3.500 Ifi: 1.500 sportjegy: 2.000 
falusi turista szállás

16. Nagykállói Sport HE. Nagykállói Vadkert tápcsat. 4320 Nagykálló, Temető u. 5.
30/647-4503; 30/244-9618

Csak tagoknak: 30.000 
Ifi: 15.000 Gyerek: 5.000 

Felnőtt: 2.500 Ifi : 1.250 
Éjszakai: 3.000 

17. Nagyközségi Horgász 
Egyesület 

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

Csak tagoknak: 40.000 
Új belépőnek: 80.000 

Felnőtt: 2.500 gyerek: 1.000 Sporthorg.jegy: 
1.500 

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

Csak tagoknak nincs

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

Felnőtt: 36.000 
Ifi: 10.000 

Napi: 3.000 
Ifi napi: 1.500 

20.. Postás HE. Vásárosnaményi Keskeny Holt-Tisza 4803 Vásárosnamény, Templom u. 19.
30/254-6168

Csak tagoknak: 20.000 
Ifi éves: 10.000 Gyerek: 4.000 

Napi: 3.000 
Ifi napi: 1.500 

21. Réti Csík HE. Holt-Kraszna 4751 Kocsord, Rákóczi u. 33/a. 
e-mail: reticsikhe@gmail.com

Csak tagoknak: 33.500 
Ifi éves: 17.000 

nincs

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

Csak tagoknak: 30.000 Fn: 3.000 
Ifi: 1.000 Gyerek: 500 

23. SZÁÉV HE. Nyírturai horgásztó 4400 Nyíregyháza, Korányi u. 75.
30/965-5825

40.000 50 kg/év
30.000 30 kg/év

Napi: 3.000 Ifi: 2.500 főzési, sátorozási lehetőség 
megbeszélés alapj.

24. Szabolcsi Földvár HE. Szabolcsi Holt-Tisza 4467 Szabolcs, Kossuth u. 26.
20/257-5220

Csak tagoknak: 16.000 
Ifi: 8.000 Gyerek: 3.000 

Fn.: 2.000 Ifi: 1.000 
sátorozás, bográcsozás

25. Szatmárvidéki HE. Vaja-ősláp 4700 Mátészalka, Ősz utca 7. 
20/436-0229
www.vajaihorgaszto.hu

Csak tagoknak: 55.000 
Női: 30.000 Ifi: 10.000 
Gyerek: 3.000 nyugdíjas: 48.000

4.000 
Csónakbérlés, sátorozási lehetőség

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

csak tagoknak

27. Tiszanagyfalui HE. Rakamazi Nagy Morotva 4463 Tiszanagyfalu, Kossuth u. 46.
42/220-285

Tagoknak: 8.000 
Kedvezmény éves: 5.500 

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

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

Tagoknak: 35.000 
Ifi: 20.000 

Felnőtt: 2.500 
Ifi: 1.500 Éjszakai: 3.000 
Sátorozási lehetőség, főzés

29. Tisza-Rétköz HE. Bodrog folyó, 
Lónyay csatorna
Tiszakarádi főcsatorna

4400 Nyíregyháza, Csillag u. 16. 
42/410-038

Bodrog folyóra: fn.éves 16e, 70 év 
felett 12.000, gyerek éves: 5.000
Lónyay: felnőtt éves: 3.500, 70 év 
felett 2.500, gyerek: 1.500; Tiszakarádi 
főcsatorna felnőtt éves: 3.500 70 év 
felett: 2.500 gyerek éves: 1.500 

Bodrog folyóra: felnőtt napi: 1.000, 
gyerek napi: 200.

30. Tisza-Szamosközi HE. Szamosújlaki Holt-Szamos 4900 Fehérgyarmat, Móricz Zs. u. 11.
20/590-0174

Csak tagoknak: 48.000, 
Ifi: 25.000

Napi: 4.000 

31. Milotai Tiszavirág HE. Milotai Süllős bányató 4951 Tiszabecs, Rákóczi u. 39.
30/777-5407; 20/472-6241
mlotahorg.hupont.hu

Csak tagoknak: 25.000 
Ifjúsági éves: 12.500 

Napi: 2.500 
Ifi: 1.250 

32. Téglagyár Üzemi HE. Téglagyári bányató 4900 Fehérgyarmat, Kossuth tér 38
20/510-3556  
E-mail: teglagyar.he@gmail.com

Csak tagoknak: 35.000 4.000 kapható a vasúti átjáró előtti boltban, 
előzetes megbeszélés alapján.

33. Timári HE. Timári tó 4466 Timár, Szabadság u. 112.
20/621-0289

Csak tagoknak: 16.000 
Ifiknek: 8.000 

Fn.: 3.500 
Ifi: 1.750 

34. Tuzsér-Komoró HE. Lencsés-Sulymos-Kisvíz 4623 Tuzsér, Váci M. u. 7.
30/340-4045

Csak tagoknak: 21.800, Ifi: 10.500 
70 év felett: 5.800 

Csak tagoknak: 1.500 
Szabó László horgászboltjában, és a halőröknél

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

Felnőtt: 40.000 
Kedvezményes: 20.000 

Felnőtt: 2.500 tanösvény, vendéglő, szállás, 
csónakbérlés, Camping

36. Vasas HE. Nyírbátori Szénaréti tó 4300 Nyírbátor, Szentvér u. 91.
30/4506-996

Felnőtt: 29.300, Ifi: 14.650 
Gyerek: 7.325 
Éjszakai horg. csak tagoknak

Felnőtt: 3.500 
Ifi 1.500 Gyerek: 500

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

éves: 30.000 
büfé, horgásztanya, kemping, 
csónakbérlés, horgászverseny szállás
70 év felett: 20.000 

Napi: 3.000 
Csak tagoknak: P.-Szo. éjszaka

38. Cégénydányád 
Önkormányzat HE.

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

Csak tagoknak: 37.450 
Ifi: 18.725 
Gyerek: 8.250 

Felnőtt: 5.000 
Ifi: 2.500

39. Fekete István HE. Csengersimai Tó 4743 Csengersima, Kodály köz 2.
70/779-0405

Csak tagoknak Napi: 3.500
Sportjegy: 1.500

40. Vidiszegi Sporthorgász E. Gyürei Holt-Tisza 4813 Gyüre, Árpád u. 54.
20/491-3888

Felnőtt éves: 26.000 Ifi: 13.000 
Gyerek: 3.500 

Napi: 3.000 
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A 2017. évi CCV. törvény 
[Hhvtv.] 157. §-a iktatta be a hal-
gazdálkodásról és a hal védelméről 
szóló 2013. CII. törvény módosí-
tásaként az alábbi új rendelkezést, 
amely 2018. január 01-től lépett 
hatályba [37. § (4)]: „A halterme-
lési létesítményen a hal kifogása és 
a halfogásra irányuló tevékenység 
horgászat esetén állami horgász-
jeggyel vagy turista állami horgász-
jeggyel e törvény rendelkezéseinek 
betartásával folytatható”.

Mint ismert, eddig a törvény 
csak a halgazdálkodási vízterüle-
tekre tartalmazott ilyen előírást. 
Az elmúlt pár napban e hiánypót-
ló szabályozás egy NÉBIH által 
kiadott felhívás okán az érdeklődés 
középpontjába került, ugyanakkor 
kommunikációja kapcsán egyide-
jűleg számos pontatlan információ, 
téves következtetés is megjelent, 
így a Magyar Országos Horgász 
Szövetség jelezni kívánja a követ-
kezőket:

Magyarországon a horgászat 
joga feltételekkel megszerezhető 
személyi jog, így fő szabály szerint 
– a közlemény tárgyának néző-
pontjából most itt nem felsorolva 
az egyéb követelményeket – az 
a horgász kaphat Magyarországon 
állami jegyet és fogási naplót, aki 
az alapvető jogszabályi, halfelis-
merési ismeretekkel rendelkezik, s 
nem áll az e tevékenységtől való 
eltiltás hatálya alatt. Egyértelmű, 
hogy a jogosultakra a tevékenység 
gyakorlásához szükséges okmány 
tekintetében ugyanaz a szabály 
kell, hogy vonatkozzon minden 
vízterületen – hasonlóan a vadászat 
szabályozásához, vagy az autóve-
zetés esetében a gépjárművezetői 
engedély megszerzésének kötele-
zettségéhez.

A haltermelési létesítményen 
(ismertebb, szűkebb megfogalma-
zásban: halastavon) történő hor-
gásztatás engedélyezésének joga 
ugyanakkor a hasznosító magán-
személy, vagy gazdasági társaság 
[tulajdonos, haszonbérlő, üzemel-
tető] kizárólagos joga, így szaba-
don dönti el, hogy ezt a térítésköte-
les szolgáltatást biztosítja-e, illetve 
ha igen, akkor milyen anyagi fel-
tételekkel biztosítja a horgászok 
számára.

