
Húsvéthétfő hajnalán jött az 
első: Urbán Attilla apagyi horgász 
horgára egy 63 kg-os 203 cm-es 
harcsa akadt. A második szombat 
este 22.45 körűl egy 53 kg-os baju-
szos – melyet 
Gyulai László 
nyírtéti hor-
gász fogott 
– került part-
ra. Mindkét 
horgász az 
Apagyi HE 
tagja. „Ilyen 
még nem 
fordult elő 
nálunk, hogy 
egy héten ket-
tő ilyen nagy 
harcsát fogja-
nak ki. Egyéb-
ként az eddi-
gi rekordunk 

az a 65 kg-os példány amit 2015 
szeptemberében fogott egy szintén 
apagyi horgász.” – emelte ki Szűcs 
Tibor. Április 10-én  éjszakai fogás-
ként Dudás Balázs, az Apagyi HE 

tagja, egy 53,2 
kg és 183 cm 
harcsát emelt 
ki a Kenderáz-
tatóból. Este 9 
órakor felszí-
ni szerelésen 
keszeg volt a 
csali. A ne gye-
di ket – amely 
167 centimé-
ter hosszú és 
45 kilogram-
mos volt – a 
Sényőn élő 
Seres István 
a k a s z t o t t a 
meg.
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Közel a tízhez. Az apagyi Kenderáztató tóbóban sikerült meg-
akasztani ezt a 8,80 kg-os pontyot Sűrű Alex nyíregyházi horgásznak, a 
helyi egyesület ifjúsági tagjának.

Óriás harcsa
Urbán Attilla apagyi horgász 
horgára egy 63 kg-os 203 cm-es 
harcsa akadt a helyi Kenderáz-
tató tavon. /12.

Frissítik a Sóstói tavak vizét. /4.

A halfogás 
öröme
(képünkön Nagy Ramóna)

Apagyi harcsák

Védett a tiszavirág
A nyári meleg miatt két hét-

tel hamarabb kezdődött a 
tiszavirágzás

Jó tudni, hogy a tiszavirág 
(Palingenia longicauda) védett 
rovarfaj, természetvédelmi értéke 
egyedenként tízezer forint. Tavaly a 
védelmük érdekében már a rendőr-
séget is kivezényelték a Tiszához. A 

védett rovar egyedének elpusztítója 
szabálysértést követ el, és 150 ezer 
forintig terjedő pénzbírsággal sújtha-
tó. Természetkárosítást is elkövethet, 
aki a rovarok telepét károsítja meg 
vagy jelentős mennyiségű egyedet 
gyűjt. Természetkárosítás miatt kell 
felelnie annak is, aki a rajzásba kis-
géphajóval szándékosan belehajt és 
megzavarja, elpusztítja a kérészeket.

Alapszabály-módosítás, új elnökség

2018. május 19-én tartotta szoká-
sos évi rendes közgyűlését a Megyei 
Közhasznú Horgász Szövetség. Az 
ügyvezető, Fesztóry Sándor 2017 
évről szóló beszámolója mellett 
elfogadták az ez évi költségve-
tést is a küldött horgásztársak.  Az 
alapszabály kisebb módosítására is 
sor került, mely szerint a 10 tagú 
elnökséget, 7 tagra csökkentette a 
küldöttközgyűlés. 

Ebben az évben lejárt az 5 éves 
mandátuma a megválasztott tiszt-
ségviselőknek, ezért választásra is 
sor került, melynek eredményekép-
pen újra 5 évre bizalmat kapott a 
Megyei Szövetség elnöki posztjára 
Virág Imre, míg alelnökként szin-
tén újra választották Farkas Sán-

dort, a Mátészalkai Szatmárvidéki 
Horgász Egyesület elnökét. Az 
elnökség tagjai lettek: Oláh Kár-
oly (Tiszavirág HE. Tiszadob); 
dr. Isaák László (Sóstógyógy-
fürdő HE, Nyíregyháza); Dankó 
Mihály (Nyírteleki HE); Biri Imre 
(Cormorán HE., Rakamaz); Szilá-
gyi Imre (Szatmárvidéki HE. Máté-
szalka). 

Megválasztásra kerültek a szak-
bizottságok elnökei is az alábbiak 
szerint: 

Szilágyi Imre Verseny Szakbi-
zottság elnöke, Biri Imre Ifjúság-
Oktatási Szakbizottság elnöke, Gura 
Mihály (Nagykállói Sport HE) Víz-
Környezetvédelmi és Halgazdálko-
dási Szakbizottság elnöke lett.

A szakbizottságok tagjait a 
bizottságok vezetőinek javaslata 
alapján az elnökség kéri fel és 
bízza meg. 

A Felügyelő Bizottság az aláb-
biak szerint került megválasz-
tásra: az elnöke Szűcs Sándor 
(Szatmárvidéki HE. Mátészalka), 
tagjai: Jakab János (Kraszna HE. 
Kocsord), Mandula Károly (Csá-
szárszállás HE.) lett.

És végül országos küldöttnek, a 
Magyar Országos Horgász Szövet-
ség Választmányába választották: 
Virág Imrét, Fesztóry Sándort, Far-
kas Sándort és dr. Isaák Lászlót. 

A közgyűlés végén a Megyei 
Horgász Szövetség elnöksége 
„Horgászsportért” kitüntetést ado-

mányozott a hosszú éveken át vég-
zett példamutató munkájukért Tát-
rai Andrásnak, a Felügyelő Bizott-
ság korábbi elnökének és Gura 
Mihály korábbi elnökségi tagnak.

NYÁRI

További információkat keress 
a Villantó Magazin és  

az egyesületek oldalain. 
Sporthorgász Egyesületek 

Megyei szövetsége

horgásztáborok
Horgászegyesület 

neve Tervezett helyszín Tervezett időpontok Érdeklődni

Alkaloida Lombik Horgász 
Egyesület

Tiszavasvári  
Kacsás horgásztó 2018. július 06.-08. 06-30/4132426

Cormoran Sporthorgász és 
Természetvédő Egyesület

Rakamazi  
Nagy-Morotva 2018. július 11.-13. 06-30/3676355

Új Élet Horgász és 
Környezetvédelmi Egyesület

Tiszalök 
Kenyérgyári holtág 2018. július 27.-29. 06-20/4548757

Vasutas Sporthorgász és 
Természetvédő Egyesület

Orosi I. sz. tó  
(Hódi-tó, 41. sz. főút, 
körforgalom előtt)

2018. július 02.-06. 06-20/2160532

Bujtos HE. Nyíregyháza 
Bujtosi tavak 2018. július 27-28 06-20/3748010

Ho-Ho HE. Mándok  
Mezőladányi Pasku tó 2018. július 7-8. 06-30/2503448

Kis-Tisza HE. Kisar – Túr folyó, 
Nábrádi duzzasztó 2018. július 13-14. 06-20/9259235

Kraszna HE. Kocsord 
Kocsordi Kírva lapos 2018. július 13-14. 06-30/8414886

Nyírteleki STE. Rakamaz 
Nagy-Morotva 2018. július 11-13. 06-20/8243967

Tiszaparti HE. Gávavencsellő 
Kacsató 2018. július 03-05. 06-70/5608061

Tiszavirág HE. Tiszadobi holtágak – 
Keresztgát

2018. július 29 – 
augusztus 01. 06-20/2341806

Kemév HE. Császárszállás 
Ivató-tó 2018. augusztus 13-14. 06-20/2307736

Máriapócsi HE. Máriapócs 
Máriapócsi horgásztó 2018. augusztus 2-5. 06-70/3872610

Géberjéni Kis-Sügér 
Horgászegyesület

Mátészalka  
Bilbó Sport horgásztó 2018. július 09.-13. 06-20/4470669

Gyermek Horgásztáborok (7-14 éves kor között)

Tisza-tavi 85 kg-os harcsa
Óriási harcsákból nincs hiány a 

Tisza-tavon. Egy hatalmas 85 kilo-
grammos példányt csalt horogra 
Oláh Csaba június 9-én a délutáni 
órákban. Csorgós gumihalas peca 
közben a folyó Tiszafüredi és Örvé-
nyi szakaszát horgászta, amikor 
egy jó megérzés nyomán lecserélt 
csali meghozta szerencséjét. Hosz-

szú, embert próbáló fárasztás után 
vehették kézbe párjával a hatal-
masra nőtt 241 cm hosszú ragado-
zót. Csaba elmondása szerint élete 
legküzdelmesebb halfogása volt. 
Végül jól vizsgázott az erős, épített 
botos felszerelés, a 27-es fonott 
zsinór és természetesen az ügyes 
horgász is. Gratulálunk!

Gyulai László

Urbán Attila

Seres István

Dudás Balázs

Császárszállási horgász verseny /8.
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Horgásztóba hajtott egy gépkocsi
Horgásztóba hajtott egy személy-

gépkocsi nemrégiben Vállajon, a 
Béke utcában. A mátészalkai hivatá-
sos és a nagyecsedi önkéntes tűzol-
tók vonultak a műszaki mentéshez. 
A jármű vezetője kiúszott, a gép-
kocsi elmerült. A jármű kiemelé-
sénél a Felső-Tiszavidéki Búvár és 
Közhasznú Egyesület búvára a tóba 

lemerült és a sodronyokat rögzítet-
te, majd a nyíregyházi 60 tonnás 
tűzoltódaru segítségével a gépkocsit 
a partra csörlőzték. A katasztrófa-
védelmi műveleti szolgálat vízügyi 
helyszíni szemlét végzett és érte-
sítette a tó tulajdonosát, személyi 
sérülés nem történt. 

Dóka Imre tű. főhadnagy

MAGAZINVillantó IMPRESSZUM

A Sporthorgász Egyesületek Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szö vet sé gé nek 
megbízásából kiadja a Fego Plusz Bt. Szerkeszti: a szer kesz tő bi zottság.  

Felelős kiadó: Virág Imre és Fesztóry Sándor. Szerkesztőség címe:  
4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. u. 23. sz., földszint 10. Telefon: (42)411-372.  

Információ: www.villantomagazin.com  
E-mail: villantomagazin@gmail.com 

Nyomás: Tóth Imre, Nyírtelek ISSN 1785-8607

Bíróság elé állítás kereté-
ben orvhalászat vétsége 

miatt 72 óra közérdekű 
munkára ítélte a Nyíregy-
házi Járásbíróság R. I.-t, 
aki ezt fizikai munkakörben 
köteles teljesíteni.

– A vádlott az idén április 9-én 
hajnalban a tiszaberceli térség-
ben egy emelőhálós eszközzel 
halászott. A terület nem halászati 

vízterületen helyezkedik el, s a 
magyar állam kezelésében áll. 
A vádlott állami halászjegy és 
érvényes területi engedély hiá-
nyában jogosulatlanul halászott, 
melynek során hét halat fogott, 
melyeket a tettenérést követően 
visszaengedtek a vízbe. Az ítélet 
jogerős – tájékoztatott dr. Toma 
Attila, a Nyíregyházi Törvény-
szék sajtószóvivője.

Kelet-Magyarország

Közérdekű munkára ítélték  
az orvhalászt

A halászok és a táplálko-
zástudósok évtizedes 

panasza, hogy nem eszünk 
elég halat. A miértre eddig 
nem sok értelmes válasz 
érkezett, legtöbben e húsfé-
leség árát jelölték meg. 

Holott inkább a neveltetésben 
és a konyhatechnikai tudás hiá-
nyában találtatik meg a válasz. 
Szép számokat produkált az 
elmúlt néhány év: úgy tűnt, 
mintha látványosan növekedne a 
hazai halfogyasztás. Ez a korábbi 
számokat ismerőket is meglepte, 
de aztán kiderült, hogy két esz-
tendeje másképpen számolják az 
évente megevett halak egy főre 
jutó mennyiségét. 

Élősúlyra vonatkoztatnak, így 
lett a korábbi stabilan 3,7-4-ből 
6 kilogramm. Habár itthon a 
legnagyobb mennyiségben pon-

tyot állítunk elő, a kutatásokból 
kiderült, hogy inkább az idősebb 
generáció kedvence. A fiatalab-
bak nemigen eszik, helyette a 
lazacot és a pisztrángot keresik. 
A pontyot az íze miatt nem ked-
velik, de ebben a megítélésben 
vélhetően szerepet játszanak a 
főzőműsorok, a gasztroblogok és 
az éttermek is, amelyek szinte 
mindig az egyszerűen kezelhető 
lazacból készült étkeket mutatják 
be. 

Tapasztalat, hogy amelyik csa-
ládban akad horgász, vagy leg-
alább olyan ember, aki valóban 
ért a magyar halak elkészítéséhez, 
ott rendszeres és kedvelt alap-
anyag. Nem mellékesen a fiatal 
generációk is ellesik a konyhai 
fogásokat, melyeket a különféle 
halfajoknál kell alkalmazni. Ahol 
viszont nincs meg a tradíció, ott 
alig esznek halat.

Együnk halat!

Sok horgász szereti a 
Balsa határában található, 

festői szépségű János-ta-
vat. A víz hőmérsékletének 
emelkedésével egyre többen 
látogatnak el a tóhoz. Így tett 
a napokban a Kálmánházán 
élő Molnár András is.