Fontos megjegyezni az a tényt is, 
hogy jelenleg több – köztük számos 
állami tulajdonú is – termelő halas-

tó halgazdálkodási vízterületnek 
minősülő víztározónak, illetve több 
víztározó viszont a rajta folytatott, 
bejegyzett halgazdálkodás ellenére 
halastónak van nyilvántartva, így a 
víztípus szerinti besorolások és az 
eddig ennek megfelelően megálla-
pított szabályok nem voltak egyér-
telműek. Mindez azzal járt, hogy a 
hatósági ellenőrzési gyakorlat sze-
rint egy bizonyított szabálytalanság 
esetén is mentesülhetett az elköve-
tő a jogkövetkezmények alól, sőt a 
horgászattól eltiltott személyek is 
sokszor éppen e vizeket keresték 

fel, mivel itt ez a tény – a bevont 
horgászjegy ellenére – nem került 
napvilágra.

Tény, hogy a legtöbb felelős 
halastó-tulajdonosnak, üzemeltető-
nek eddig sem okozott gondot a 
most rögzítendő szabályok betartá-
sa és betartatása, mivel eleve érde-
kük az, hogy a vízterületeiken is a 
becsületes sporthorgászok hódol-
janak szenvedélyüknek. Mindezek 
okán a törvényjavaslatot a Magyar 
Akvakultúra és Halászati Szakma-
közi Szervezet is támogatta.

Az jelenleg is kevésbé ismert, 

hogy a magántulajdonban lévő 
úgynevezett „horgásztavak” sem 
mentesülnek az egységes szabá-
lyozás hatálya alól, így az ennek 
ellentétét kihangsúlyozó, megté-
vesztő hirdetéseket nem szabad 
hitelesnek elfogadni, mivel a jogo-
sulatlan horgászat ténye mindenhol 
a halvédelmi bírság kiszabását és a 
horgászjegy váltásától történő eltil-
tást vonja maga után.

A most hatályba lépett, a napi 
gyakorlat igényeiből táplálkozó 
jogszabály-változás – helyesen – 
bezárta annak a lehetőségét, hogy 
az eltiltott horgászok így kapja-
nak alternatív lehetőséget, illetve 
megakadályozza, hogy a vizek 
átminősítése egyéb, nem a Hhvtv. 
szellemisége szerinti célokat szol-
gáljon, vagy esetleg az itt folytatott 
horgásztatás halelviteli, gazdasági 
eredménye kikerüljön az ágazat 
látóteréből.

Ez minden sporthorgász és víz-
kezelő, hasznosító közös érdeke 
is! A vizek, a halak, a horgászok 
érdekében és védelmében!

MOHOSZ Elnöksége

Visszatekintve a 2017-es 
esztendőre, elmondhatja 

a Kraszna Horgász Egyesü-
let, hogy jó évet zárt.

– A legfontosabb mérőszámunk-
ról a haltelepítésünk árulkodik, ami 
az év eleji nehézségek ellenére jól 
sikerült: a 45 q horogérett ponty 
mellett 20 q keszeg és 2000 darab 
előnevelt süllő gyarapította tavunk 
halállományát – tudtuk meg Jakab 
Jánostól, az egyesület elnökétől.

Nem volt elegendő hal
– Mindez szépen hangzik, de 

valójában nem volt egysze-
rű a beszerzés, mert érdekeink-
kel szemben érvényesült az EU 
egyik alaptörvénye, az áruk szabad 
mozgása, így aztán elég sok hal 
átmozgott Romániába és Lengyel-
országba. Nem volt elegendő hal, 
nem beszélhettünk kínálati piacról, 
keresnünk kellett az adódó lehe-

tőségeket, hiszen amikor meg volt 
hal, akkor nem volt lehetőségünk 
a magas áron gondolkodni. Mind-
ezek ellenére szép telepítést sike-
rült elérnünk.

– Igaz, ebben a sikerben az is 

szerepet játszott, hogy a tavunk 
népszerű környékünkön, s 2017-
ben 16-tal gyarapodott a taglétszá-
munk, a tagok időben eleget tet-
tek a fizetési kötelezettségeiknek, 
emeltük a területi és a napi jegyek 

árát, valamint volt az előző évről 
egy kevés tartalékolt pénzünk is. 
A fogási eredményeinkről nincs 
még adatunk, de akinek volt elég 
ideje a horgászatra, az megfoghatta 
az engedélyezett halmennyiséget, 
vagyis a 30 darab pontyot és a 9 
ragadozót. Került horogra 7 kg-os 
ponty, 14 kg-os amur, valamint 
4,5 kg-os csuka is. Foglalkoztunk 
az utánpótlással is: gyermeknapi 
horgászversenyt és horgásztábort 
szerveztünk, részt vettünk a hor-
gász suli ötpróba versenyén.

Részletes beszámoló
– Társadalmi munkával és az 

önkormányzat segítségével tartot-
tuk fenn tavunk rendezett környe-
zetét. Mindezekről részletesen is 
beszámolunk a közgyűlésünkön, 
amely február 11-én 8 órakor kez-
dődik a kocsordi kultúrházban – 
tette hozzá a szervezet vezetője. 

KM-MML

A horgászok télen sem 
pihennek, amint lehetősé-

gük van rá, a száraz növény-
zettől tisztítják a tavakat. 

– Január elején az időjárás előre-
jelzést nézegetve úgy tűnt, nem lesz 
jég a tavunkon, a Kirva-laposon, 
vagy legalábbis nem olyan vastag, 

amelyre rá lehet menni – mondta 
Jakab János, a kocsordi Kraszna 
Horgászegyesület elnöke. Évente 
télen levágjuk a szélvizünkön talál-
ható elszáradt nádat és gyékényt, 
s amikor normális tél van, vagyis 
befagy a tó, akkor ezt megoldjuk az 
egyesületi tagok önkéntes munkájá-
val. Mivel még február elején sem 
volt jele a hidegnek, hozzákezd-
tünk a partról és csónakból vágni 
az elszáradt növényzetet. Nem volt 
igazán hatékony a munka, 4 óra 
alatt annyira haladtunk, mint más-
kor 1 órai munkával. Megbeszél-
tük, hogy egy hét múlva folytatjuk, 
de mivel akkor már hideg volt és 
az előrejelzés –10 Celsius-fok alatti 
hideget jósolt, vártunk egy hetet.

– A tervünk bejött, az egyik 
szombaton a jég – ha egy kicsit 
recsegve-ropogva is, de – elbírt 
bennünket. Sokkal könnyebben 
tudtuk folytatni a megkezdett mun-
kát. Másnap, vasárnap reggel még 
tovább erősödött a jég, így aztán az 
összes elszáradt növényt levágtuk. 
Míg a hideg sok embernek kelle-
metlenséget, bosszúságot okozott, 
mi örültünk a kemény fagynak, 
hiszen lehetővé tette a munkánkat. 
Köszönöm a tagok lelkes erőfeszí-
téseit. 

A horgászat minden vízen horgászat, 
a horgász minden vízen horgász

A nehézségek ellenére elégedettek 2017-tel

A kemény fagy segített 

A Magyar Országos Horgász Szövetség közleménye

Kedves Sanyi!
Félve hallgattuk a híreket felőled, tudtuk, hogy 

nagy beteg vagy, a halál bekövetkezte mégis olyan 
borzasztó. Te, aki annyira egészségesen éltél, akinek 
a természet, a vízpart volt a mindene. Lám, a sors 
nem válogat. Mindenki szeretett, sok barátod volt az 
élet minden területén.

Lehetett rá számítani
Sándor személyében egy fanyar humorú, nagy 

szaktudású, természetszerető ember távozott közü-
lünk. Aktívan bekapcsolódott a közéletbe, alapítója 
és vezetőségi tagja volt a nyírteleki horgász egye-
sületnek. A közösségi munkában mindig lehetett rá 
számítani. Az ő javaslatai, ötletei, kétkezi munkája 
jelentősen hozzájárult az egyesület sikeres tevé-
kenységéhez. A versenyek elmaradhatatlan „mér-
legelőjeként” bíztatta a résztvevőket, segítette őket 
tanácsaival. 

A Bodrog és a Tisza nagy szerelmese volt.
Búcsúzunk tőled barátunk valamennyi horgász 

nevében. Emléked megőrizzük!
Dankó Mihály, elnök

Búcsú az embertől, 
a horgásztárstól

MAGYAR SÁNDOR TAMÁS 1960-2018

A meleg szobában ülő 
horgászok aggódva 

gondoltak arra, vajon a 
nagy hidegben, a befagyott 
tavakban és holtágakban mi 
van a halakkal.

Terepszemle a holtágnál
– Korai még a lékelésre gon-

dolni, hiszen az egyesületünk-
höz tartozó Nagy-Morotván csak 
három napja állt be teljesen a 
jég – mondta el Borbély Mihály, 
a rakamazi Cormorán Sporthor-
gász és Természetvédő Egyesület 
elnöke. – Az elmúlt napok viharos 

szélfúvása nem engedte befagyni 
a tavat, ugyanakkor az eső és a 
szél felfrissítette a vizet. A sás 
és a nád mellett nincs annyira 

befagyva a víz, ott is oxigénhez 
juthat a hal.

– Mindennap kimegyek a 
morotvához és az Aranyosi-árok-
hoz, figyelem a jégréteg alakulá-
sát. Szerdán fúrást is végeztünk, a 
morotva jege 12-13 centiméteres 
volt, hó részlegesen található rajta. 
A lékelés egyelőre nem szükséges. 
Ha az időjárás két hét múlva sem 
enged fel, s ha rá lehet menni a 
jégre, akkor majd vágunk rajta 
léket, de ha enyhül az idő, akkor 
pedig a part közelében törjük fel a 
jeget – tette hozzá Borbély Mihály. 
 KM -MML

A viharos szél késleltette Iszapbontó, valamint 
kémiai és biológiai egyensúly fenn-
tartó illetve újraindító baktérium 
törzsek elérhetőek Nyíregyházán a 
forgalmazónál. Amennyiben iszapos, 
algásodásra és „gazosodásra” haj-
lamos a vizük, ezzel a készítmény-
nyel megelőzhetjük és kezelhetjük a 
problémákat. Akár 10-15 cm szerves 
iszap lebontásának lehetősége egy 
szezon alatt! A készítménnyel tör-
ténő munka annyira egyszerű, hogy 
bárki elvégezheti a kezeléseket.
Garantált hatás:
–  Iszapréteg csökkentése, lágyiszap meg-

szüntetése, káros gázok kialakulásának 
megelőzése

–  Szerves anyagok lebontása, túlzott meny-
nyiségének szabályozása, megszüntetése

–  A tó biológiai, lebontó folyamatainak 
helyreállítása

Szekeres Sándor Péter

Villantó_2018_04.indd   5 2018.04.06.   15:23:15



4
2018. április

Villantó 9
2018. április

Villantó

Részt vehettem Közép-
Európa legnagyobb hor-

gász, vadász és természetba-
rát  fesztiválján 2018. február 
15-18. között, ahol színes 
programokkal várta a fiatalo-
kat a Magyar Országos Hor-
gász Szövetség pavilonja. 

A kreatív sarokban el lehetett 
készíteni a labdával játszó pon-
tyot, vagy kiszínezni a halakról 
készült kifestőket. Egy életkornak 
megfelelő tesztlap vagy kereszt-
rejtvény kitöltésével a horgászat-

ban jól hasznosítható ajándékcso-
magot kaptak a bátor jelentkezők. 
Kétóránként horogkötő és szere-
lékkészítő versenyen mérték össze 
tudásukat a már „képzett” kis hor-
gászok. 

Az izgalom a tetőfokára hágott, 
amikor a kötés erősségét egy digi-
tális horgászmérleg segítségével 
rögtön a helyszínen eldöntöttük. A 
legkisebbektől a felnőttekig sokan 
kipróbálták a halfelismerő memó-
riajátékot és közben megismerték 
hazánk legfontosabb halait. A gye-
rekeket kísérő szülők, nagyszülők 

és a tanárok legtöbbet feltett kérdé-
se, hogy hol lesznek a nyári tábo-
rok, gyermek horgászversenyek és 
hol foglalkozhatnak a horgászattal 
a kisiskolások? 

A kiállításon részt vevő ifjúsági 
vezetők a Horgász-suli program 
bemutatásával, a 2018. évi tervek 
ismertetésével minden kérdésre 
igyekeztek kimerítő választ adni. 
Még itt a tél, de a csillogó, elszánt 
gyermekszemeket elnézve sejthető 
volt, hogy ők már a tavaszi-nyári 
nagy horgászatokról álmodoznak.

Biri Imre

Bemutatkozás a FeHoVá-n

Víz világnapja és a halak napja

Az év eleji konzultáción bemu-
tattam a megyénkben 2017. 
évben végzett gyermek és ifjúsági 
munkát, és a 2018. évre beterve-
zett feladatainkat. Mint láthattá-
tok, nagyon színes és változatos 
munkát végeztünk, és ezt a len-
dületet szeretnénk megőrizni a 
2018. évben is. Ehhez kérem a 
további segítségeteket! Jó lenne, 
ha további egyesületek csatla-
koznának a programhoz, egy-egy 
helyi általános iskolával megkö-
tött együttműködési szerződés-

sel. Ez alapfeltétele az országos 
támogatások elnyerésének. Aki-
nek lejárt a szerződése (a legtöbb 
helyen nincs időtartamhoz köt-
ve), az újítsa meg, aki szerződés 
nélkül dolgozott, az kösse meg 
minél hamarabb (mintát küld-
tem mindenkinek). Gyerekekkel 
foglalkozni minden egyesületnek 
feladata és nemes küldetése. Sze-
retettel várunk minden érdeklődő 
egyesületet. Ha kérdésetek van, 
írjatok vagy hívjatok fel!

Biri Imre

Tisztelt Egyesületi Vezetők!  

A víz fontossága. Március 20-án a halak napját ünnepel-
tük a Rakamazi Erzsébet Királyné Általános Iskola horgászszakköri foglalko-
zásán. Először egy nagyon látványos kisfilmet néztünk meg a mocsarak rejtett 
világáról, védett halainkról és mindezek megóvásának fontosságáról. A halak 
mellett beszélgettünk a víz fontosságáról az emberek és a halak életében. A 
foglalkozás végén játékos formában ismerkedtünk Magyarország halaival.

A környezet megóvása. A Mándoki Általános Isko-
lában is megünnepelték a halak napját és a víz világnapját. Március 21-én a 
gyerekek először a víz fontosságával, a vizek szennyezésének okaival, és meg-
óvásának lehetőségeivel ismerkedtek meg a gyerekek. A foglalkozás második 
részében halaink és a vizes környezet megóvásával, őshonos halaink védelmé-
vel és Magyarország halaival ismerkedtek meg az iskola tanulói. A rendezvény 
előadója Horváth István, a Ho-Ho Horgász Egyesület elnöke, a horgászszakkör 
vezetője volt. A résztvevő több mint száz gyerek nevében is köszönjük lelkiis-
meretes munkáját.

Közelebb kerültek. Színvonalas foglalkozáson emlé-
keztek meg a Nyírteleki Szent Anna Általános Iskola horgászszakkörének kis 
horgászai a halak napjáról és a vizek világnapjáról. Marcsek Balázs  foglalko-
zásvezető a technika segítségével mutatta be világunk globális problémáit és 
hozta közelebb a halakat a gyerekekhez. A kicsik egy rövid kisfilm segítségével 
még a mocsarak rejtett világába, őshonos halaink életébe is betekintést nyer-
hettek.  Ezúton szeretném megköszönni Nagy Gábor Intézményvezető-helyet-
tes a szakkörök folyamatos segítését.

Március 20-án a halak napját, 
22-én a víz világnapját ünnepel-
tük. Az általános iskolákban már 
évek óta megemlékeznek a víz 
világnapjáról és a horgászszakkö-
rökben is foglalkozunk a témával. 

Az elmúlt évtől már a halak 
napjáról is ebben az időszakban 
emlékezünk meg. Készítettünk 
egy anyagot a szakköri foglal-

kozásokra (mely más területen 
is felhasználható), ahol a jeles 
napokat vagy a halakat szeretnék 
bemutatni. 

A halak napját és a víz világnap-
ját legalább olyan könnyű össze-
kapcsolni, ahogy a víz és a hal is 
összekapcsolódik. Jó munkát!

Biri Imre
Horgász-suli programvezető

Ha az anyagi helyzet lehe-
tővé teszi, akkor tavasz-

szal és ősszel is telepítenek.

Az egyik legrégebbi horgász-
egyesület megyénkben a mátészal-
kai székhellyel működő Szatmár-
vidéki Horgász és Természetvédel-
mi Egyesület, amely tavaly ünne-
pelte megalakulásának hetvenedik 
évfordulóját.

Mikor elolvad a jég...
– Egykoron ezer tagunk is volt, 

de aztán sokan átigazoltak újonnan 
alakult egyesületekbe – mondta 
Farkas Sándor, aki több mint húsz 
éve elnöke a civil szervezetnek. – 
Napjainkban 526 tagunk van Vajá-

tól Csengerig, Ópályitól Tarpáig, 
Nyírbátortól Vásárosnaményig. 
A tagjaink váltanak területi enge-
délyt a Tiszára, a Holt-Szamosra, 

vagy az alhaszonbérlőként általunk 
gondozott Vajai-tóra. Bár sokan 
messze laknak a víztározótól, de 
megszerették, szeretnek ott csó-

nakból horgászni. Az egyesüle-
tünk az eladott jegyeknek és a 
tagdíjaknak köszönhetően évente 
9,5 millió forintból tud gazdál-
kodni. Ennek felét a működtetésre 
és a fenntartásra fordítjuk, hiszen 
két halőrt is alkalmaznunk kell, a 
másik felét pedig telepítésre hasz-
náljuk. Általában március végén 
telepítünk, amikorra már biztosan 
elolvad a téli jég. Főleg nyurga 
pontyot, csukát és süllőt teszünk 
a vízbe. Szerencsére a harcsa és a 
fehér halak szaporodása jelentős, 
így azokat nem kell telepítenünk.

Aszályos az időjárás
– Ha van rá pénzünk, akkor még 

ősszel is van telepítés. Ha lenne 
megfelelő pályázati kiírás, akkor 
pályáznánk egy jelentősebb meder-
kotrásra; fontos célunk továbbá a 
vízszint megtartása, mert sajnos a 
csapadékszegény, aszályos időjá-
rást nagyon megérzi a horgászokat 
sok szép élményhez juttató tó – tet-
te hozzá Farkas Sándor. 