– A kikötő partjához érve magas 
vízállás fogadott, 
s ez bizony meg-
határozza a halak 
kapókedvét is. Mint 
ismert, a tó halállo-
mányát és vízszint-
jét a Tisza biztosítja, 
illetve befolyásolja. 
Az utóbbi időkben 
egyre népszerűbb a 
method feederes 
horgászat, ami nem-
csak a telepített, de a 
természetes vizeken 
is bizonyította már 
hatékonyságát, így 
magabiztosan kötöt-
tem fel mindkét botomra ezt mód-
szert én is. Csakhogy aztán órák 
teltek el úgy, hogy nem volt egy 
kapásom sem. Bosszantott, s ezért 
úgy döntöttem, szerelést váltok – 
mesélte a fiatalember.

Vízközt az élő csali
– A finomabbik feeder botomon 

szereléket cseréltem, egy klasszi-
kus keszegező készséget állítottam 
össze. Az autómban nem épp kesze-
ges etetőanyagra leltem, ezért a 
lazábbra kevert édes kajához tettem 
két marék angol morzsát abból a 
meggondolásból, hogy a nagyobb, 
későn érkező keszegeket helyben 

tartja majd. A parttól 
közel 30 méterre hor-
gásztam kiakasztott 
zsinórklipsszel. Sűrű, 
5 perces dobásokkal 
alakítottam ki az ete-
tést. Az első halra 
sokat kellett várni, 
majdnem egy órát. 
Ez alatt az idő alatt 
vízközt kínáltam fel 
az élő csalit. A sok 
rontott kapásnak 
hála már 130 cm-es 
horogelőkét tettem 
fel ami 0,12 mm-es 
fluorocarbonból és 

14-es hosszú szárú lapkás horogból 
állt. Így az unalmas délelőtti órákat 
felváltották a délutáni apró örö-
mök, hiszen szép számban akadtak 
horogra a keszegek – fejezte be az 
élménybeszámolót Molnár András. 

Ez az ecetes hal nem 
tévesztendő össze a 

ruszlival! Nem, nem! Itt nem 
nyers a hal, hanem rántott.

Kis mennyiségben nem érdemes 
készíteni, de bármely sátras ünnep-
kor, húsvétkor, vagy karácsonykor 
érdemes hozzáfogni. Illetve nálunk 
bármely alkalommal, ha szép számú 
családunk összejön, szívesen látjuk 
az asztalon. Így történt ez most is.

Édesanyám az anyák napi köszön-
tőket várva készítette el nekünk. 
Hiába mondjuk, hogy ne vesződjön 
miattunk ilyen nehéz dolgokkal, de 
egy édesanyának semmi sem okoz 
nehézséget, ha a gyerekeiről van 
szó.

Hozzávalók / 10 adag
A rántott halhoz

 2 kg ponty (vagy bármilyen ●●

másik keményhúsú folyami hal 
felszeletelve)
30 dkg finomliszt●●

4 db tojás●●

30 dkg zsemlemorzsa●●

5 dl napraforgó olaj●●

4 nagy fej vöröshagyma●●

A salátaléhez
6 ek ecet (20%-os)●●

6 ek cukor●●

1 l víz●●

szegfűbors ízlés szerint●●

3 db babérlevél●●

1 ek só●●

Elkészítés
 A felszeletelt, besózott halat ●●

bepanírozzuk és bő olajban kisüt-
jük.
 Egy nagy jénai tálban a karikára ●●

felszeletelt hagymával váltakozva 
rétegezzük.
 Jó ecetes-sós-cukros salátalevet ●●

készítünk és a szegfűborssal meg 
a babérlevéllel együtt felforraljuk.
 A halat ezzel a forró lével leönt-●●

jük, és lefedve legalább egy napig 
érleljük.
 A forró ecetes lé átjárja a halat, ●●

és ha több napig áll, akkor a 
benne lévő nagyon vékon szálkák 
„eltűnnek”.
 Friss fehérkenyérrel vagy ecetes ●●

burgonyasalátával tálaljuk.

Értesítjük a horgásztársakat, 
hogy üzemtervi telepítést hajtottunk 
végre májusban folyamatosan, (a 
lehalászás függvényében) a keze-
lésünkben lévő Tisza folyó aláb-
bi szakaszaiba: Tisza folyó 494-
540,5 fkm-ig Tiszadob-Tiszaeszlár 
(víztérkód: 15-009-1-1), Tisza folyó 
540,5-581,3 fkm-ig Tiszaeszlár-
Tiszakarád bal part (víztérkód: 
15-017-1-1), jobb part (víztérkód: 
05-001); Tisza folyó 581,3-638 fkm-
ig Tiszakarád-Záhony (víztérkód: 
15-018-1-1), továbbá a Szamos, 
Kraszna, Túr, Öreg Túr, Új Túr 
folyókba. Telepítésre került halfa-
jok: 10.000 db előnevelt menyhal, 
190.000 db előnevelt süllő, 30.000 
db előnevelt sügér.

m●●●m
2018. május 18-án, üzemterv sze-

rinti, horogérett ponty telepítést vég-
zett a Megyei Horgász Szövetség 
a kezelésében lévő Császárszállás-
Oláhréti víztározóba. Kihelyezésre 
került: 500 kg háromnyaras ponty. 
Továbbá ugyanazon a napon előne-
velt süllő kihelyezést is végzték a 
Császárszállási-Oláhréti víztározó-
ba, üzemterv szerint 10 ezer darab, 
és üzemterven felül 2 ezer darab 
előnevelt süllő került kihelyezésre.

m●●●m
Üzemtervi előnevelt ponty tele-

pítését hajtott végre a Megyei Hor-
gász Szövetség május 28-29-én, 
a kezelésében lévő Alsó-és Felső 
Tisza folyóba, a Szamos, a Kraszna, 
a Túr folyókba, Balsa, Záhony, 
Vásárosnamény, Sonkád, Kocsord, 
Tunyogmatolcs helyszíneken törté-
nő kihelyezéssel. Telepítésre került 
halfaj: 215 500 db előnevelt ponty.

m●●●m
Üzemtervi szerinti előnevelt har-

csa telepítést hajtott végre Megyei 
Horgász Szövetség június 1-jén a 

kezelésében lévő Alsó-Tiszába és 
vízrendszerébe, Balsa és Tuzsér 
helyszíneken történő kihelyezéssel.
Telepítésre került halfaj: 45 000 db. 
előnevelt harcsa.

m●●●m
2018. június 1-jén, üzemterv sze-

rinti, horogérett ponty telepítés vég-
zett a Megyei Horgász Szövetség 
a kezelésében lévő Császárszállás-
Oláhréti víztározóba. Kihelyezésre 
került: 450 kg háromnyaras Ponty.

m●●●m
Üzemterven felüli telepítést haj-

tottak végre a kezelésünkben lévő 
Tiszadobi holtágba (víztérkód: 
15-010) 2018. június 11-én. Telepí-
tésre került halfajok: 50 000 db elő-
nevelt ponty és 10 000 db előnevelt 
fogassüllő.

m●●●m
2018. június 15-én, üzemterv sze-

rinti kétnyaras pontyot telepített a 
Megyei Horgász Szövetség kezelé-
sében lévő Császárszállás-Oláhréti 
víztározóba, valamint az Oláhréti 
tápcsatornába. Kihelyezésre került 
összesen: 2 000 kg kétnyaras ponty.

m●●●m
2018. július 13-án, üzemterv sze-

rinti kétnyaras ponty telepítés hajtott 
végre a Megyei Horgász Szövetség 
a kezelésében lévő Alsó-Tiszába és 
vízrendszerébe, Tiszalöki kihelye-
zéssel, 900 kg kétnyaras ponty, a 
Császárszállás-Oláhréti víztározóba 
100 kg kétnyaras ponty, valamint a 
Tiszadobi holtágba 500 kg szintén 
kétnyaras ponty.

Apró délutáni örömökEcetes hal

Telepítések 
szövetségi vizekbe Újabb hétmilliárd forintot 

fordítanak megyénkben 
az árvízi biztonság növelé-
sére: a fejlesztéssel a Tisza 
bal partján a Kisar–Nagyar, 
míg a jobb partján a Tivadar–
Tarpa közötti szakaszon 
csökken az árvízi elöntések 
kockázata.

– Mobilgát alkalmazásával úgy 
garantáljuk a biztonságot, hogy 
nem választjuk el a települése-
ket a folyótól – emelte ki Bodnár 
Gáspár.

A projekt nyitórendezvényét 
Kisarban, a Szatmár-Beregi Natúr-
park látogatóközpontjában tartot-
ták nemrégiben.

– Nagyon fontos állomásához 
érkezett a Felső–Tisza-vidék árvíz-
védelmi rendszereinek fejlesztése 
– szögezte le bevezetőül Bodnár 
Gáspár. – Tivadarnál a hullámtér 
szélessége mindössze egyharmada 
az átlagosnak, e szűkület vissza-
duzzasztó hatása jelentős, a híd kör-
nyékén gyakran jelentkeznek árvízi 
problémák. Az elmúlt huszonöt 
évben tíz rendkívüli árvíz volt a 
térségünkben; ilyenekre bármikor 

számítanunk kell, ezért fontos, 
hogy az építkezések a megfelelő 
ütemben haladjanak – fogalmazott 
a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igaz-
gatóság (FETIVIZIG) igazgatója. 
– Ez a projekt két új elemet is 
tartalmaz: áthelyezzük a töltéseket 
– ezáltal teret adunk folyónak –, 
és mobilgát alkalmazásával úgy 
garantáljuk a biztonságot, hogy 
nem választjuk el betonfallal, föld-
művekkel a településeket a folyótól 
– tette hozzá Bodnár Gáspár.

A projekt és a kivitelezés részle-

teiről Dajka István, a FETIVIZIG 
árvízvédelmi és folyógazdálkodási 
osztályvezetője beszélt.

– A fejlesztés Kisar, Nagyar és 
Tivadar közigazgatási területén 
valósul meg, védőhatása azonban 
sokkal nagyobb területen érvénye-
sül, s mérsékli majd a védelmi 
költségeket is. Tivadarnál 191 cen-
timéterrel magasabb az új MÁSZ, 
ennek ellensúlyozására a bal parton 
7,8, a jobb parton 1,8 kilométeren 
fejlesztjük a töltéseket, 300 ezer 
köbméter föld felhasználásával.

– A projektben szerepel még 
négy partvédelmi mű rekonstruk-
ciója, két gátőrház, illetve védel-
mi központ korszerűsítése és egy 
új árvízvédelmi raktár építése 
Kisarban – taglalta a szakember, 
aki szakaszvédelem-vezetőként 
épp itt küzdött a 2001-es árvíz-
zel. – Amíg ez a híd áll, a 2001-es 
szint esetén komoly beavatkozásra 
lenne szükség, nem elegendő a 
töltésépítés – zárta előadását Dajka 
István.

– HP –

Nagy nap virradt Tivadarra
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Tájékoztató
Halgazdálkodási hasznosító 
horgász szervezetek részére

Képek a közgyűlésről

Idegenhonos halfajok telepítésének 
engedélyeztetési eljárása
Horgász hasznosításban előforduló, 
kérelem köteles halfajok:

amur (Ctenopharyngodonidella)
afrikai harcsa (Clariassp., 
Heterobranchussp.)
lénai tok (Acipenserbaeri), 
lapátorrú tok (Polyodonspathula)
szivárványos pisztráng 
(Oncorhynchusmykiss)
pisztrángsügér 
(Micropterussalmoides)

Jogszabályi háttér:
A halgazdálkodásról és a hal védel-
méről szóló 2013. évi CII. tör vény
sze rint:
14. § (1) Halgazdálkodási vízterület-
re kizárólag a Pannon biogeográfiai 
régióból származó hal egyede tele-
píthető. 
(4) A 708/2007/EK tanácsi rendeletben 
meghatározott halfaj halgazdálkodási 
vízterületre történő telepítésére – a 
természet védelméről szóló törvényben 
meghatározott előírásokra is figyelem-
mel – engedély csak akkor adható, ha
a) a telepíteni kívánt vízterület teljesen 
zárt, lefolyástalan, vagy
b) a telepíteni kívánt állomány sza-
porodásra képtelen és a természet-
védelmi hatóság véleménye alapján 
ökológiai kockázatot nem jelent.
Ennek megfelelően a teljesen lefolyás-
talan tavak vagy a hal kijutását teljes 
biztonsággal megakadályozó ráccsal 
lezárt vízterületek esetében kérhető a 
telepítési engedély. Egyéb vizekben is 
van lehetőség az engedélyre, de csak 
abban az esetben, ha a hasznosító vál-
lalja, hogy szaporodásra képtelen állo-
mányt (pl. amur esetében a mestersé-
gesen előállított, igazolt származással 
rendelkező, triploid kromoszómaszá-
mú egyedek) telepít, ennek előállítá-
sa és beszerezhetősége jelenleg még 
nem, vagy csak nagyon korlátozottan 
biztosítható.
A fenti feltételek megléte esetén a 
telepítési engedélyt a földművelésügyi 
hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 
szervek kijelöléséről szóló 383/2016. 
(XII. 2.) Korm. rendelet alapján az 
alábbiak szerint lehet kérelmezni:
Eljáró hatóság: Élelmiszerlánc-biz-
tonsági, Földhivatali, Növény- és 
Talajvédelmi, Erdészeti Főosztály 
Földművelésügyi és Erdészeti Osz-
tály
Tel: 06 1 374 32 65 
Cím:  1023 Budapest,  