A megye számos pontjáról 
eljönnek ide a horgászok

Szükséges a kút szűrő-
rendszerének és a szivaty-

tyújának a felújítása.

Társadalmi egyeztetésre várta 
a nemrégiben az érdeklődőket a 
Vajai-tó – mint Natura 2000-es 
terület – fenntartási tervével kap-
csolatban a Hortobágyi Nemzeti 
Park igazgatósága.

Az igazgatóság munkatársai 
powerpoint-bemutatót tartottak a 
Natura 2000-es területek fokozott 
természetvédelméről, az elkészített 
tervdokumentációról. Tájékozta-
tást adtak arról is, hogy a tavat és 
környezetét – összesen 88 hektár 
területet – tíz kezelési egységre 
osztották, és ismertették az egyes 
kezelési egységek természetvédel-

mi céljait és az alkalmazott eljá-
rásokat.

Az elhangzottakhoz hozzászólt 
a fenntartási terv bemutatása után 
Tisza Sándor polgármester és Far-

kas Sándor, a tó halgazdálkodási 
jogával rendelkező Szatmár-vidéki 
Horgász és Természetvédelmi 
Egyesület elnöke. Mindketten 
hangsúlyozták a vízszinttartás fon-
tosságát, hiszen ez az alapja a 
környezet megóvásának, valamint 
annak, hogy az úszó szigetek ne 
gyökerezzenek le.

Egy környékbeli gazdálkodó 
arra volt kíváncsi, öntözhet-e a 
tó vízéből. Válaszként elhangzott, 
hogy nem szabad locsolni, hiszen a 
Hortobágyi Nemzeti Park évente 5 
millió forintért nem azért működtet 
kutat a vízszint fenntartására, hogy 
azt onnan mások kivegyék.

Csak őshonos halakat
– Egyetértettünk a tervekkel, és 

röviden én is ismertettem az egye-
sületünk halgazdálkodását a tavon 
– emelte ki a horgász egyesület 
vezetője. – Szóltam arról, hogy 
csak őshonos halakat – pontyot, 
csukát, süllőt – telepítünk a víz-
be, az invazív halak egyedszámát 
pedig igyekszünk csökkenteni. 
Tavaly például ezer kilogramm 
törpeharcsát gyűjtöttünk össze 
a tóból a halászati felügyelőség 
engedélyével és felügyeletével. A 
kúttal kapcsolatban elhangzott az 
is, hogy 1996-ban állították üzem-
be, s annyira megkopott már, hogy 
az eredeti vízhozam felét tudja 
felszívni mélyből. Szükséges lesz 
a szűrőrendszer és a szivattyú fel-
újítása a nagyobb kapacitás érde-
kében.  KM-MML 

A tó vízszintjének megtartása a cél

2018. február 3-án a Máté-
szalkai Szatmárvidéki Horgász és 
Természetvédő Egyesület tagsá-
ga gyászszertartásra gyülekezett 
a temetőbe. Az érkező egyesületi 
tagok fekete ünneplő ruhát öltöt-
tek magukra és kezükben egy-
egy szál fekete szalaggal átkötött 
fehér rózsa volt, hogy tiszteletüket 
kifejezzék Győrvári Lajos horgász 
elnökhelyettesük iránti tiszteletük-
nek.

A családtagok, szomszédok, a 
volt munkatársak és horgászok és 
ismerősök jelenlétében az emlék-
beszéd néhány mondata kiemelte 
és méltatta az egyesületért végzett 

több évtizedes munkáját és múlha-
tatlan érdemeit a horgász közös-
ségért, de azért is, hogy Győrvári 
Lajos munkássága példaként utat 
mutasson napjaink horgászegye-
sületi tagságának. Most, amikor 
a megyei horgász szövetség lap-
jában emlékezünk Lajos bácsi-
ra, elmondhatjuk, hogy napjaink 
múlásával a bölcs erő és fiatalos  
erény, amely jellemezte, megfo-
gyatkozik, aztán végleg elenyész. 
A szellem az csak, mi legyőzhe-
tetlen. Tudjuk manapság ritkán 
terem Győrvári Lajos, aki mindig 
csak lelkesített, akinek kisugár-
zása mindenkit áldozathozatalra 

és hasznos cselekvésekre sarkalt 
szenvedélyünk feltételeinek gaz-
dagítására. 

Dolgozott értünk, amíg tartott 
erejéből. Több évtizedes tevékeny-
ségében igazán nagy változást az 
1980-as évek eleje hozott az egye-
sület életében, mint legtöbb egye-
sület esetén is, Lajos barátunk 
horgász vezetői életében is, mert 
a horgászegyesületek vízkezelési, 
azaz halgazdálkodási jogosultsá-
got kaptak az államtól. Amikor a 
vajai Őstó vízszintje 1997-98-ban 
jelentősen lefogyott, mindent meg-
tett annak érdekében, hogy a víz-
pótlás megoldódjon. Felkészültsé-
ge és ügyünk iránti elkötelezett-
sége alkalmassá tette arra is Őt, 

hogy egyesületünket több mint egy 
évtizeden át eredményesen képvi-
selje a megyei horgászok szerve-
zetében Jelölő Bizottsági elnök-
ként és küldöttként is. Környe-
zete elismerve munkáját számos 
horgászkitüntetésben részesítette 
a megyei szövetség is és az egye-
sülete is. Győrvári Lajos barátom 
volt és az is marad örökre, emlékét 
megőrizzük. Szatmárvidéki Hor-
gász és Természetvédő Egyesület 
az ez évi közgyűlésén határozatot 
hoz a családtagok hozzájárulásá-
val a rendes évi horgászversenye 
„Győrvári Lajos emlékverseny”-é 
nyilvánítására. Nyugodj békében 
barátunk!

Farkas Sándor elnök

Győrvári Lajos emlékére
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Kedves Horgásztársak!
A hatóság részére  2018. január 01. napjától 

kezdődően elektronikus úton lehet benyújta-
ni mindennemű olyan iratot, kérelmet, ame-
lyet nem szükséges eredetben megküldeni (pl. 
leadandó halőri napló, fogási tanúsítvány, fel-
jelentés bevont engedélyekkel stb.). Elviekben 
3 órán belül megkapja a hatóság a központtól a 
beküldött iratokat, benyújtott kérelmeket, de pl. 
haltelepítés bejelentés és realizációnál érdemes 
kicsit jobban figyelni a határidőkre.

Csősz Sándor
halászati ügyintéző

(A fentiekből kitűnik, hogy pl. a közelgő 
pontytilalom alóli felmentés iránti kérelmünket, 
továbbá a haltelepítés bejelentését sem intézhet-
jük a továbbiakban postai úton, hanem a leír-
tak szerint elektronikusan az e-papír felületen. 
Ehhez mindenkinek rendelkeznie kell Cégkapu-
val, amire már korábban felhívtuk szíves figyel-
müket. Ha beadványaik során bármi probléma 
merülne fel, szívesen segítünk annak megoldá-
sában. Szövetségi Iroda)

Elektronikus 
ügyintézésNyári táborok

A MOHOSZ elnöksége és a MOHOSZ Ifjú-
sági és Oktatási Szakbizottsága (a továbbiak-
ban: IOSZB) a „MOHOSZ Horgász Utánpót-
lás-nevelési és Oktatási Program (HUNOP) 
2018-2019” keretében a gyermek és ifjúsági 
horgásztáborok 2018. évi támogatását hirde-
ti meg, melynek fedezetét az IOSZB részére 
biztosított, elkülönített szövetségi céltámoga-
tási alap, illetve a tárgyi állami céltámogatás 
biztosítja. 
A támogatás tervezett keretösszege: 

A MOHOSZ elnökségének döntése alapján 
16.500.000 Ft, azaz tizenhatmillió-ötszázezer 
forint. Az elnökség a kiírás alapján beadott 
pályázatok minősége és a pályázói létszám 
függvényében fenntartja a jogot a keret mó-
dosítására.
A támogatást igénylők köre: 

Egyszerűsített pályázatot (a továbbiakban: 
pályázat) adhatnak be a MOHOSZ azon tag-
szervezetei és tagszervezeti tagegyesületei 
(a továbbiakban: tagegyesület), valamint 
horgásztatást, horgászcélú halgazdálkodást 
folytató speciális jogállású tagjai, melyek leg-
alább 2017.01.01-től az országos szövetségi 

rendszer részei. Egy igénylő részéről a 7. pont 
szerint 1 vagy 2 db, a gyermek és ifjúsági hor-
gásztáborokra vonatkozó pályázati regisztráci-
ós adatlap (a továbbiakban: adatlap) nyújtható 
be. 2018-ban nem pályázhat az a tagszervezet, 
tagegyesület és speciális jogállású tag, mely a 
2017. évben HUNOP vagy egyéb MOHOSZ-, 
illetve támogatásban részesült és azzal határ-
időre, vagy – méltányossági elnökségi döntés 
esetén – a fizetési felszólításban megállapított 
póthatáridőre nem, vagy nem megfelelően 
számolt el, továbbá ha a MOHOSZ Alapsza-
bályban, választmányi határozatban, szerző-
désben előírt tagszervezeti-, tagegyesületi-, 
speciális jogállású tagi kötelezettségét írásos 
felszólításra, az ott meghatározott módon és 
határidőre sem teljesítette.
Igényelhető támogatás: 

A gyermek és ifjúsági horgásztáborokra 
táboronként minimum 50.000 Ft, maximum 
550.000 Ft, de a támogatható költségek maxi-
mum 50%-a, illetve bentlakásos tábor esetén 
maximum 6.000 Ft/fő/nap, napközis tábor ese-
tén maximum 4.000 Ft/fő/nap.

(Részletes kiírás a MOHOSZ Honlapján)

Folytatás az 1. oldalról
A 2018-as esztendő aktuális fel-

adatait Fesztóry Sándor ügyvezető 
igazgató ismertette. Több jelentős 
kérdést is kiemelten érintett. Így 
reményeink szerint a hal áfájá-
nak csökkenésével megnövekszik 
a fogyasztás, mert olcsóbban jut-
hatnak hozzá az emberek ehhez a 
fontos táplálékhoz. Újdonságnak 
számít az is, hogy január 1-jétől 
minden vízterületen csak az állami 
jegy kiváltásával lehet horgászni, 
illetve akire halvédelmi bírságot 

szabtak ki, csak az összeg befi-
zetése után juthat engedélyhez. 
Szó esett még a megújuló SZÁK-
program nehézségeiről, valamint a 
tervezett elektronikus fogási nap-
ló bevezetéséről. Ez évtől ismét 
tilos a kecsegére horgászni. Jó hír 
viszont, hogy egyes területi jegyek-
hez online is hozzá lehet jutni.

 Az ez évi Adó és TB. vál-
tozásokról, az egyesületek érintő 
feladatokról (Cégkapu, stb.) Mitró 
János könyvelő, pénzügyi szakértő 
adott tájékoztatást. Pozitív ered-
ményekről számolt be a jelenlé-
vőknek Busi László rendőrezredes: 
míg 2008-ban 1600 orvhalász ellen 
indult eljárás, addig 2017-ben, a 
fokozott ellenőrzéseknek köszön-
hetően, 140 jogsértésben (köztük 
120-an nem rendelkeztek enge-
déllyel) kellett eljárniuk. Jelentő-
sen „letisztult” a halpiac, viszont 
tapasztalataik szerint – a termé-

szetes vizeken megszűnt halászat 
miatt–, az ún. illegális, külföldről 
behozott halak is megjelentek a for-
galomban. Biri Imre a Horgász-suli 
program sikeréről szólt, melynek 
már az eredménye is látszik: nagy 
számban megnőtt a gyermekhorgá-
szok száma.  (A kormányhivataltól 
nem volt előadó, bár kapott meghí-
vót a halászati hatóság.)

Ezt követően a jelenlévők tettek 

fel kérdéseket, mondták el véle-
ményüket. A hozzászólók többek 
között kérték, hogy a Felső-Ti-
szába még több halat telepítsenek. 
Téma volt még a Keleti- és a Nyu-
gati-főcsatornákra válható engedé-
lyekkel kapcsolatos gond, illetve 
a halőrök vizsgáztatása. Befeje-
zésként elhangzott, hogy szükség 
van a konzultációra és a kölcsönös 
tájékoztatásra. D.M.   

A finom szerelék miatt 
nagyon óvatosnak és 

türelmesnek kellett lennie 
Sárvári Lajosnak.

Valószínűleg minden horgász 
olyan élményről álmodik, amelyet 
a napokban az apagyi Kenderázta-
tó-tónál átélt a nyíregyházi Sárvári 
Lajos: 98 percen keresztül fárasz-
tott egy 16,8 kilogrammos har-
csát, mire a parton büszkén kézbe 
vehette.

Óvatosan, türelmesen
– A finom szerelékkel és a fee-

der botommal pontyot és keszeget 
szerettem volna fogni január 7-én. 
A 10-es előkén 12-es horog volt, 
amire egy szem gumikukorica mel-
lé két csontit is tűztem. Halliszt 
tartalmú etetőanyagot használtam 
– elevenítette fel az emlékeket 
lapunk kérésére Sárvári Lajos. – 
Reggel 8 óra körül két határozott 
húzást láttam a spiccen. Bevágtam, 
de a hal nem mozdult meg, nem 
indult el. Akkor már sejtettem, 
hogy harcsa lehet.

– Aztán mikor hirtelen megin-

dult, 45–50 méter hosszú damil 
szaladt le az orsóról, cikázott 
jobbra-balra. Akkor már tudtam, 
hogy egy nagyobb halról van szó, 
de a finom szerelék miatt nagyon 
óvatosnak és türelmesnek kellett 
lennem, tulajdonképpen azt kellett 
megvárnom, hogy a hal teljesen 
elfáradjon ebben a küzdelemben. 
Éppen ezért nagyon lassan, szinte 
centiméterről centiméterre teker-
tem fel a damilt. Tudtam, ha lefek-
szik a tó aljára, már semmi esé-
lyem sincs, ezért arra törekedtem, 
hogy mindig mozgásban tartsam 
a halat. Hol megállt, hol oldal-
irányba ment, a környéken lévő 
horgászoknak ki kellett szedniük 
a készségüket. Volt segítségem, 
velem volt Lévai József és ifj. 
Fiola György, végül Gyuri szákolta 
meg a harcsát. Gondoltam, hogy 
egy nagyobb méretű példány lesz, 
de azt nem, hogy 16,8 kilogram-
mot nyom majd.

Barátok a vízparton
– Nyáron ezzel a finom szerelék-

kel esélyem sem lett volna kifogni, 
hiszen akkor vadabbul és erősebben 

harcolt volna. Fogtam már ebben a 
tóban 20-30-42 kilogrammos har-
csákat is, de azokat harcsás szere-
lékkel. Ezt a halat a baráti társa-
sággal fogjuk majd elfogyasztani 
– tette hozzá a fiatal horgász, aki 
20-25 éve horgászik ezen a tavon, 
de csak 10 éve tagja az Apagy 
Horgászegyesületnek. Négy eszten-
dősen tanult meg horgászni az édes-
apjától, akivel szintén az édesapa 
szerettette meg ezt a hobbit.

– Szeretem ezt a tavat, mert a 
környéke tiszta, rendezett, köny-
nyen megközelíthető. Az állomány-
nyal is elégedett vagyok, hiszen 
rendszeresen telepítenek. 

Tetszik az is, hogy kint van a ter-
mészetben, nincsen körbe kerítve. 
S akkor még meg sem említettem 
azt a sok barátot, akiket a parton 
az elmúlt évtizedekben megismer-
hettem.

M. Magyar László

Egyik legelterjedtebb ter-
mészetes etetőanyagunk 

a kukorica, amely igen válto-
zatos formákban jelenik meg 
horgászati szokásainkban. 
Felhasználása igen sokolda-
lú, használják nyersen (tejku-
korica, vagy baby kukorica), 
főzve, szárítva, darálva, 
ízesítve, pattogtatva és más 
anyagokkal kombinálva.

Kétségkívül nemcsak a halak, 
hanem a horgászok körében is 
igen népszerű. Nagyon sokan saját 
recept szerint készítik elő horgá-
szathoz a kukoricát, hogy az minél 
ellenállhatatlanabb legyen a 
halak számára. 

Az egyik alapvető 
művelet a kukorica elő-
áztatása (vagy páco-
lása). Ez több napot, 
vagy akár hónapot 
is igénybe vehet és 
különböző aromák-
kal kombinálva vál-
tozatos csalit kapha-
tunk. Az így előállított kukorica 
megfelelően tárolva akár évekig 
is használható. A kuktában való 
főzés, amelynél számolnunk kell 
azzal, hogy szemek saját tömegük 

többszörösének megfelelő nedves-
séget is képesek felvenni. A főzés 
során ezért fokozottan ügyeljünk 
arra, hogy megfelelő mennyiségű 
vízben menjen végbe a szemek 
puhulása és soha se tegyünk egy-
szerre sok kukoricát az edénybe. 
Az általános recept szerint egy-
harmad rész kukoricához 
kétharmad rész vizet 
adjunk, és mint-
egy fél óráig 
főzzük. 

Késő tavasszal, nyáron sokan 
esküsznek a közvetlenül a csőről 
lefejtett előkészítés nélküli nyers-
kukoricaszemekre. A szemek ned-
vességtartalma ilyenkor még oly-

annyira nagy, hogy összenyomá-
sukkor tejszerű folyadékcseppeket 
figyelhetünk meg. Egyesek szerint 
ez ellenállhatatlan egyes halfajok 
számára, amit számos fogási ered-
mény is bizonyít.

A száraz kukoricát elsősorban 
etetésre használják, de átfúrva csa-
liként is megjelenik. 

Tárolása, felhasználása 
igen egyszerű, 
különösebb gon-
dot nem igé-

nyel, így nagy 
mennyiség-
ben alkalmaz-

zák nemcsak 
sporthorgász 
k ö r ö k b e n , 

hanem hal-
gazdaságokban 

is etetésre. 
Darált for-
m á j á b a n 
az egyik 

legelterjedtebb 
alapanyaga az 

etető keverékeknek, 
amelyeknek halfajtól, víztípustól 
és évszaktól függően számos „házi 
készítésű” változata is létezik a szé-
les palettájú gyári kínálat mellett. 