Frankel Leó u. 42-44.
E-mail: fme@pest.gov.hu

A kérelmet a fenti hatóságnál kell 
benyújtani elektronikus úton, az igaz-
gatási szolgáltatási díj befizetésének 
igazolásával együtt.
A kérelemnek tartalmaznia kell a 
kérelmező hasznosító és az érin-
tett vízterület főbb adatait (kérelem 

mintát mellékeljük) és megfelelő 
indoklást a kérelmezett halfaj ter-
vezett telepítésére. A leggyakrabban 
kérelmezett amur esetében ez lehet 
a vízinövényzet karbantartása, egyéb 
esetekben a horgászigények kiszolgá-
lása, horgászati feltételek javítása.
Igazgatási szolgáltatási díj befizeté-
se: 2.000.- Ft
Pest Megyei Kormányhivatal, szám-
laszám:
10023002-00302223-00000000 
Elektronikus ügyintézés:
2018. január 1-jével hatályba lépett az 
általános közigazgatási rendtartásról 
szóló 2016. évi CL. törvény (továb-
biakban: Ákr.). Ennek megfelelően a 
legtöbb megyei kormányhivatal már 
tájékoztatta a vele kapcsolatban álló 
hasznosítókat, hogy 2018. március 
1-től kezdődően az ügyintézés kizá-
rólagosan elektronikus úton történ-
het, így a Pest Megyei Kormányhiva-
talhoz is kizárólag a megfelelő elekt-
ronikus felületen lehet a kérelmet 
benyújtani (csatolmányként pdf vagy 
jpg formátumban)
Az e-papír benyújtási felületet a 
https://epapir.gov.hu/ címen érhetik 
el, a megfelelő személy ügyfélkapus 
bejelentkezésével.
A gazdálkodó szervezeteknél: „cég-
kapuból küldve szeretnék e-papírt 
benyújtani” jelölőnégyzetet kell 
bepipálni és megadni a személyhez 
regisztrált, cégkapuval rendelkező 
szervezet nevét és adószámát.
Amennyiben nincs még a halgazdál-
kodó szervezetnek cégkapus regiszt-
rációja, úgy egyenlőre a személyes 
ügyfélkapus benyújtást is elfogadják.
Az e-papír benyújtási felületen a 
következőket kell kijelölni:
Témacsoport: kormányhivatali ügyek
Ügytípus: halászati igazgatási fel-
adatok
Címzett: Pest Megyei Kormányhi-
vatal
A „Tovább a csatolmányhoz” kattin-
tásával lehet továbblépni a következő 
felülethez, ahol az utasítások szerint 
eljárva fel lehet tölteni a csatolmá-
nyokat (kérelem és befizetési bizony-
lat).
A kérelem befogadását követően az 
ügyintéző hatóság be fogja kérni a 
területileg illetékes természetvédelmi 
hatóság, esetenként a nemzeti parki 
igazgatóság, illetve vízügyi igazga-
tóság szakvéleményét arról, hogy az 
engedély kiadásának feltételei bizto-
sítottak-e az adott vízterületen.
A fentiekben leírt ügymenet illet-
ve elérhetőségek a tájékoztatónk 
kiadásának időpontjában aktuálisak, 
egyéb kérdéseikkel kérjük, fordulja-
nak megye, területi szövetségeinkhez 
vagy országos szövetségünkhöz a 
titkarsag@mohosz.hu e-mail címen.
Magyar Országos Horgász Szövetség
Zellei Ágnes osztályvezető

Április az év negyedik 
hónapja, a név a latin 

aperire szóból származik, 
melynek jelentése „meg-
nyitni” – ez utalás az ekkor 
kinyíló természetre. A termé-
szetre napjaink kora nyári 
melege gyorsító hatással 
van.

Körbe a „pontyoson” – Ideális 
környezetben a horgászok

Mint mindig, most is az utamon, 
a vár mögötti „pontyos” tó és kör-
nyékét jártam körbe. A tóparton 
horgászok, akik kikapcsolódni és 
pihenni vágynak, s mérgelődnek, 
hogy nem nagyon van kapás, de 
azért vannak kivételek is. Az itt 
pecázók kölcsönösen kicserélik 
egymással a „titkos” tapasztala-
taikat. Kísérleteznek, hogy még 
sikeresebb legyen a fogás. A hor-
gászok mindig kitalálnak valami-
lyen újdonságot az eredményesebb 
fogás érdekében. A természet, a 
táj változatossága, az élővilág 
apró meglepetései pihentetik, s 
újabb élményekkel gazdagítják az 
embert. A virágok, cserjék s futó 
növényzet színvilága csodálkoz-
tatja el a természetben sétálót. A 
méhek már hallható döngicsélése, 
virágról virágra való vándorlásuk, 
a kora nyarat idéző meleg már 

érezteti hatását. A part mentén ülő 
horgászok türelme, s néhol feszült 
várakozása is lenyűgözi a termé-
szetben sétálót. A 4. számú főúton 
haladó gépjárművek zaja is elhal-
latszik a közelben horgászókhoz. 
A belső csatorna vízfolyását már 
a jövő fejlesztéseinek munkálatai 
bizonyítják. Békés a táj. Egyes 
horgászoknál a szerencse is páro-
sul a türelemmel.

45 éve alakult a Dolgozók 
Sporthorgász Egyesülete 
Kisvárdán

1973–tól gondozza a városkör-
nyéki tavakat a Dolgozók Sport-
horgász Egyesülete. A kisvárdai 
tavakat alternatív kutak látják el 
friss vízzel, a lefolyókon keresztül 
pedig leeresztik a vizet, így folya-
matosan cserélni tudják a tavak 
vizeit. Négy tavat különböztetnek 
meg. Ebből legnagyobb az ún. 
Nagy lapos, mellette helyezkedik 
el a Bulgár és a kettő ölelésében 
található a Háromszög. Egy kicsit 
távolabb a kisvárdai vár szomszéd-
ságában található a Pontyos–tó. A 
Pontyos és a Nádas tavakat csak 
egy gát választja el egymástól, jel-
legükben mégis más és más vizek. 
Jellemző halak: ponty, amur, csu-
ka, harcsa, compó, süllő, kárász és 
keszegfélék. A pontyot rendszere-

sen telepítik, de előfordulnak szép 
harcsák is. A tavak gondozása is 
megoldott. A horgászok rendsze-
resen tisztítják horgászhelyeiket. 
Így teremtik meg az ideális kör-
nyezetet hogy az itt eltöltött idő 
valódi kikapcsolódást jelentsen a 
sporthorgászok számára.

Sikeres fogások a déli parton
Már 27 éve jár „pecázni” főleg a 

pontyosra Tóth Attila, aki a szom-
bati napon is szerencsével járt, két 
ponty mellett két dévért és egy 
kárászt is fogott. A pontyok súlya 
2,40 (pénzes), illetve 1,80 (tükör) 

kilósok voltak. Ez volt az idei első 
eredményes fogása. Nem messze 
tőle, már több mint húsz éve jár a 
pontyosra Pintér István, aki a tele-
pítést követően igazán eredményes 
fogása volt a mostani. Egy három 
kilógrammos pénzes ponty. A pon-
tyos északi, a 4-es út közelében 
lévők nem jártak ilyen szerencsé-
vel, de mint mondták, a szép–ide-
ális környezet és a friss levegő, a 
csend, az mindenben pótolja őket. 
Az itt elhelyezkedőknek legköze-
lebb sikerül, hiszen bíznak a fogási 
szerencséjükben.

Vincze Péter

Pecások a „pontyoson” Kisvárdán
Április 21-e a halvándorlás 

világnapja – ezen a napon ünne-
peljük azokat a halfajokat, ame-
lyek hatalmas utat tesznek meg a 
folyókban azért, hogy szaporodja-
nak, ezzel is életben tartva fajukat. 
Sokan azonban nem érik el végső 
céljukat: több tízezer duzzasztógát 
rombolja ugyanis Európa folyói-
nak természetes állapotát, és blok-
kolja a halak vonulási útvonalát. 
Sőt, a helyzet ennél is súlyosabb: 
jelenleg is több ezer duzzasztót 
terveznek építeni kontinensünk 
folyóin – tudatta az OBJEKTÍV 
Hírügynökséggel a WWF Magyar-
ország.

„A halak és egyéb édesvízi 
fajok egyedszámának jelentős 
csökkenése nagymértékben annak 
tudható be, hogy folyóinkat duz-
zasztógátakkal daraboljuk fel – 
mondta Sergiy Moroz, az Európai 
Környezetvédelmi Iroda szakér-
tője. – A régi vagy elavult gátak 
eltávolítása hozzájárulna ahhoz, 
hogy visszaállítsuk vizeink szabad 
folyását, ami olyan vándorló halak 
számára nyújtaná a fennmaradás 
esélyét, mint a lazac, az angolna 
vagy a tokfélék. Ez egyúttal haté-
kony módja annak, hogy a tagál-
lamok megfeleljenek az európai 
uniós Víz Keretirányelvben foglalt 
kötelezettségvállalásuknak” – tet-
te hozzá.

Annak ellenére, hogy rendkí-
vül romboló hatással vannak a 
folyókra, még most is több ezer 
gát és vízerőmű megépítése van 
napirenden. Kelet-Európa és a 
Balkán térség, ahol a kontinens 
néhány legtisztább és utolsó sza-
badfolyású vizei találhatók, külö-
nösen sérülékeny terület ebből a 

szempontból. A folyókat az elmúlt 
évszázadokban Európa-szerte sza-
bályozták, ami állapotuk és kör-
nyezetük romlásához vezetett - ez 
ma jelentősen érezteti hatását. A 
szabályozást sok helyen duzzasz-
tógátak és vízerőművek építése 
kísérte. Csak Ausztriában jelenleg 
is mintegy 200 vízerőmű építését 
tervezik.

„A duzzasztógátak ideje lejárt 
Európában: mostantól arra kell 
fókuszálnunk, hogy visszahoz-
zuk az életet folyóinkba – nyi-
latkozta Andreas Baumüller, a 
WWF Európai Irodájának szak-
értője. – Rendkívül fontos, hogy 
az uniós tagállamok kormányai 
teljes mértékben kötelezettséget 
vállaljanak arra, hogy teljesítik a 
Víz Keretirányelvben foglalt jogi 
kötelezettségeiket. Itt az ideje, 
hogy komolyan vegyék a gátak 
eltávolításának kérdését, és nemet 
mondjanak a folyamatban lévő 
romboló projektek kivitelezésé-
re.”

Európa lassan elkezd lépést 
tartani ezzel a problémával: 
körülbelül 4500 különböző mére-
tű „akadályt” már eltávolítottak 
Európában, tavaly pedig Francia-
ország kormánya bejelentette a 
kontinens legnagyobb gáteltávo-
lítását. Emellett a spanyolországi 
Yecla de Yeltes nevű duzzasz-
tógát elbontását is megkezdték, 
és hasonló munkák kezdődnek 
hamarosan Finnországban és Hol-
landiában is.

Hírforrás: OBJEKTÍV Hírügynökség 
2018. április 20.

A hírrel kapcsolatos információ: 
Gy. Mészáros Ágnes 

06 30/9434-012.

Vándorló halak: hihetetlen 
utazás és komoly veszélyek

Leendő régészek ismerkedtek 
nemrégiben a horgászat múltjával 
és jelenével. A nyíregyházi Apáczai 
Csere János-, és a Jókai Mór Refor-
mátus Általános Iskola 53 tanulója 
vett részt a Jósa András Múzeum 
egyhetes régészeti táborában. A 
szerdai foglalkozásán a gyerekek 
megismerkedhettek az ősember 
halfogó eszközeivel, és az ókor, 
valamint a középkor egyre fejlet-
tebb horgászkészségeivel.

– Fából elkészítettük a halpecek 
egy mai változatát, amelyhez zsi-
nórként egy ló farok szőrzetét hasz-
náltuk fel. Megvizsgáltuk a múlt-

század híres mogyorófa vesszőből, 
cérnából, lúdtollból és gombostűből 
készült bot horgászkészségét, amely 
már a gyakorlatban is bizonyítot-
ta fogósságát. Kiscsoportokban 

ismerkedtek a gyerekek a halakkal, 
gyakorolhatták a horogkötést, és a 
célba dobó feladatokon keresztül az 
etetés és a horog célba juttatásának 
technikáját. A legnagyobb sikere 

mégis a horgászatnak és az első 
kifogott halaknak volt. Szerencsére 
az időjárás és a halak kapókedve 
is a kis horgászoknak kedvezett. A 
horgásznap nagy meglepetése volt, 
amikor a megyei szövetség részéről 
minden ifjú horgásznak átadtak egy-
egy spiccbotot. A gyerekek többsé-
ge így először büszkélkedhet saját 
pecabottal. Külön köszönet illeti a 
foglalkozást segítő restaurátorokat, 
tanárnőket, a feladatok levezény-
lésében résztvevő régészeket és a 
horgászatot irányító Pásztor László 
horgászt.