A szemes kukoricát csaliként 

elsősorban a ponty horgászatánál 
használják, amely előszeretettel 
keresi is azt a vizekben, de kedvelt 
csemegéje a keszeg és kárászfé-
léknek is.  Számos módszer léte-
zik „felkínálásra”, a legalapvetőbb 
mégis a horogra tűzés, amely álla-
gából adódóan inkább a főtt, vagy 
nyers kukorica esetén használható. 
A mai napig vita tárgyát képezi, 
hogy érdemes-e, ha kint marad 
a horog vége vagy sem. Ki erre, 
ki arra a módszerre esküszik. Ha 
kint hagyjuk a véget, biztosabb 
az akasztás, viszont sűrű növény-
zetben a horog akadásához vezet. 
Szerintem mindenki döntse el 
maga. Tapasztalatom szerint kuko-
ricából egy-két szemnél nem érde-
mes többet a horogra tűzni, mivel 
ez szintén akadás forrása lehet és 
zavarhatja a hal akasztását is. 

Érdemes kipróbálni a horog-
ra tűzött kukorica-csonti kombi-
nációt, de csalinkat még számos 
módon tehetjük vonzóvá a halak 
számára. Pl.: különféle aromákkal, 
puffasztott anyagokkal, lebegtetés-
sel (hungarocell golyó). Maximum 
az aljzattól enyhén elemelkedő, 
attól néhány centire lebegő és sem-
miképp sem a felszín felé törő 
csalit érdemes használni.

A 2017-es év jelentős változást 
hozott a megye horgászai életében

Másfél órán át fárasztotta

Hagyományos csali a kukorica
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Rekordlista
Tisztelt Horgászbarátaink! A 

Rekordlista, mint a Magyar Hor-
gász egyik legnépszerűbb, értékte-
remtő rovata 1966 óta regisztrálja 
és közli a bejelentett rekordha-
lakat. A rovat 50 éves jubileuma 
egyben a megújulást is jelenti, az 
archív adatok fokozatos digitali-
zálása és felülvizsgálata mellett. 
2016-tól a folytatás már a Magyar 
Országos Horgász Szövetség Hiva-
talos Magyar Rekordlistája, amely 
továbbra is támogatni kívánja a 
horgászvizek és az eredményes 

fogási módszerek népszerűsítését, 
de egyben a kornak megfelelő, 
interaktív lehetőséget kínál a beje-
lentésekhez, a szakmai, statiszti-
kai információk kereséséhez, vagy 
éppen a kiemelkedő horgászfogá-
sokat tartalmazó személyes album 
elkészítéséhez és kezeléséhez is. A 
Rekordlista természetesen tovább-
ra is csak a sportszerű fogásokat, 
kapcsoltan a hal megbecsülését is 
kifejező képeket fogja közölni, a 
jelentős fogások hitelesítési ellen-
őrzése mellett. Kérjük, ismerjék 
meg és használják ki az új program 
lehetőségeit, szerkesszük tovább 
együtt a Rekordlistát! MOHOSZ

Applikációk is segíthetnek
A modern technika immár elérte 

a horgászatot is, számos applikáció 
tölthető le a mobiltelefonokra. Halat 
még továbbra sem tudunk fogni a 
telefonokkal, de segítenek abban, 
hogy megakaszthassuk a kapitális 
pontyokat, csukákat.

Fogadhatjuk a gratulációkat
Van olyan program, amely a 

horogkötési módokat mutatja meg 
a horgásznak, van, amelyik tippeket 
ad a pontyok horgászatához, 
de létezik olyan is, amely 
adatokkal, információkkal 
segíti a horgászokat azál-
tal, hogy bemutatja a hor-
gászvizeket és a csalikat.

Arra is van lehető-
ség, hogy megnézzük, 
a sporttársak hol és 
milyen halakat fogtak. 
Meg lehet osztani a 
fogásokat, lehet fogad-
ni a gratulációkat, lehet 
továbbá tapasztalatokat 
cserélni, a statisztikákból 
pedig tanulni. A horgász az 

applikációból tájékozódhat hor-
gászvizenként a várható időjárásról, 
sőt még arról is, hogy melyik hal 
milyen napszakokban jár leginkább. 
A térképes kereső segít felfedezni 
új horgászhelyeket, és még azt is 
megmutatja, hol és milyen módsze-
rek működnek azon a vízen.

Toplista a csalikról
Mint említettük, az app a csa-

likról is vezet toplistát, de a saját 
profilunkba felvitt ada-
tok alapján személyre 
szabott elemzéseket is 
készít. Ez viszont már 
olyan extra, amiért fizet-
ni kell. Az alkalmazá-
sok nagy része ingye-
nes, csak az extrákért 

kérnek pénzt. Ilyen 
különlegesség pél-
dául a pontos fogá-
si helyszínek listá-
ja vagy a „fogási 
valószínűséget” 
mutató előrejel-
zés is.  MML
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A vizsgához előzetes bejelentkezés szükséges, legalább 3 nappal a 
vizsgát megelőzően! Felkészítést segítő tananyag honlapunkon meg-
található. Sikeres vizsgázást kívánunk!

Megyei Közhasznú Horgász Szövetség Nyíregyháza, Dózsa György u. 23. 
fsz. 10., tel.: 42/411-372. Szerda: 08-16.30 óráig.
Tisza-Rétköz Horgász Egyesület Nyíregyháza, Csillag u. 16.,  
tel.: 42/410-038. Hétfő: 8-14 óráig. Szerda: 8-16 óráig.
Tisza-Rétköz Horgász Egyesület (Sneci Horgászbolt),  
Nyíregyháza, Árpád u. 1., tel.: 42/313-042. Kedd, csütörtök: 17 óráig.
Alkaloida Lombik HE. Tiszavasvári, Kacsás tó partján lévő horgásztanya, 
Tiszavasvári, Polgári út 1., tel.: 30/572-0907. Hétfő: 10.00 órától 
Bujtos Horgász Egyesület Aranyhorog Horgászbolt, Nyíregyháza, Szegfű u., 
tel.: 42/789-708. Szerda: 8.00 órától.
Lokomotív Horgász Egyesület Záhony, Új Élet u. 7., tel.: 30/699-3968. 
Szerda: 8.00 órától.
Felsőtiszai Vasutas Horgász Egyesület 
Mándok, Ady E. u. 1., tel.: 30/402-8844. Szerda: 10.00 órától.
Timári Horgász Egyesület Timár, Szabadság u. 112., tel.: 20/621-0289. 
Hétfő: 17.00 órától.
Cormorán Horgász Egyesület Rakamaz, Béke u. 2., tel.: 30/626-9881. 
Szerda: 10.00 órától.
Tisza-Szamosközi Horgász Egyesület Fehérgyarmat, Móricz Zs. u. 11.,  
tel.: 20/528-1274. Péntek: 08.00 órától.
Tisza-Szamosháti Horgász Egyesület Tunyogmatolcs, Arany J. u. 9.,  
tel.: 30/326-7555. Péntek: 10.00 órától.
Leveleki Horgász Egyesület, Levelek, Sport u. 17., tel.: 30/712-2014. 
Szerda: 13.00 órától.
Tiszamenti Horgász Egyesület, Horgászbolt, Rakamaz, Arany J. u. 8., tel.: 
30/9111-278. Hétfőn 14.00 órától-18.00-ig. 
Tiszamenti Horgász Egyesület, Kukac.Ponty.hu Horgászbolt, Tiszalök, 
Honvéd u. 2., tel.: 30/965-5619. Hétfőn: 8.00-12.00 óráig. 
Nagykállói Sporthorgász Egyesület, Nagykálló, Nagybalkányi út 7., tel.: 
30/244-9618. Szerda: 13.00 órától.
HO-HO Horgász Egyesület, Mándok, Petőfi u. 45., tel.: 30/250-3448, 
45/435-344. Péntek: 10.00 órától. 
Bezdéd Horgász Egyesület, Tiszabezdéd, Petőfi u. 23., tel.: 20/5617-826. 
Csütörtök: 08.00 órától.
Nyírteleki Sporthorgász és természetvédő Egyesület, Nyírtelek, Tokaji 
út 46. (Dózsa György u.), tel.: 42/210-510, 20/485-5727. Péntek: 09.00 órától.
Postás Horgász Egyesület, Vásárosnamény, Templom út 19.,  
tel.: 30/254-6168. Hétfő: 17.00 órától.
Új Élet Horgász Egyesület, Tiszalök, Kossuth u. 27., tel.: 30/822-1626. 
Péntek: 16.00 órától.
Szatmárvidéki HE. Halcapone horgászbolt, Mátészalka, Jármi út 6.,  
tel.: 20/436-0229. Szerda 09.00-12.00.
Réti Csík Horgász Egyesület Szőke Tisza Horgászbolt, Mátészalka,  
tel.: 30/326-7555. Hétfőn: 10.00 órától.
Milotai Tiszavirág Horgász Egyesület (Milota Általános Iskola),  
tel.: 20/472-6241. Szerdán: 18 órától.