Biri Imre

Kis régészek ragadtak pecabotot

Tátrai András Gura Mihály
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Óriási csalás a magyar vizekben 
– már látszik a jéghegy csúcsa Felejthetetlen napot 

töltöttek a rakamazi 
Erzsébet-tábor résztvevői a 
Nagy-Morotva vízpartján. A 
Cormoran Sporthorgász és 
Természetvédő Egyesület 
által szervezett „Horgász-
nap” a természetről, a játék-
ról, és persze a horgászatról 
szólt.

A rendezvényt Bodnár László 
polgármester nyitotta meg, aki 
később maga is segített a kicsiknek 
a halfogásban. A 101 fős gyerek-
csapat egy percig sem unatkozott, 
így a mobiltelefonok is a táskákban 
pihenhettek. A jövő nagy horgá-
szai kiscsoportokban ismerkedtek 
hazánk halaival, melyhez a Hor-
gász-suliban használt halas memó-
riajáték nagy segítséget nyújtott. 
A horgászat számtalan módsze-

rének bemutatását Molnár István, 
a horgászegyesület alelnöke egy 
berendezett akvárium és mini 
horgászkészségek alkalmazásával 
tette látványossá. Így a gyerekek 
betekinthettek a horgászat legtöbb-
ször láthatatlan világába. A célba 
dobást gyakorló helyen az etetést 
és a horog célba juttatását egy-

mással versengve gyakorolták a 
kisdiákok.

– A legnagyobb várakozás a 
spiccbotos horgászatot előzte meg. 
Volt, aki a csontitól tartott és volt, 
aki először a halat se merte meg-
fogni – aztán a versenyláz minden 
félelmet elmosott. A halak mintha 
érezték volna, hogy milyen fontos 

és meghatározó az első horgász 
sikerélmény megszerzése a gye-
rekeknek, kapást, kapás követett. 
Pillanatonként harsant fel a „Halat 
fogtam!” rikoltás és jött a közös 
fotó, a három kívánság és a halacs-
kák kíméletes visszahelyezése ter-
mészetes közegükbe.

A kicsik fogtak keszeget, szép-
séges naphalat, de gyermekpróbáló 
nagyobb kárászt is. A tábor végén 
csillogó szemekkel mesélték hor-
gászélményeiket – és ki tudja, talán 
az esti álmok is új irányt vettek.

– Ezúton is szeretnék köszöne-
tet mondani a tábort irányító és a 
rendezvényt segítő tanárnőknek, 
a horgászatot vezető rutinos hor-
gászoknak és a halak kapókedvét 
nagyban növelő Huncut-csali ete-
tőanyagnak.

Biri Imre
Horgász-suli programvezető

Gondolná, hogy lopják a 
méretesebb élőpontyokat 

a természetes vizeinkből? 
Mindezt nem azért, hogy 
kilóra eladják és az asztalra 
kerüljenek, hanem azért, 
hogy nagyobb halastavak 
reklámértékét növeljék. Nem-
rég egy 32 kilós pontymonst-
rumról derült ki, hogy akár 1 
millió forintot is érhet. De ez 
csak a jéghegy csúcsa lehet, 
a Nemzeti Élelmiszerlánc-biz-
tonsági Hivatal a Napi.hu-val 
azt közölte: nagyon kevés 
eset derül ki.

Régen terjedtek pletykák a dunai 
horgászok körében arról, hogy a 
halászat során kifogott nagyobb 
példányokat a leleményes üzlet-
emberek drágán eladják élve a 
nagyobb horgásztavaknak, hogy 
így javítsák fel az állományok 
összetételét a magántavakban. Ez 
az etetőanyag-keverés mellett néha 
előjövő történet pontosan olyan 
összeesküvés-elméletnek tűnt, 
mint az a pecás szokás, hogy min-
den vízpartra legalább egy Amper 
Bélát vizionáltak, akiről azt tar-
tották, hogy illegálisan árammal 
rázva meg a halakat gyéríti az 
állományt.

A halgazdálkodási törvényt 
2013-ban módosították, a horgá-
szokat helyzetbe hozva a gyűlölt 
halászokkal szemben. Gyakorlati-
lag kitiltottak minden hálót a ter-
mészetes vizekről, így ez az elsőre 
paranoiának tűnő pletyka is eltűnt 
a süllyesztőben.„

Azonban úgy fest, hogy ha 
hálózás nélkül, de a jelenség 
mégis tovább létezik és létez-
hetett korábban is.

Minderre pedig a Nébih egy fur-
csa, hihetetlen horgásztörténetekbe 
illő leleményes nyomozása muta-
tott rá. A hatóság ugyanis sajátos 
pikkelyrajzolat-rendellenessége 
alapján azonosított egy jogtalanul 
áttelepített óriáspontyot.

Közleményük szerint az egyik 
közösségi oldalon figyelt fel a 
szervezethez tartozó Állami Halőri 
Szolgálata (ÁHSZ) arra a posztra, 
amelyből kiderült, hogy egy Heves 
megyei természetes vizünkből 
2016 októberében kifogott, majd 

a vízbe visszaengedett 28 kg-os 
pontyot 2018. április 8-án már egy 
Pest megyei horgásztóból fogták ki 
ismét 31,9 kg súlyban. A kapitális 
egyedet a farok alatti úszó felett 
található, sajátos pikkelyrajzolat-
rendellenesség alapján tudták azo-
nosítani.

Bár laikusok és kezdő horgászok 
gyakran mondják, hogy aki egy 
pontyot látott, az látta az összeset, 
de a hatóság beszámolója szerint 
egy szakértő segítségével 4 sajá-
tosság – a testmagasság/testhossz 
index, és az oldalvonalon talál-
ható pikkelyszám – alapján teljes 
bizonyossággal kizárták, hogy két 
eltérő halról lenne szó. A tőponty 
halgazdálkodási értékét 31 900 
forintban állapították meg, míg 
feketepiaci értékét 800 ezer forint-
ra tették.

Mitől ér egy hal egymillió 
forintot?

A magán halastavaknál és a 
természetes vizek horgásztanyáin 
az óriásfogásokról készült képek 
épp annyira elhagyhatatlan dekor 
elemek, mint az autószerelő-mű-
helyek legendás pucérnős – legin-
kább pirellis – naptárai. A jelenség 
érthető: a horgászat sportértékét 
épp a természeterőivel – jelen-
esetben egy hal élni akarásával 
– való küzdelem adja. Logikailag 
pedig elég egyszerű levonni azt a 
következtetést, hogy a nagyobb hal 
jobban húz, a falon is jól mutat egy 
monstre uszonyossal készült kép, 
vagyis az igazán teljesítménykény-
szeres horgászok akár vándorútra 
is kelhetnek, hogy egy-egy ponty-
legendát kifogjanak.

Mindez onnan derült ki, hogy 
elsőre logikátlannak tűnt, hogy 
egy közel 32 kilogrammos ponty 
rendeltetésszerűen – értsd étkezési 
célokra – bárkinek megérne 800 
ezer-1 millió forintot is. Figyelem-
be véve, hogy a KSH adatai szerint 

1 990 forint egy pontyszelet kilo-
grammonkénti átlagos fogyasztói 
ára, ha még abból is indulunk ki, 
hogy belsőségekkel és fejjel együtt 
veszi meg valaki, ez legfeljebb 63 
680 forintos árat indokolna.

A Nébih viszont arról tájékoz-
tatta a Napi.hu-t, hogy a halat mar-
ketingértéke miatt taksálják több 
százezer forintra. Arra a kérdésre, 
hogy mennyire gyakori a jelenség, 
a hatóság nem tudott pontos választ 
adni, de szerintük „számos utalást 
lehet találni, esetenként hirdeté-
seket is, hogy ekkora halért közel 
milliós összegeket fizetnek ki.”

Azt sem nagyon lehet megbe-
csülni, hogy évente mekkora vesz-
teség keletkezik így országosan 
a természetes vizekben. Amel-
lett, hogy kevés esetet tárnak fel, 
feketekereskedelemről lévén szó, 
a kár mértéke nem kimutatható. 
Gyakorlatilag a természetes víz-
ben 15-20 év alatt felnövő hal 
horgászati reklámértékét viszik át, 
amely szinte megbecsülhetetlen. 
Nagyjából attól függ, hogy az adott 
haltulajdonos mekkora árat lát bele 
egy „halcelebbe”.

A csuka a Duna és minden 
vizek ura

Itthon a ponty egyértelműen a 
legnépszerűbb hal, így nem megle-
pő, hogy a Nébih szerint a reklámér-
ték-növelés célú illegális áttelepítés 
is a pontyokra jellemző. Miközben 
a világ más tájain – kezdve Hol-
landiától, Ausztráliáig – a legtöbb 
országban gyűlölt fajta, sok helyen 
egyáltalán nem eszik meg, amely a 
magyar halászlének kitörési pontot 
is jelenthetne.

Magyarországon viszont a termé-
szetes vizek nagy részében nehezen 
ívnak már a pontyok. A probléma 
több tényezős, de szerepet játszik 
benne a környezetszennyezés, a víz-
parti nádasok egyre nagyobb arányú 
pusztítása, a turizmus terjedése és 
az olyan jövevényfajok, mint a géb 
elterjedése.

Sok természetes vízben ezért tele-
píteni kell a halakat. A 2016-os 
Magyarország tógazdasági és inten-
zív üzemi haltermeléséről szóló 
jelentés alapján az évben lehalászott 
12 186 tonna pontyból 10 034 ment 
étkezési célra, míg 2152 tonnát tele-
pítettek a nyílt vizekbe – ez nem 
a teljes telepítési mennyiség, mert 
hoztak külföldről is halakat, de a 
magyar részarány a dominánsabb.

Az így vízbe került halak nagy 
része viszont alig 1-2 kilogrammos, 
általában kettő éves állat. A monst-
re, több tízkilós pontyok életkora 
általában bőven 10 év felett van. 
Vagyis az ilyen halak kilopása a 
vízből a természet évtizedes mun-
kájának aprópénzre váltása.

Forrás: Napi.hu
A fotó forrása: 

MTVA/MTI

Horgászat az Erzsébet-táborban

25 éves lett a Cormoran 
Sporthorgász és Termé-

szetvédő Egyesület, amelyet 
természetesen egy horgász-
versennyel ünnepeltek meg.

Június 23-án, szakadó esőben 
gyülekeztek a bátrabb versenyzők, 
de mire a sátrakat felállították a 
szervezők, addigra az eső is elállt. 
Borbély Mihály, az egyesület 
elnöke  – és nem mellesleg egyik 
meghatározó alapítótagja  – ünne-

pi beszédében felidézte az elmúlt 
évek jelentősebb eseményeit. A 
nyitóbeszéd végére a gyerekekkel 
és az ifjúsági horgászokkal együtt 
már 50 pecás várta, hogy elkez-
dődjön a verseny.

– Az eső, a lehűlés és a telepí-
tett halak kicsit megmozgatták a 
vizet, a fogások a régi szép idők 
fényét idézték, szinte mindenki 
horgára akadt hal. A 12 ponty és 
egy szép süllő mellett sok kárászt 
is fogtak a versenyzők, 59 kg 

összsúlyban – számolt be Biri 
Imre, a Cormoran STE. alelnöke.

Számos érdekes mozzanata 
is volt a rendezvénynek, többek 
között az, hogy békés halak hor-
gászata közben rég nem fogtak 
süllőt. Emellett az egyik gyer-
mekhorgász spiccbottal fogott 
compót, illetve újra dobogóra 
lehetett kerülni pontyfogás nélkü-
li, finomszerelékes horgászattal. 
A házaspárok közül pedig ismét 
csak a feleségek voltak az ered-

ményesebbek, még egy ezüstér-
met is elhoztak.

 
Helyezések:
Felnőtt kategóriában: 1. Szopkó Mihály 
4.720 g, 2. Bata Béla 4.405 g, 3. Trokán 
Attila 3.965 g.
Nyugdíjas kategóriában: 1. Horváth 
József 3.360 g, 2. Tóth Lászlóné 2.440 g, 
3. Mokánszki Mihály 3.965 g.
Ifjúsági kategória: 1. Papp Csaba 770 g.
Gyermek kategória: 1. Dankó Bence 85 
db hal.

Biri Imre

Jubileumi verseny a rakamazi Nagy-Morotván

A nevezetes pontygigász 
 A fotó forrásA: Nébih.

A tó vizének 
minősége jó

Nemrégiban elpusztult halakat 
láttak lebegni Sóstógyógyfürdőn 
a csónakázó tó vizében az arra 
járók. Dr. Isaák Lászlót, a tó hal-
gazdálkodási jogával rendelkező 
Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő 
Horgász Egyesület elnökét kér-
deztük meg arról, vajon mi tör-
ténhetett.

Önpusztulási folyamat
– Az elpusztult halak között 

csak törpeharcsákat lehet látni, 
folyamatosan szedjük ki a tete-
meket a vízből. A törpeharcsának 
egy faji jellegzetes tulajdonsága, 
hogy bizonyos időszakonként ha 
túlszaporodik, akkor önpusztulás 
következik be, s valószínűleg 
erről van itt szó. A törpeharcsák 
annyira elszaporodnak, hogy már 
nem találnak maguknak élelmet, 
s ekkor játszódik le az önpusztu-
lás. Egyesek szerint nem műkö-
dik a kis szökőkút, s az lehet a 
pusztulás oka – vetettük fel az 
elnöknek.

– A szakemberek vettek víz-
mintát, s nem a víz minőségével 
van gond, ez is megerősíti a 
törpeharcsák önpusztulását. Már 
nem is nőttek, kicsik maradtak, 
s beindulhatott a már említett 
önpusztulási folyamat – vála-
szolta a felvetésre a civil szerve-
zet vezetője.

Mit tud tenni az egyesület 
ebben a helyzetben?

– Annyit tudunk tenni, hogy 
a vizet klórmésszel fertőtlenít-
jük, kiszedjük az elpusztult hala-
kat, s ígéretet kaptunk a Sóstó-
Gyógyfürdők Zrt.-től, hogy friss 
vizet juttatnak a tóba. 
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Két óra huszonkettő perc. 
Kiosonok a hálóból. 

Gyors, rövidített, de elmarad-
hatatlan deréktornásztatás. 
Megtanultam, nem spórolha-
tom el még pontyvadászatra 
való rohanás címén sem…

Suhanok. Az égalja csak sejteti a 
derengés derengését. Mire megér-
kezem a Tiszához, már pitymallik. 
Szaporázó lépteimet a hold fátyo-
los fénye, a csalogányok mámorító 
éneke, és friss szénaillat kíséri. Tel-
jes menetfelszereléssel húsz perc. 
Ez a pontyhorgász reggeli torna. 
Amikor befordulok az erdősávba 
kitörő lelkesedéssel fogadnak a 
szúnyogok. Lámpát nem gyújtok. 
Beverekszem magam. Lenézek 
a magas partról. Győztem! Sen-
ki sem előzött meg. Villámgyors 
kipakolás, elhelyezkedés. Előtte 
kukoricaszórás. Botok bedobva. 
A szürkületben már éppen látom 
őket. Befújom magamat támadóim 
ellen. Három óra negyven perc. 
Csönd, nyugalom, békesség… 
Tegnapelőtt is így kezdődött. Az 
eredmény? Két kapás egész nap. 
Az egyik potyit egyetlen percig 
éreztem, a másikat háromig.. Na, 
majd ma, biztosan kegyes lesz hoz-
zám a víz…

Mintha billenne a baloldali 
botom! Csak nem?! Azonnal bevá-
gok. Visít a fék, fut a zsinór a 
túlpart felé. Kapaszkodok a karika 
botba. Próbálom felemelni a fenék 
akadói fölé az oly régen várt arany 
hasút. De jó erőben vagy! Tak-
tikát vált. Cél: lefelé a partszéli 
bokorsor! De erős vagy! Nyújtott 
karral gebeszkedek. Sikerül meg-
fordítanom! Bekapcsolom a fej-
lámpát. Így sem látom. Mélyen, 

keményen húz. Mekkora vagy?... 
Egy örvényt fedezek fel a felszín 
közelében. Talán az enyém leszel? 
… Bő tízperc után megpipáltatom. 
Balkezemben a szák, jobbommal 
belehúzom. Megemelem. De jó 
húsban vagy! Ez is a reggeli torna 
része… Remegő térddel fosztom 
meg lételemétől. El sem hiszem. 
Reszketeg kezemnek nem enged a 
horog. Csontba akadt. Hol a fogó?! 
Fönt a parton, a helyén, a hátizsák 
zsebében… A másik botom! Bevá-
gok. Azonnal szakad… Hihetetlen. 
Mi van itt ma?... Haltartóba csúsz-
tatom a nyurgát. A mérlegre akasz-
tom. Nem működik… Elemcsere! 
Hol is van? Persze, a helyén, fönt 
a hátizsákban. Kapkodok. Türel-
metlen kíváncsisággal lesem a 
növekvő számsor futását. Hat kiló 
kilencvenkilenc deka. Tehát: hééét 
kilóó!!.. szakad ki belőlem a sóhaj. 
Ez hihetetlen. Istenem! De rég fog-
tam ilyen kigyúrt nyurgát?...

Lámpánál könyvelek. Négy óra 
kettő perc. Szerelek. Szemüveggel 
jobban menne… Lehetne nagyobb 
az ólom furata… Bedobok. Szórok. 

Mit szokott mondani Dr. Bubó?... 
Már szinte világos van. „Él a 
víz.”… Rég láttam ennyire eleven-
nek. Kapás! A jobboldali bot ívet 
suhint. Próféta vagy, Dr. Bubó! Ez 
lágyabb bot, azért dolgoztatja meg 
ennyire… testemnek támasztom a 
nyelét. A fék folyamatos ciripelés-
sel engedelmeskedik. Ő is a bor-
sodi oldalt kívánja meglátogatni. 
Meggondolja magát. Ismered meg 
hazádat? Fölfelé van bokor elég… 
Ott fordul, ni! Hamarosan kap egy-
két slukkot a friss hajnali leve-
gőből. Tőponty! Szákba vezetem. 
Kiemelem. Extra reggeli torna. 
Milyen hasas? Nem! Inkább gusz-
tusosan molett, érett szőke szépség 
az ébredező nap lágy cirógatásá-
ban. Biz’ Isten, Rubens ecsetjét is 
lendületbe hoztad volna!... Nem 
hiszek a mérlegnek. Ismét meg-
mérem! Az eredmény ugyanaz: 
tíz kiló tizenkét deka!! Hölgyem! 
Nyurga unokatesód sokkal virgon-
cabb volt. Gyönyörködöm. Puff! A 
másik bot!! Bevágok. A száknyél, 
lakójával együtt, térdem között…

Ilyen nincs! Ez hihetetlen! 

Tavaly hányszor „temettük” a 
Tiszát… Idén a Szamos riogat. 
Hamar megmutatja magát. Testvé-
reihez képest kölyök. Három, négy 
közötti. Hogy szákolom meg? 
Tekintélyes vendégével képtelen 
vagyok fél kézzel megemelni… 
Reménytelen. Többszöri kísérlet-
re partszélre lavírozom őkelmét. 
Érintésemre bizalmatlanul újra meg 
újra megugrik. A sokadik kísérletre 
ujjaim biztonságos fogást találnak 
rajta. Jól elfáradtunk. Ám a kibő-
vített extra reggeli torna adrenalin 
lökete transzcendentális mámorban 
füröszt. El sem hiszem: ez megtör-
tént velem?!...

Adminisztrálok. Négy óra har-
minc nyolc perc. Mindkét botot 
újra szerelem. a nap még nem bújt 
elő a túlparti galériaerdő mögül, de 
már harsog az égen. „Áldott szép 
Pünkösdnek gyönyörű ideje”… 
Menjek vagy maradjak?... Nem kis 
dilemma. Kompromisszumra jutok 
önmagammal: csak addig maradok, 
amíg elfogyasztom a reggelimet. 
Nekilátok. Közben megkínálom a 
halakat is. El is fogadják! Őrület! 
Hogy lehet így nyugodtan regge-
lizni?! Lehet. Az azonnali szakadás 
figyelmeztet: nem szép, ha valaki 
telhetetlen. Lenyelem az utolsó fala-
tot. Kortyintok rá egy kis teát. Nem 
élhetek vissza a Tisza nagylelkűsé-
gével. Összepakolok. Mi mindent? 
A kincset, a hihetetlen, a Tisza pün-
kösdi csodáját: egyetlen óra alatt 
öt jó kapás... (Áprilisban, egész 
hónapban összesen kettőben volt 
részem… Így van ez. Egyszer hopp, 
máskor meg: kopp, kopp, kopp…) 
No, indulás! Ideje belecsapnom a 
reggeli torna intenzív finisébe.

Tóth Nándor, a Tisza szerelmese
2017. pünkösd vasárnapján

Az egyéni bajnokság máso-
dik alkalommal került 

megrendezésreaz Apagyi 
kenderáztató horgásztavon. 
A nevezők létszáma az elmúlt 
évhez hasonlón magas volt, 
bizonyítva a tó népszerűség-
ét.

Reggel rövid névsor egyeztetés 
után a megyei versenyszakbizottság 
elnöke, Szilágyi Imre szólt néhány 
szót a megjelentekhez és ismer-
tette a napirendet. Ezt követően 
a megnyitó és a sorsolás után a 
versenyzők elfoglalták helyüket és 
következett a kétfordulós verseny 
első fordulója. Az első órában nehe-
zen jött meg a halak kapó kedve. 
Hamar eltelt az első három óra és 
az eredmények messze elmaradtak 
a várakozásoktól. Sajnos, nem min-
den rajthelyen sikerült jó fogásokat 
elérni, a mérlegelés nem igazán tük-
rözte a tó halbőségét.

A két forduló közötti szabadidő-
ben a szervezők egy kis ebéddel 
(debreceni páros) és hideg ásvány-
vízzel kedveskedtek a versenyzők-
nek és kísérőiknek. A második for-
dulót – a kiírástól eltérően – egy fél 
órával sikerült korábban kezdeni.

Az előző forduló hibáiból tanul-

va, többen új taktikát dolgoztak ki, 
viszont ez sem hozta meg mindenki-
nek a várva várt fogásokat.

Az első forduló után úgy tűnt, 
hogy a fogások helyfüggők, azon-
ban ezt a második fordulóban töb-
ben megcáfolták, az új helyüken is 
kiemelkedően teljesítettek. A fordu-

lók gyors összesítése után követke-
zett az eredményhirdetés. A díjakat 
Virág Imre, a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Horgász Szövetség 
elnöke adta át. Ezúton is gratulálunk 
ifj. Kovács Józsefnek a megyebaj-
noki címéhez és a kiemelkedő telje-
sítményéhez. A nyerteseknek gratu-

lálunk a sikeres szereplésükhöz, és a 
versenyzőknek azért, hogy ebben a 
kánikulában kitartóan végigküzdet-
ték a két fordulót.

U-15:  1. Király Bence 2 pont 5590 g. 
 2. Matéz Roland 5,5 pont 1220 g. 
 3. Tóth Máté 5,5 pont 10 g.
Női: 1. Szűcs Éva 3 pont 1315 g. 
 2. Varga Viktória 4 pont 3790 g. 
 3. Biró Beáta 5 pont 980 g.
U-20: 1. ifj. Tóth Imre 2 pont 12835 g. 
 2. Pradlik Martin 4 pont 3995 g.
U-25: 1. Papp Dániel 2 pont 11135 g.
Felnőtt: 
 1. ifj. Kovács József 2 pont 26650 g .
 2. Vadon Roland 5 pont 11555 g. 
 3. Sándor Zoltán 7pont 7500 g .
 4. Pataki Zsolt 7 pont 5120 g .
 5. Erdei Sándor 9 pont 1805 g.

Szilágyi Imre

Az idei esztendőben immár 
tizenkilencedik alkalommal ren-
dezték meg a Máriapócsi Horgász 
Egyesület szervezésében a Tavaszi 

Horgászkupát. Mint ahogy lenni 
szokott, ebben az évben is a ver-
senyzők két kategóriában mérhették 
össze tudásukat, szerencséjüket.

2018. június 2-án szombaton 
tartotta az immár hagyományossá 
vált házi horgászversenyét a Csá-
szárszállás Horgász Egyesület a 
hazai pályának mondható Oláhréti 
tápcsatornán. A tavalyi évben a víz 
nem megfelelő állapota miatt nem 
lehetett a versenyt megrendezni 
az említett tápcsatornán, ezért a 
hagyományoktól eltérőn a Nyír-
egyházi Bujtosi tavon került sor a 
megmérettetésre. 

Az idén viszont már sokak örö-

mére a csatorna vize horgászatra 
megfelelő, így nem volt akadálya 
annak, hogy a tagok összemérjék 
horgászati tudásukat. 

A verseny napján 29 felnőtt és 3 
gyerek foglalta el az előzőleg kisor-
solt horgászhelyeket. Az időjárás is 
kegyeibe fogadta a versenyzőket, 
a környéken több helyen kiadós 
záporeső esett, míg a versenyen 
szép napos időben horgásztak a 
versenyzők és szurkoltak a hozzá-
tartozók. A három órás versenyen 11,3 kg 

halat sikerült kifogni, főként pon-
tyot, bodorkát, törpeharcsát. 

A verseny végeredménye:
Felnőtt kategóriában:
I. helyezett Kecskeméti János  2 640 g. 
II. helyezett Zelei Ferenc  1 240 g. 
III. helyezett Gelegonya András  1 160 g. 
IV. helyezett Aux József  1 160 g. 
V. helyezett Papp István  1 040 g. 
VI. helyezett Som István  1 000 g. 
VII. helyezett Boldizsár Zoltán  940 g.
Gyermek kategóriában:
I. helyezett Csépke Donát  940 g. 
II. helyezett Nagy Ramóna  660 g. 
III. helyezett Nagy Nimród 660 g.