A Sporthorgász Egyesületek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 
Szövetsége 3 fordulós (fordulónként külön helyszínen és időpontban) 

FEEDER BAJNOKSÁG-ot 
hirdet.

Az első fordulót 2018. április 22-én az Apagyi Kenderáztató-tavon 
rendezik meg.

Nevezési díj: 3.000 Ft.
Nevezni: Szilágyi Imrénél a 06/30-228-4674-as  telefonszámon április 
20-án 18 óráig lehet.
A feeder bajnokság során az országos feeder versenyszabályzat előírásai 
érvényesek.

Ennek legfontosabb elemei:
–  minimum 50 cm előkehossz
–  csak csúszós etetőkosár, ill. súly használható
–  12 l etetőanyag, 2,5 l csali (ezen belül max. 0,5 l szúnyoglárva) 

használható
–  a verseny kezdete előtti etetés tilos
–  etetőkosár csak a verseny kezdete után használható (távolság-és 

mélységmérésre is), addig csak súly
–  a feederkosár legnagyobb megengedett mérete 7 x 5 cm.
–  megengedett legnagyobb horogméret 10-es.
(A részletes versenyszabályzat és további információ a tóról www.
maci71.5mp.euhonlapról letölthető.)

A verseny programja:
7.00  Gyülekezés a verseny helyszínén, regisztráció az előzetes nevezés 

szerint, megnyitó, eligazítás
7.30  Rajthelyek sorsolása, a helyek elfoglalása, felkészülés
9.00  A verseny kezdete
13.55  Jelzés a verseny utolsó 5 percére
14.00  A verseny vége, mérlegelés a helyszínen
14.45  Eredményhirdetés

Díjazás: fordulónként az első 3 helyezett, az utolsó fordulót követően 
külön az összesítés (a két legjobb eredmény) szerinti 5 legsikeresebb 
versenyző kerül díjazásra.
Minden versenyzőnek sikeres szereplést kívánunk!

Szilágyi Imre, Verseny Szakbizottság elnöke

Horgászvizsga-helyek

Vízirendészeti Rendőrőrs Tokaj
Cím: 3910, Tokaj, Széchenyi sétány 9/B.

Telefon: 47/352-677; BM telefon: 30/66-39-576

Vízirendészeti Rendőrőrs Vásárosnamény
Cím: 4800 Vásárosnamény, Wammala út 1-3.

BM telefon: 03-32/63-19
Aki bármilyen rendellenességet tapasztal a vízen, vízparton, 
ezen a címen, telefonszámon értesítheti a rendőrséget!

VÍZIRENDÉSZETI RENDŐRŐRSÖK

A Felső-Tisza Magyarország 
legveszélyeztetettebb sza-

kasza árvízvédelmi szempont-
ból – mondta dr. Tilki Attila 
azon a projektnyitó rendezvé-
nyen, amelyet a nagyari Luby-
kastélyban tartottak. 

A 14 milliárd forintból megva-
lósuló program fő célja az árvízi 
biztonság növelése a meglévő töl-
tések magasításával és erősítésével, 
s mivel a munka már tavaly elkez-
dődött, a térség országgyűlési kép-
viselője személyes tapasztalataira 
alapozva jelenthette ki: jó ütemben 
halad.

A fejlesztés Milota, Tiszacsécse, 
Tiszabecs, Tiszakóród, Uszka és 
Magosliget közigazgatási területén 
valósul meg, védőhatása ugyanak-
kor a Tisza és Túr közötti teljes 
területre kiterjed.

Láng István, az Országos Víz-
ügyi Főigazgatóság (OVF) műszaki 
főigazgató-helyettese kiemelte: – A 
művek megépülése jelentős fejlő-
dés a térség számára, s hamaro-
san elkezdődhet a Tisza–Túr-közi 
árapasztó tározó kivitelezése is. A 
tivadari híd viszont egyelőre rizi-
kópont marad, mert bár az új átkelő 
engedélyes tervei elkészültek, az 
építkezést nem lehet uniós forrásból 
finanszírozni

– Tavaly nyáron kezdődött a kivi-
telezés, az idén júliusban érjük el az 
50 százalékot, a befejezés tervezett 
ideje pedig 2019 júliusa – ismertette 
a „menetrendet” Gacsályi József 
területi felügyelő, s hangsúlyozta: 
a munkát úgy végzik, hogy a térség 
árvízi biztonsága közben ne csök-
kenjen. 

Az Árvízvédelmi védvonalak 
kiépítése mértékadó árvízszintre, 
védvonalak terhelésének csökken-
tése a Felső-Tisza tivadari híd felet-
ti szakaszán című projekt műszaki 
tartalma: a Batár bal parti tölté-
sének fejlesztése 6,14 kilométeren 
Tiszabecs és Magosliget között, a 
Tisza bal parti töltésének fejlesz-
tése 16,1 kilométeren Tiszabecstől 
Tiszakóródig, négy zsilip átépítése, 
négy partvédelmi mű rekonstrukci-
ója Milota és Tiszabecs térségében, 
két gátőrház, illetve védelmi köz-
pont, vízrajzi állomások korszerűsí-
tése, modern fenntartógépek beszer-
zése. (Mindez több mint 1,1 millió 
köbméter a beépítendő földmeny-
nyiséget jelent.) Az Európai Unió 
és a magyar állam támogatásával 
megvalósuló fejlesztés összhangban 
van a legfrissebb szakmai irányel-
vekkel, illeszkedik a Tisza-völgyi 
árvízvédelmi fejlesztési program-
hoz és a magyar–ukrán árvízvédel-
mi koncepcióhoz.  KM- HP

Védőgát a Felső-Tiszán

Milotai Tiszavirág HE. 
közgyűlése
2018. március 11-én tartotta éves 

közgyűlését a Milotai Tiszavirág 
Horgászegyesület. Meghívásunknak 
eleget téve közgyűlésünket jelenlétével 
megtisztelte Virág Imre megyei elnök 
úr, amelyet a tagság tapssal köszönt 
meg. 

Az éves értékelésből mindenki számára 
kiderült, hogy nem kevés gondja van egy 
horgászvízkezelő egyesületnek manapság. 
Többek között az európai szabadkereskedelmi 
forgalom jócskán megemelte a halárakat, és 

a régebben nagy segítséget jelentő halasítási 
pályázatok 2007. óta megszűntek. Javasoltuk 
az ilyen pályázatoknak az „újraélesztését”. 
Kiemeltem, hogy a nálunk „ter-
mő”, a kiváló vízminőség és a 
nagy élettér miatt gyorsan növő, 
rendkívül erős halak nagy vonz-
erőt jelentenek az idelátogatók 
számára, mindezt megtetézte Filep 
István elmúlt évben fogott csupa 
izom 50 kg-os óriásharcsája.

A 2017. évi zárszámadás ismer-
tetése-elfogadása után a tagság igényei szerint 
készítettük el a 2018. évi költségvetést, ame-
lyet Nyilas Rudolf gazdasági vezető tételesen 
felolvasott, és az szintén elfogadásra került.

A felügyelő és fegyelmi bizottság elnökének 
beszámolóit a közgyűlés elfogadta. 

Virág Imre, Megyei Elnök Úr tájékoztatást 
tartott a Tisza és vízrendszere horgászkezelésű 
vízzé válása óta végzett szövetségi munkáról, 

valamint egyéb aktualitásokról, 
válaszolt a felmerült kérdésekre.

Ebben az évben a fák ritkítását 
tervezzük a vízminőség megóvá-
sa és a tó vonzerejének növelése 
érdekében. Ezen kívül több hatá-
rozatot hozott munkája során a 
közgyűlés, melyek a környezet 
megóvást, az eredményes hor-

gászatot, a horgászlétszám további bővülé-
sét, valamint a napijegyes horgászokat, illetve 
a horgászturizmust célozzák. További info 
egyesületünkkel kapcsolatban: az mlotahorg.
hupont.hu című honlapon.

Wachteinheim József, elnök

A verseny helyszíneinek változtatási jogát a Verseny Szakbizottság fenntartja és az 
adott verseny kiírásának időpontja előtt 8 nappal az érintettekkel közli.