A felsorolt helyezettek értékes 
horgászfelszereléseket nyertek. A 
résztvevők egy szép napot tölt-
hettek együtt a vízparton, a min-
dennapok rutinjából kiszakadva, 
kellemes élményekkel feltöltődve. 

A verseny végén az egyesület 
még mindenkit vendégül látott 
egy babgulyással Jakucska József 
jóvoltából, amit ezúton is köszö-
nünk. 

Reméljük, jövőre is találkozunk! 
A Császárszállás Horgász Egyesü-
let Vezetősége nevében:

Fesztóry Sándor elnök 

A Tisza pünkösdi csodája (rövidített)Két egyessel lett bajnok

Tavaszi Horgászkupa

Hazai pályán versenyeztek

A verseny végeredménye a 
következőképpen alakult, a több 
mint két tucat résztvevő mellett: 
Felnőtt: 1. Kulcsár Miklós, 2. 
Fekete László, 3. Gergely János.
Utánpótlás: 1. Tisza Balázs, 2. 
Tisza Gergő, 3. Porcelán Kevin.

Legnagyobb halat fogó: Kulcsár 
Miklós.

A díjakat átadta Papp Bertalan 
polgármester! Külön köszönet a 
díjakhoz való hozzájárulásért az 
Önkormányzatnak!

Tóth Árpád, egyesületi elnöke
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Pályázni lehetett a gyer-
meknapi horgászver-

senyek támogatására, és 
megyénk ebben is az élen 
járt. Huszonegy egyesület 
pályázott az egyenként közel 
80 000 forint értékű ajándék-
csomagra és minden pályá-
zatunk nyert.

Győztes pályázatok:
1. Alkaloida Lombik Horgász Egyesület
2.  Beregdaróc Civil Fejlődéséért 

Szabadidő és Horgászegyesület
3. Beregi Tiszahát Horgászegyesület
4. Bezdéd Horgászegyesület
5.  Bujtos Sporthorgász és Tájvédelmi 

Egyesület
6.  Cormoran Sporthorgász és 

Természetvédő Egyesület
7. Császárszállás Horgász Egyesület
8. Ho Ho Horgász Egyesület
9. Holt-Szamos Horgászegyesület

10. KEMÉV Sporthorgász Egyesület
11. KIS-TISZA Horgászegyesület
12. Kraszna Horgászegyesület
13. Máriapócsi Horgász Egyesület
14.  Nyíregyháza Sóstógyógyfürdői 

Horgászegyesület
15.  Nyírteleki Sporthorgász és 

Természetvédelmi Egyesület
16. Olcsva Horgászegyesület
17. Tiszaparti Horgászegyesület
18. Tisza-Szamosközi Horgászegyesület
19.  Tiszavirág Horgász Természet- és 

Környezetvédő Egyesület
20.  Új Élet Horgász és 

Környezetvédelmi Egyesület
21.  Vasutas Sporthorgász és 

Természetvédő Egyesület
Gratulálunk és a gyerekek nevé-

ben köszönetünket fejezzük ki min-
den pályázó egyesületnek!

Fesztóry Sándor
ügyvezető igazgató

Sporthorgász Egyesületek Sz-Sz-B 
Megyei Közhasznú Szövetsége

Gyermeknapi nyertesek Képek a gyermeknapi 
horgászversenyekről

Csak a kis halak voltak kíván-
csiak a középiskolásokra

A horgászat mellett elmé-
leti felkészültségből, 

szerelékkészítésből, célba 
dobásból is számot adtak a 
diákok.

Középiskolásoknak rendezett 
második alkalommal versenyt 
Nyíregyházán pünkösdvasárnap 
a Bujtosi-tónál a Sporthorgász 
Egyesületek Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Szövetsége.

Finom szereléket használtak
– Az időjárás – az élénk szél-

től eltekintve – szinte ideális 
volt, amit a halak kapókedvéről 
már nem mondhattunk el. Sze-
rencsére a versenyzők többsége 
szépen lefinomított szerelékeket 
használt, bár ezzel kockáztatták, 
hogy egy nagyobb amur vagy 
ponty „megtépi” őket. Erre volt 
is esély, hiszen az elmúlt év ver-
senyét két gyönyörű amurral a 
most is versenyző Henrich István 
nyerte – tájékoztatta lapunkat Biri 
Imre, az ifjúsági horgászviadal 
főszervezője.

– A viadal nem egy egyszerű 
horgászverseny volt, hiszen itt az 
elméleti felkészültségből, a sze-

relékkészítésből és a célba dobás 
tudományából is számot kellett 
adniuk a versenyzőknek. Az első 
három versenyszám igen kiegyen-
súlyozott eredményt hozott, így a 
helyezések eldöntésénél a halfogás 
eredményessége lett a meghatáro-
zó. Ezen a versenyen a legtöbben 
apró kárászt és keszeget fogtak, 
de azért egy kis ponty is horogra 
akadt. Minden kifogott hal sokat 
számított, hiszen a verseny helye-
zéseit már néhány dekagramm is 
eldönthette – folytatta Biri Imre.

– A díjakat Fesztóry Sándor, 
a megyei szövetség ügyvezető 
igazgatója adta át a helyezettek-
nek, de a közelgő gyermeknapra 
való tekintettel mindenki kapott 
emléklapot és egy kis ajándékot 
is. A viadal első három helye-
zettje részt vehet a MOHOSZ 
nyári ingyenes horgásztáborában, 
a Pölöskei-tavon.
A végeredmény
1. Henrich István 118 pont (Bujtosi HE. - Nyír-
egyháza), 2. Kovács Zsolt 114 pont (Ibrányi 
HE. - Ibrány), 3. Macsuga Dávid 114 pont 
(Alkaloida Lombik HE. - Tiszavasvári), 4. 
Lőrincz Márk 110 pont (Holt-Szamos HE. 
- Szamossályi), 5. Dankó Róbert 110 pont 
(Cormoran STE. – Rakamaz), 6. Berecz Zsolt 
110 pont (Ibrányi HE. – Ibrány), 7. Koleszárik 
József 102 pont (Nyírteleki HE. – Nyírtelek)

Sorozatosan a kisvárdai 
Bágeri-tavak adnak ott-

hont a megyei csapatbajnok-
ságnak. Ebben az évben csak 
hat csapat adta le nevezését.

A versenyzők szabályos elhelye-
zése miatt két tavon kellett elosztani 
a mezőnyt. A kisebbik tóra az U-15-
ös, U-20-es szektort és a nőket, a 
nagyobbikra az U-25-eseket és a 
négy felnőtt szektort helyeztük el. 
A pálya így több különálló részre 
lett felbontva.

A reggeli megnyitó és a csa-
patvezetők rövid tájékoztatása után 
következett a sorsolás, ahol a tavaly 
bevezetésre kerülő rajtrács az idén 
is jó szolgáltatott tett.

Az időjárás előrejelzésnek meg-
felelően mindenki arra készült, 
hogy az évek óta megszokott módon 
bőrig ázik, szerencsére mindenki-

nek csalódnia kellett. Szép napos 
idő fogadott bennünket.

A verseny időben megkezdő-
dött, minden csapat próbálta az 
általuk elképzelt taktikát megva-
lósítani több-kevesebb sikerrel. 
Most is, mint általában, az apróbb 
halak megfogására készültek a 
csapatok, de a pontyoknak nem 
szóltak, így azok alaposan felfor-
gatták a fogásokat. A szerencsé-
sebbek több nagyobb hallal értékes 
pontokat szereztek a csapatuknak. 
Különösen szép eredményt ért 
el a nagykállói versenyző Erdei 
Sándor, aki 16,4kg-ot fogott. A 
zsákmányának zöme több méretes 
pontyból tevődött össze, amelyek-
re nagy szükség volt a jó helyezés-
hez. A snecikből is szép fogásokat 
érhettek el a versenyzők.

Három óra elteltével az U-15, 
U-20 szektorok mérlegelése követ-
kezett. Sajnos, az idén ezek a szek-
torok kissé haltalanabbak voltak 
a megszokottnál. A horgászatukat 
még a nyírfa virágzása is megnehe-
zítette. Ezek ellenére elmondhatjuk, 
hogy minden kis versenyzőnknek 
sikerült halat fognia, sőt az utolsó 
órában egy harcsa is belekerült a 
haltartóba.

A négy óra elteltével következett 

a felnőtt szektorok mérlegélése. A 
csapatvezetők kis papírjaikkal fel-
szerelve kísérték a mérlegelőket és 
közben már latolgatták esélyeiket 
pontszámaik alapján. 

Az első három helyezett díjait 
Cifra József a Dolgozók HE. elnöke 
és Virág Imre, a megyei horgász 
szövetség elnöke adta át.

Csapatonként egy-egy kupát és 
oklevelet kaptak, valamint a csapat-
tagok egy-egy érmet.

Eredmény: 1. Új Élet HE. 
22,5 pont, 2. Apagy HE. 24 pont, 
3. Nagykálló SHE. 26,5 pont, 4. 
Kraszna HE. 27 pont, 5. Vasutas 
HE. 32 pont, 6. Beregi Tiszavirág 
HE. 36 pont.

A nehézségek ellenére mindenki 

jól érezte magát. Külön köszönet 
Cifra Józsefnek a verseny meg-
rendezésében és lebonyolításában 
végzett önzetlen segítségért. Gratu-
lálunk a nyerteseknek a szép ered-
ményekhez! Szilágyi Imre

Egyéni bravúr a csapatbajnokságon

Kellemes tavaszi napsü-
tés fogadta a megyei 

évadnyitó horgászverseny 
résztvevőit a Kocsordi Kirva 
lapos horgásztavon.

A korábbi évekhez képest kissé 
megfogyatkozott – de annál lel-
kesebb – mezőny vágott neki e 
nemes viadalnak.

Az ünnepélyes megnyitón Szilá-
gyi Imre, a megyei versenyszakbi-
zottság elnöke és Jakab János, 
a helyi horgászegyesület elnöke 
köszöntötte, és látta el néhány 
hasznos tanáccsal a résztvevőket.

A sorsolás után mindenki elfog-
lalta a rajthelyét, a felnőtt kate-

góriában két szektorra lett osztva 
a pálya az esélyek kiegyenlítése 
érdekében.

A résztvevők többféle horgász-
módszerrel készültek és a ver-
seny alatt hamar kiderült, kinek 
mennyire vált be az elképzelése. 
A match és a rakós botok válto-
gatásával a nagyobb testű halak 
megfogása volt a cél.

A fenekező kategóriában indu-
lók különösen nagy csatát vívtak 
egy-egy ponty megfogásáért, mert 
a nyeréshez több darabot is el 
kellet csípni.

Az eredményhirdetés során a díja-
kat Virág Imre, a megyei horgász 

szövetség elnöke és Jakab János, a 
Kraszna HE. elnöke adta át.
U-15: 1. Jakab Dávid 1495 g, 
2. Király Bence 130 g, 3. Sajtos 
Vencel 90 g.
Női: 1. Bíró Beáta 1145 g, 2. Hor-
váth Istvánné 375 g, 3 Sajtosné 
Horváth Mariann 70 g.
U-20: 1. Tóth Imre, 1245 g
Felnőtt: 1. Sándor Zoltán 7 765 g, 
2. Sebők Zsolt 7015 g, 3. Jakab 
Róbert 2815 g, 4. Gergely István 
1710 g, 5. Vass Sándor 660 g.
Fenekező: 1. Biró Attila 4960 g, 
2. Kardos József 4150 g, 3. Sveda 
Tamás  2990 g.

A nap zárásaként a résztvevők a 

megyei horgász szövetség és a házi-
gazdák jóvoltából egy tányér finom 
babgulyást fogyaszthattak el.

Bár ez a tó nem tartozik a 
könnyen megfejthető horgász-
vizek közé, de az elmúlt évek-
ben a szakszerű gondoskodásnak 
köszönhetően folyamatosan javu-
ló fogásokat érnek el a verseny-
zőink. Nagyon jó hangulatú baráti 
horgászat részesei lehettek a ver-
senyzőink és kísérőik.

Szilágyi Imre

Kocsordon nyitottuk az évet

Nyírtelek

Mándok

Olcsva

Tiszabezdéd

Tiszavasvári
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helyezések eldöntésénél a halfogás 
eredményessége lett a meghatáro-
zó. Ezen a versenyen a legtöbben 
apró kárászt és keszeget fogtak, 
de azért egy kis ponty is horogra 
akadt. Minden kifogott hal sokat 
számított, hiszen a verseny helye-
zéseit már néhány dekagramm is 
eldönthette – folytatta Biri Imre.

– A díjakat Fesztóry Sándor, 
a megyei szövetség ügyvezető 
igazgatója adta át a helyezettek-
nek, de a közelgő gyermeknapra 
való tekintettel mindenki kapott 
emléklapot és egy kis ajándékot 
is. A viadal első három helye-
zettje részt vehet a MOHOSZ 
nyári ingyenes horgásztáborában, 
a Pölöskei-tavon.
A végeredmény
1. Henrich István 118 pont (Bujtosi HE. - Nyír-
egyháza), 2. Kovács Zsolt 114 pont (Ibrányi 
HE. - Ibrány), 3. Macsuga Dávid 114 pont 
(Alkaloida Lombik HE. - Tiszavasvári), 4. 
Lőrincz Márk 110 pont (Holt-Szamos HE. 
- Szamossályi), 5. Dankó Róbert 110 pont 
(Cormoran STE. – Rakamaz), 6. Berecz Zsolt 
110 pont (Ibrányi HE. – Ibrány), 7. Koleszárik 
József 102 pont (Nyírteleki HE. – Nyírtelek)

Sorozatosan a kisvárdai 
Bágeri-tavak adnak ott-

hont a megyei csapatbajnok-
ságnak. Ebben az évben csak 
hat csapat adta le nevezését.

A versenyzők szabályos elhelye-
zése miatt két tavon kellett elosztani 
a mezőnyt. A kisebbik tóra az U-15-
ös, U-20-es szektort és a nőket, a 
nagyobbikra az U-25-eseket és a 
négy felnőtt szektort helyeztük el. 
A pálya így több különálló részre 
lett felbontva.

A reggeli megnyitó és a csa-
patvezetők rövid tájékoztatása után 
következett a sorsolás, ahol a tavaly 
bevezetésre kerülő rajtrács az idén 
is jó szolgáltatott tett.

Az időjárás előrejelzésnek meg-
felelően mindenki arra készült, 
hogy az évek óta megszokott módon 
bőrig ázik, szerencsére mindenki-

nek csalódnia kellett. Szép napos 
idő fogadott bennünket.

A verseny időben megkezdő-
dött, minden csapat próbálta az 
általuk elképzelt taktikát megva-
lósítani több-kevesebb sikerrel. 
Most is, mint általában, az apróbb 
halak megfogására készültek a 
csapatok, de a pontyoknak nem 
szóltak, így azok alaposan felfor-
gatták a fogásokat. A szerencsé-
sebbek több nagyobb hallal értékes 
pontokat szereztek a csapatuknak. 
Különösen szép eredményt ért 
el a nagykállói versenyző Erdei 
Sándor, aki 16,4kg-ot fogott. A 
zsákmányának zöme több méretes 
pontyból tevődött össze, amelyek-
re nagy szükség volt a jó helyezés-
hez. A snecikből is szép fogásokat 
érhettek el a versenyzők.

Három óra elteltével az U-15, 
U-20 szektorok mérlegelése követ-
kezett. Sajnos, az idén ezek a szek-
torok kissé haltalanabbak voltak 
a megszokottnál. A horgászatukat 
még a nyírfa virágzása is megnehe-
zítette. Ezek ellenére elmondhatjuk, 
hogy minden kis versenyzőnknek 
sikerült halat fognia, sőt az utolsó 
órában egy harcsa is belekerült a 
haltartóba.

A négy óra elteltével következett 

a felnőtt szektorok mérlegélése. A 
csapatvezetők kis papírjaikkal fel-
szerelve kísérték a mérlegelőket és 
közben már latolgatták esélyeiket 
pontszámaik alapján. 

Az első három helyezett díjait 
Cifra József a Dolgozók HE. elnöke 
és Virág Imre, a megyei horgász 
szövetség elnöke adta át.

Csapatonként egy-egy kupát és 
oklevelet kaptak, valamint a csapat-
tagok egy-egy érmet.

Eredmény: 1. Új Élet HE. 
22,5 pont, 2. Apagy HE. 24 pont, 
3. Nagykálló SHE. 26,5 pont, 4. 
Kraszna HE. 27 pont, 5. Vasutas 
HE. 32 pont, 6. Beregi Tiszavirág 
HE. 36 pont.

A nehézségek ellenére mindenki 

jól érezte magát. Külön köszönet 
Cifra Józsefnek a verseny meg-
rendezésében és lebonyolításában 
végzett önzetlen segítségért. Gratu-
lálunk a nyerteseknek a szép ered-
ményekhez! Szilágyi Imre

Egyéni bravúr a csapatbajnokságon

Kellemes tavaszi napsü-
tés fogadta a megyei 

évadnyitó horgászverseny 
résztvevőit a Kocsordi Kirva 
lapos horgásztavon.

A korábbi évekhez képest kissé 
megfogyatkozott – de annál lel-
kesebb – mezőny vágott neki e 
nemes viadalnak.

Az ünnepélyes megnyitón Szilá-
gyi Imre, a megyei versenyszakbi-
zottság elnöke és Jakab János, 
a helyi horgászegyesület elnöke 
köszöntötte, és látta el néhány 
hasznos tanáccsal a résztvevőket.

A sorsolás után mindenki elfog-
lalta a rajthelyét, a felnőtt kate-

góriában két szektorra lett osztva 
a pálya az esélyek kiegyenlítése 
érdekében.

A résztvevők többféle horgász-
módszerrel készültek és a ver-
seny alatt hamar kiderült, kinek 
mennyire vált be az elképzelése. 
A match és a rakós botok válto-
gatásával a nagyobb testű halak 
megfogása volt a cél.

A fenekező kategóriában indu-
lók különösen nagy csatát vívtak 
egy-egy ponty megfogásáért, mert 
a nyeréshez több darabot is el 
kellet csípni.

Az eredményhirdetés során a díja-
kat Virág Imre, a megyei horgász 

szövetség elnöke és Jakab János, a 
Kraszna HE. elnöke adta át.
U-15: 1. Jakab Dávid 1495 g, 
2. Király Bence 130 g, 3. Sajtos 
Vencel 90 g.
Női: 1. Bíró Beáta 1145 g, 2. Hor-
váth Istvánné 375 g, 3 Sajtosné 
Horváth Mariann 70 g.
U-20: 1. Tóth Imre, 1245 g
Felnőtt: 1. Sándor Zoltán 7 765 g, 
2. Sebők Zsolt 7015 g, 3. Jakab 
Róbert 2815 g, 4. Gergely István 
1710 g, 5. Vass Sándor 660 g.
Fenekező: 1. Biró Attila 4960 g, 
2. Kardos József 4150 g, 3. Sveda 
Tamás  2990 g.

A nap zárásaként a résztvevők a 

megyei horgász szövetség és a házi-
gazdák jóvoltából egy tányér finom 
babgulyást fogyaszthattak el.

Bár ez a tó nem tartozik a 
könnyen megfejthető horgász-
vizek közé, de az elmúlt évek-
ben a szakszerű gondoskodásnak 
köszönhetően folyamatosan javu-
ló fogásokat érnek el a verseny-
zőink. Nagyon jó hangulatú baráti 
horgászat részesei lehettek a ver-
senyzőink és kísérőik.

Szilágyi Imre

Kocsordon nyitottuk az évet

Nyírtelek

Mándok

Olcsva

Tiszabezdéd

Tiszavasvári
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Két óra huszonkettő perc. 
Kiosonok a hálóból. 

Gyors, rövidített, de elmarad-
hatatlan deréktornásztatás. 
Megtanultam, nem spórolha-
tom el még pontyvadászatra 
való rohanás címén sem…

Suhanok. Az égalja csak sejteti a 
derengés derengését. Mire megér-
kezem a Tiszához, már pitymallik. 
Szaporázó lépteimet a hold fátyo-
los fénye, a csalogányok mámorító 
éneke, és friss szénaillat kíséri. Tel-
jes menetfelszereléssel húsz perc. 
Ez a pontyhorgász reggeli torna. 
Amikor befordulok az erdősávba 
kitörő lelkesedéssel fogadnak a 
szúnyogok. Lámpát nem gyújtok. 
Beverekszem magam. Lenézek 
a magas partról. Győztem! Sen-
ki sem előzött meg. Villámgyors 
kipakolás, elhelyezkedés. Előtte 
kukoricaszórás. Botok bedobva. 
A szürkületben már éppen látom 
őket. Befújom magamat támadóim 
ellen. Három óra negyven perc. 
Csönd, nyugalom, békesség… 
Tegnapelőtt is így kezdődött. Az 
eredmény? Két kapás egész nap. 
Az egyik potyit egyetlen percig 
éreztem, a másikat háromig.. Na, 
majd ma, biztosan kegyes lesz hoz-
zám a víz…

Mintha billenne a baloldali 
botom! Csak nem?! Azonnal bevá-
gok. Visít a fék, fut a zsinór a 
túlpart felé. Kapaszkodok a karika 
botba. Próbálom felemelni a fenék 
akadói fölé az oly régen várt arany 
hasút. De jó erőben vagy! Tak-
tikát vált. Cél: lefelé a partszéli 
bokorsor! De erős vagy! Nyújtott 
karral gebeszkedek. Sikerül meg-
fordítanom! Bekapcsolom a fej-
lámpát. Így sem látom. Mélyen, 

keményen húz. Mekkora vagy?... 
Egy örvényt fedezek fel a felszín 
közelében. Talán az enyém leszel? 
… Bő tízperc után megpipáltatom. 
Balkezemben a szák, jobbommal 
belehúzom. Megemelem. De jó 
húsban vagy! Ez is a reggeli torna 
része… Remegő térddel fosztom 
meg lételemétől. El sem hiszem. 
Reszketeg kezemnek nem enged a 
horog. Csontba akadt. Hol a fogó?! 
Fönt a parton, a helyén, a hátizsák 
zsebében… A másik botom! Bevá-
gok. Azonnal szakad… Hihetetlen. 
Mi van itt ma?... Haltartóba csúsz-
tatom a nyurgát. A mérlegre akasz-
tom. Nem működik… Elemcsere! 
Hol is van? Persze, a helyén, fönt 
a hátizsákban. Kapkodok. Türel-
metlen kíváncsisággal lesem a 
növekvő számsor futását. Hat kiló 
kilencvenkilenc deka. Tehát: hééét 
kilóó!!.. szakad ki belőlem a sóhaj. 
Ez hihetetlen. Istenem! De rég fog-
tam ilyen kigyúrt nyurgát?...

Lámpánál könyvelek. Négy óra 
kettő perc. Szerelek. Szemüveggel 
jobban menne… Lehetne nagyobb 
az ólom furata… Bedobok. Szórok. 

Mit szokott mondani Dr. Bubó?... 
Már szinte világos van. „Él a 
víz.”… Rég láttam ennyire eleven-
nek. Kapás! A jobboldali bot ívet 
suhint. Próféta vagy, Dr. Bubó! Ez 
lágyabb bot, azért dolgoztatja meg 
ennyire… testemnek támasztom a 
nyelét. A fék folyamatos ciripelés-
sel engedelmeskedik. Ő is a bor-
sodi oldalt kívánja meglátogatni. 
Meggondolja magát. Ismered meg 
hazádat? Fölfelé van bokor elég… 
Ott fordul, ni! Hamarosan kap egy-
két slukkot a friss hajnali leve-
gőből. Tőponty! Szákba vezetem. 
Kiemelem. Extra reggeli torna. 
Milyen hasas? Nem! Inkább gusz-
tusosan molett, érett szőke szépség 
az ébredező nap lágy cirógatásá-
ban. Biz’ Isten, Rubens ecsetjét is 
lendületbe hoztad volna!... Nem 
hiszek a mérlegnek. Ismét meg-
mérem! Az eredmény ugyanaz: 
tíz kiló tizenkét deka!! Hölgyem! 
Nyurga unokatesód sokkal virgon-
cabb volt. Gyönyörködöm. Puff! A 
másik bot!! Bevágok. A száknyél, 
lakójával együtt, térdem között…

Ilyen nincs! Ez hihetetlen! 

Tavaly hányszor „temettük” a 
Tiszát… Idén a Szamos riogat. 
Hamar megmutatja magát. Testvé-
reihez képest kölyök. Három, négy 
közötti. Hogy szákolom meg? 
Tekintélyes vendégével képtelen 
vagyok fél kézzel megemelni… 
Reménytelen. Többszöri kísérlet-
re partszélre lavírozom őkelmét. 
Érintésemre bizalmatlanul újra meg 
újra megugrik. A sokadik kísérletre 
ujjaim biztonságos fogást találnak 
rajta. Jól elfáradtunk. Ám a kibő-
vített extra reggeli torna adrenalin 
lökete transzcendentális mámorban 
füröszt. El sem hiszem: ez megtör-
tént velem?!...

Adminisztrálok. Négy óra har-
minc nyolc perc. Mindkét botot 
újra szerelem. a nap még nem bújt 
elő a túlparti galériaerdő mögül, de 
már harsog az égen. „Áldott szép 
Pünkösdnek gyönyörű ideje”… 
Menjek vagy maradjak?... Nem kis 
dilemma. Kompromisszumra jutok 
önmagammal: csak addig maradok, 
amíg elfogyasztom a reggelimet. 
Nekilátok. Közben megkínálom a 
halakat is. El is fogadják! Őrület! 
Hogy lehet így nyugodtan regge-
lizni?! Lehet. Az azonnali szakadás 
figyelmeztet: nem szép, ha valaki 
telhetetlen. Lenyelem az utolsó fala-
tot. Kortyintok rá egy kis teát. Nem 
élhetek vissza a Tisza nagylelkűsé-
gével. Összepakolok. Mi mindent? 
A kincset, a hihetetlen, a Tisza pün-
kösdi csodáját: egyetlen óra alatt 
öt jó kapás... (Áprilisban, egész 
hónapban összesen kettőben volt 
részem… Így van ez. Egyszer hopp, 
máskor meg: kopp, kopp, kopp…) 
No, indulás! Ideje belecsapnom a 
reggeli torna intenzív finisébe.