VERSENY SZAKBIZOTTSÁG

2018. évi versenynaptár tervezet
Időpont Megnevezés Helyszín Nevezési díj

04.08. Évadnyitó Kocsord, Kirva lapos 
Fn: 3.000 Ft,
U-14, U-18, U-23, női 
versenyző: 2.000 Ft

04. 22. Feeder Kupa I. forduló Apagyi Kenderáztató 3.000 Ft
05. 13. Feeder Kupa II. forduló Kocsord, Kirva lapos 3.000 Ft
05. hó XII. Városháza-kupa később kerül egyeztetésre Meghívásos
05.20. Ifjúsági horgászviadal Nyíregyháza Bujtosi-tó Meghívásos
05.25-29 Gyereknapi horgászversenyek Helyi Egyesületek
05. 27. Megyei Csapatbajnokság Kisvárdai agyaggödrök Nincs

06.10.
Egyéni Bajnokság 
(2 fordulós)

Apagyi Kenderáztató 
vagy Morotva

Fn: 3.000 Ft,
U-14, U-18, U-23, női 
versenyző:  2.000 Ft

06.22-23,
XXIII. Nemzetközi Barátság 
Kupa

Szlovákia 
Rozsnyó

Meghívásos

06.30-07.01. OHCSB Szeged Maty-ér

07.15. Feeder Kupa III. forduló
Vásárosnaményi  
Keskeny Holt Tisza 

3.000 Ft

08. 26.
Tisztségviselői Horgász-
verseny

Vaja Ős-tó 12.000 Ft/csapat

09.09. Folyó Vízi verseny Tímár, Tisza part Nevezéses

09.hó
dr. Maleczky Imre Emlék-
verseny

Apagyi Kenderáztató Nevezéses

09.hó
Fogyatékkal élők Megyei 
horgászversenye

Apagyi Kenderáztató Nincs

09.21.
(péntek)

IV. Horgász ötpróba
Megyei versenye

Máriapócs Meghívásos

11.04.
Páros csónakos
pergető verseny

Apagyi Kenderáztató 5.000 Ft/fő
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Kupferschmidt Csaba 
januári csukája

Év eleji konzultáció. Szép számban jöttek el a horgászegyesületek elnökei, titkárai, gazdasági vezetői a Sporthorgász Egye-
sületek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szövetsége által szervezett február 3-i konzultációra. Virág Imre elnök megnyitójában kiemelte, hogy a 
2017-es év jelentős változást hozott a megye horgászai, így a szövetség életében is. (Például 5000 hektárra nőtt a szövetség kezelésében lévő 
vízterület.) Köszönetet mondott mindazoknak, akik részt vettek ebben a munkában./3.

A kemény fagy segített.  A kocsordi horgászok 
télen sem pihentek, amint lehetőségük volt rá, a száraz növényzettől tisztítot-
ták a tavakat./8.

Horgász-suli a FeHoVá-n. Biri Imre részt vett a 
Közép-Európa legnagyobb horgász, vadász és természetbarát fesztiválján 
2018. február 15-18. között, ahol színes programokkal várta a fiatalokat a 
Magyar Országos Horgász Szövetség pavilonja./4.

Az év első pontyai. 
Az év első pontyai, melyek visszake-
rültek a tóba, vendéghorgászaink, 
Liptai Richárd és barátja személyé-
hez fűződik. Elmondásuk szerint 10 
db pontyot fogtak azon a napon, 
melyek közül a képen látható halak 
voltak a legnagyobbak, 5,20 és 6,35 
kg-osak. És olyan híreket is kaptam 
erről a horgászatról, hogy a felkínált 
csonti csokrot valami komolyabb 
méretű harcsa is felvette, de végül 
is a hal került ki győztesen ebből a 
csatából. Ettől függetlenül gratu-
lálunk a szép eredményhez és köszi 
a képet!

Kotorták 
a Bujtosi-
tavat.
A környezetre is 
ügyeltek a meder-
kotrás során a 
Bujtosi-tó mellett, 
amikor a markoló 
nem dolgozott, a 
talajkímélés céljá-
ból még a kanalat 
is gumikerekeken 
pihentették.

A halak napját, víz 
világnapját sok helyen 

megünnepelték

Gyereknapi horgászversenyek
Tisztelt Egyesületi Vezetők!

Kérünk minden olyan egye-
sületet, amiknek lehető-

ségük van egy gyereknapi 
horgászverseny megszerve-
zésére, tegyék meg! 

A MOHOSZ országos vezetése 
értékes horgászeszközökkel járul 
hozzá a versenyek díjazásához. 
Ehhez ki kell tölteni egy adatapot 
és el kell küldeni a megadott cím-
re. Az elküldött pályázatokról, kér-

jük tájékoztassák a megyei szövet-
séget is. Akik szeretnének nyári 
gyermek-, vagy ifjúsági horgász-
tábort szervezni, azok jelezzék és 
segítünk a pályázat megírásában. 
Május 11-én, csütörtökön egész 
nap bent vagyok a megyei szövet-
ségnél, ha kérés vagy kérdés van, 
keressetek!

Biri Imre
Horgász-suli programvezető

Tel.: 30 367 6355
E-mail: biri.imre@freemail.hu 

Víz Világnapja
A Víz Világnapja egy évente ismétlődő esemény, 

melyet 1993 óta minden év március 22-én tartanak 
meg. A világnap célja, hogy ráirányítsa a figyelmet 
a mindenki számára elérhető, tiszta víz fontosságára 
és az édesvízkészletek veszélyeztetettségére. Mi hor-
gászok tudjuk, mennyire fontos a víz jelenléte, annak 
tisztasága.

A 2018-as Víz Világnap nemzetközi szlogenje nem 
véletlenül lett a „Védd természetesen!”. Árvizek, 
aszályok, vízszennyezés – mind károsítják a növény-
zetet, talajt, folyókat, tavakat. Hogyan csökkenthetjük 
az ezek által okozott károkat? Hogyan szabhatunk 
gátat a környezetszennyezésnek?

A megoldást a természet maga kínálja. A jellemzően 
egyetlen funkciót – például csatornázás – betöltő szür-
ke infrastruktúra megoldásai mellett a zöld infrast-
ruktúra térhódítása azért fontos, mert több probléma 
egyidejű kezelésére is lehetőséget nyújt. Új erdőket 
kell telepíteni, vissza kell kapcsolni a folyókat az árte-
rekhez, helyre kell állítani a vizes élőhelyeket, hiszen 
ezek tartják egyensúlyban a víz körforgását, javítva 
az emberiség egészségét és életminőségét. Bodnár 
Gáspár, a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 
igazgatója a megyei ünnepségen elmondta: jelenleg 
kevés a víz. Bár csapadékos volt a tavasz, de az elmúlt 
két év csapadékhiánya miatt a hiányzó vízmennyisé-

get még nem sikerült pótolni. Az igazgatóság munka-
társai most azzal foglalkoznak, hogy lezárják azokat 
a zsilipeket, amelyeknél vizet lehet visszatartani, 
illetve ideiglenes elzárások megépítésére készülnek. A 
megyeházán megtartott rendezvényen szó volt a Nem-
zeti Vízstratégiáról, amely azt tartalmazza, mit kell 
tenni Magyarországon azért, hogy a világot fenyegető 
vízválságot elkerüljük. Reich Gyula, a Vízügyi Tudo-
mányos Tanács tagja azt mondta: a stratégia fontos 
eleme a vízvisszatartás, amely egyszerre szolgálja az 
árvízvédelmet, a vízkárelhárítást és a vízhasznosítást, 
kiemelt cél a megelőző jellegű vízkárelhárítás, a vizek 
ökológiai állapotának a javítása, a fogyasztói tehervi-
seléssel arányos jó minőségű víziközmű-szolgáltatás, 
amelybe beletartozik a vízellátás, a szennyvízelveze-
tés és -tisztítás is. A stratégia elkészült, már lezajlott 
a társadalmi véleményezés, s a tervezet nemsokára a 
kormány elé kerül.

A III. Halcatraz Hor-
gászfesztiválon ott 
voltak a Horgász-suli 
szakköreinek kisdiákjai 
is. Délelőtt a Rakamazi 
Erzsébet Királyné Álta-
lános Iskola és a Nyír-
teleki Szent Anna Kato-
likus Általános Iskolák 
horgászpalántái találkoz-
tak Erdei Attila horgász 
világbajnokkal. Attila 
mesélt gyermekkora 
nagy horgászatairól, ver-
senyzői múltjáról és nap-
jaink halfogásairól. Dél-
után a Nyíregyházi Bem 
József Általános Iskola 
ifjú horgászai is felke-
resték a fesztivált, ahol 
találkozhattak Walter 
Tamással a magyar hor-
gászsport meghatározó 
világbajnok horgászá-
val. A képek magukért 
beszélnek… Biri Imre

Halcatraz Horgászfesztivál

Március 20. a 
halak napja! 

Az elmúlt évtől március 20-án 
ünnepeljük a halakat. Aki teheti, 
hívja fel a figyelmet a halak megbe-
csülésére és a vizes élőhelyek meg-
óvásának fontosságára. Az egykori 
mocsarak- és lápok lecsapolásával, 
a folyószabályozással, a vízszeny-
nyezéssel és a tájidegen fajok meg-
jelenésével a természetes halfau-
nánk átalakult, több faj visszaszorult 
vagy csaknem teljesen eltűnt.

Az ipari tevékenység, a rovarirtó 
szerek, a gyomirtók, a mosósze-
rek, az olaj és származékai egyaránt 
veszélyeztetik a vízi élővilágot. A 
horgászok, a horgászat szabálya-
inak betartásával, a vízpart meg-
óvásával, a halakkal való kíméletes 
bánásmóddal és csak a szükséges 
halak megtartásával segíthetnek a 
természet sokszínűségének megőr-
zésében.

Biri Imre
Horgász-suli programvezető

Telepítés
Március 30-án, pénteken 10-10 mázsa horogérett pontyot telepített a 
megyei horgász szövetség a kezelésében lévő Császárszállási víztáro-
zóba,  és a tiszadobi holtágba. Megyei Horgász Szövetség

Villantó_2018_04.indd   1 2018.04.06.   15:23:11