Tóth Nándor, a Tisza szerelmese
2017. pünkösd vasárnapján

Az egyéni bajnokság máso-
dik alkalommal került 

megrendezésreaz Apagyi 
kenderáztató horgásztavon. 
A nevezők létszáma az elmúlt 
évhez hasonlón magas volt, 
bizonyítva a tó népszerűség-
ét.

Reggel rövid névsor egyeztetés 
után a megyei versenyszakbizottság 
elnöke, Szilágyi Imre szólt néhány 
szót a megjelentekhez és ismer-
tette a napirendet. Ezt követően 
a megnyitó és a sorsolás után a 
versenyzők elfoglalták helyüket és 
következett a kétfordulós verseny 
első fordulója. Az első órában nehe-
zen jött meg a halak kapó kedve. 
Hamar eltelt az első három óra és 
az eredmények messze elmaradtak 
a várakozásoktól. Sajnos, nem min-
den rajthelyen sikerült jó fogásokat 
elérni, a mérlegelés nem igazán tük-
rözte a tó halbőségét.

A két forduló közötti szabadidő-
ben a szervezők egy kis ebéddel 
(debreceni páros) és hideg ásvány-
vízzel kedveskedtek a versenyzők-
nek és kísérőiknek. A második for-
dulót – a kiírástól eltérően – egy fél 
órával sikerült korábban kezdeni.

Az előző forduló hibáiból tanul-

va, többen új taktikát dolgoztak ki, 
viszont ez sem hozta meg mindenki-
nek a várva várt fogásokat.

Az első forduló után úgy tűnt, 
hogy a fogások helyfüggők, azon-
ban ezt a második fordulóban töb-
ben megcáfolták, az új helyüken is 
kiemelkedően teljesítettek. A fordu-

lók gyors összesítése után követke-
zett az eredményhirdetés. A díjakat 
Virág Imre, a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Horgász Szövetség 
elnöke adta át. Ezúton is gratulálunk 
ifj. Kovács Józsefnek a megyebaj-
noki címéhez és a kiemelkedő telje-
sítményéhez. A nyerteseknek gratu-

lálunk a sikeres szereplésükhöz, és a 
versenyzőknek azért, hogy ebben a 
kánikulában kitartóan végigküzdet-
ték a két fordulót.

U-15:  1. Király Bence 2 pont 5590 g. 
 2. Matéz Roland 5,5 pont 1220 g. 
 3. Tóth Máté 5,5 pont 10 g.
Női: 1. Szűcs Éva 3 pont 1315 g. 
 2. Varga Viktória 4 pont 3790 g. 
 3. Biró Beáta 5 pont 980 g.
U-20: 1. ifj. Tóth Imre 2 pont 12835 g. 
 2. Pradlik Martin 4 pont 3995 g.
U-25: 1. Papp Dániel 2 pont 11135 g.
Felnőtt: 
 1. ifj. Kovács József 2 pont 26650 g .
 2. Vadon Roland 5 pont 11555 g. 
 3. Sándor Zoltán 7pont 7500 g .
 4. Pataki Zsolt 7 pont 5120 g .
 5. Erdei Sándor 9 pont 1805 g.

Szilágyi Imre

Az idei esztendőben immár 
tizenkilencedik alkalommal ren-
dezték meg a Máriapócsi Horgász 
Egyesület szervezésében a Tavaszi 

Horgászkupát. Mint ahogy lenni 
szokott, ebben az évben is a ver-
senyzők két kategóriában mérhették 
össze tudásukat, szerencséjüket.

2018. június 2-án szombaton 
tartotta az immár hagyományossá 
vált házi horgászversenyét a Csá-
szárszállás Horgász Egyesület a 
hazai pályának mondható Oláhréti 
tápcsatornán. A tavalyi évben a víz 
nem megfelelő állapota miatt nem 
lehetett a versenyt megrendezni 
az említett tápcsatornán, ezért a 
hagyományoktól eltérőn a Nyír-
egyházi Bujtosi tavon került sor a 
megmérettetésre. 

Az idén viszont már sokak örö-

mére a csatorna vize horgászatra 
megfelelő, így nem volt akadálya 
annak, hogy a tagok összemérjék 
horgászati tudásukat. 

A verseny napján 29 felnőtt és 3 
gyerek foglalta el az előzőleg kisor-
solt horgászhelyeket. Az időjárás is 
kegyeibe fogadta a versenyzőket, 
a környéken több helyen kiadós 
záporeső esett, míg a versenyen 
szép napos időben horgásztak a 
versenyzők és szurkoltak a hozzá-
tartozók. A három órás versenyen 11,3 kg 

halat sikerült kifogni, főként pon-
tyot, bodorkát, törpeharcsát. 

A verseny végeredménye:
Felnőtt kategóriában:
I. helyezett Kecskeméti János  2 640 g. 
II. helyezett Zelei Ferenc  1 240 g. 
III. helyezett Gelegonya András  1 160 g. 
IV. helyezett Aux József  1 160 g. 
V. helyezett Papp István  1 040 g. 
VI. helyezett Som István  1 000 g. 
VII. helyezett Boldizsár Zoltán  940 g.
Gyermek kategóriában:
I. helyezett Csépke Donát  940 g. 
II. helyezett Nagy Ramóna  660 g. 
III. helyezett Nagy Nimród 660 g.

A felsorolt helyezettek értékes 
horgászfelszereléseket nyertek. A 
résztvevők egy szép napot tölt-
hettek együtt a vízparton, a min-
dennapok rutinjából kiszakadva, 
kellemes élményekkel feltöltődve. 

A verseny végén az egyesület 
még mindenkit vendégül látott 
egy babgulyással Jakucska József 
jóvoltából, amit ezúton is köszö-
nünk. 

Reméljük, jövőre is találkozunk! 
A Császárszállás Horgász Egyesü-
let Vezetősége nevében:

Fesztóry Sándor elnök 

A Tisza pünkösdi csodája (rövidített)Két egyessel lett bajnok

Tavaszi Horgászkupa

Hazai pályán versenyeztek

A verseny végeredménye a 
következőképpen alakult, a több 
mint két tucat résztvevő mellett: 
Felnőtt: 1. Kulcsár Miklós, 2. 
Fekete László, 3. Gergely János.
Utánpótlás: 1. Tisza Balázs, 2. 
Tisza Gergő, 3. Porcelán Kevin.

Legnagyobb halat fogó: Kulcsár 
Miklós.

A díjakat átadta Papp Bertalan 
polgármester! Külön köszönet a 
díjakhoz való hozzájárulásért az 
Önkormányzatnak!

Tóth Árpád, egyesületi elnöke
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Óriási csalás a magyar vizekben 
– már látszik a jéghegy csúcsa Felejthetetlen napot 

töltöttek a rakamazi 
Erzsébet-tábor résztvevői a 
Nagy-Morotva vízpartján. A 
Cormoran Sporthorgász és 
Természetvédő Egyesület 
által szervezett „Horgász-
nap” a természetről, a játék-
ról, és persze a horgászatról 
szólt.

A rendezvényt Bodnár László 
polgármester nyitotta meg, aki 
később maga is segített a kicsiknek 
a halfogásban. A 101 fős gyerek-
csapat egy percig sem unatkozott, 
így a mobiltelefonok is a táskákban 
pihenhettek. A jövő nagy horgá-
szai kiscsoportokban ismerkedtek 
hazánk halaival, melyhez a Hor-
gász-suliban használt halas memó-
riajáték nagy segítséget nyújtott. 
A horgászat számtalan módsze-

rének bemutatását Molnár István, 
a horgászegyesület alelnöke egy 
berendezett akvárium és mini 
horgászkészségek alkalmazásával 
tette látványossá. Így a gyerekek 
betekinthettek a horgászat legtöbb-
ször láthatatlan világába. A célba 
dobást gyakorló helyen az etetést 
és a horog célba juttatását egy-

mással versengve gyakorolták a 
kisdiákok.

– A legnagyobb várakozás a 
spiccbotos horgászatot előzte meg. 
Volt, aki a csontitól tartott és volt, 
aki először a halat se merte meg-
fogni – aztán a versenyláz minden 
félelmet elmosott. A halak mintha 
érezték volna, hogy milyen fontos 

és meghatározó az első horgász 
sikerélmény megszerzése a gye-
rekeknek, kapást, kapás követett. 
Pillanatonként harsant fel a „Halat 
fogtam!” rikoltás és jött a közös 
fotó, a három kívánság és a halacs-
kák kíméletes visszahelyezése ter-
mészetes közegükbe.

A kicsik fogtak keszeget, szép-
séges naphalat, de gyermekpróbáló 
nagyobb kárászt is. A tábor végén 
csillogó szemekkel mesélték hor-
gászélményeiket – és ki tudja, talán 
az esti álmok is új irányt vettek.

– Ezúton is szeretnék köszöne-
tet mondani a tábort irányító és a 
rendezvényt segítő tanárnőknek, 
a horgászatot vezető rutinos hor-
gászoknak és a halak kapókedvét 
nagyban növelő Huncut-csali ete-
tőanyagnak.

Biri Imre
Horgász-suli programvezető

Gondolná, hogy lopják a 
méretesebb élőpontyokat 

a természetes vizeinkből? 
Mindezt nem azért, hogy 
kilóra eladják és az asztalra 
kerüljenek, hanem azért, 
hogy nagyobb halastavak 
reklámértékét növeljék. Nem-
rég egy 32 kilós pontymonst-
rumról derült ki, hogy akár 1 
millió forintot is érhet. De ez 
csak a jéghegy csúcsa lehet, 
a Nemzeti Élelmiszerlánc-biz-
tonsági Hivatal a Napi.hu-val 
azt közölte: nagyon kevés 
eset derül ki.

Régen terjedtek pletykák a dunai 
horgászok körében arról, hogy a 
halászat során kifogott nagyobb 
példányokat a leleményes üzlet-
emberek drágán eladják élve a 
nagyobb horgásztavaknak, hogy 
így javítsák fel az állományok 
összetételét a magántavakban. Ez 
az etetőanyag-keverés mellett néha 
előjövő történet pontosan olyan 
összeesküvés-elméletnek tűnt, 
mint az a pecás szokás, hogy min-
den vízpartra legalább egy Amper 
Bélát vizionáltak, akiről azt tar-
tották, hogy illegálisan árammal 
rázva meg a halakat gyéríti az 
állományt.

A halgazdálkodási törvényt 
2013-ban módosították, a horgá-
szokat helyzetbe hozva a gyűlölt 
halászokkal szemben. Gyakorlati-
lag kitiltottak minden hálót a ter-
mészetes vizekről, így ez az elsőre 
paranoiának tűnő pletyka is eltűnt 
a süllyesztőben.„

Azonban úgy fest, hogy ha 
hálózás nélkül, de a jelenség 
mégis tovább létezik és létez-
hetett korábban is.

Minderre pedig a Nébih egy fur-
csa, hihetetlen horgásztörténetekbe 
illő leleményes nyomozása muta-
tott rá. A hatóság ugyanis sajátos 
pikkelyrajzolat-rendellenessége 
alapján azonosított egy jogtalanul 
áttelepített óriáspontyot.

Közleményük szerint az egyik 
közösségi oldalon figyelt fel a 
szervezethez tartozó Állami Halőri 
Szolgálata (ÁHSZ) arra a posztra, 
amelyből kiderült, hogy egy Heves 
megyei természetes vizünkből 
2016 októberében kifogott, majd 

a vízbe visszaengedett 28 kg-os 
pontyot 2018. április 8-án már egy 
Pest megyei horgásztóból fogták ki 
ismét 31,9 kg súlyban. A kapitális 
egyedet a farok alatti úszó felett 
található, sajátos pikkelyrajzolat-
rendellenesség alapján tudták azo-
nosítani.

Bár laikusok és kezdő horgászok 
gyakran mondják, hogy aki egy 
pontyot látott, az látta az összeset, 
de a hatóság beszámolója szerint 
egy szakértő segítségével 4 sajá-
tosság – a testmagasság/testhossz 
index, és az oldalvonalon talál-
ható pikkelyszám – alapján teljes 
bizonyossággal kizárták, hogy két 
eltérő halról lenne szó. A tőponty 
halgazdálkodási értékét 31 900 
forintban állapították meg, míg 
feketepiaci értékét 800 ezer forint-
ra tették.

Mitől ér egy hal egymillió 
forintot?

A magán halastavaknál és a 
természetes vizek horgásztanyáin 
az óriásfogásokról készült képek 
épp annyira elhagyhatatlan dekor 
elemek, mint az autószerelő-mű-
helyek legendás pucérnős – legin-
kább pirellis – naptárai. A jelenség 
érthető: a horgászat sportértékét 
épp a természeterőivel – jelen-
esetben egy hal élni akarásával 
– való küzdelem adja. Logikailag 
pedig elég egyszerű levonni azt a 
következtetést, hogy a nagyobb hal 
jobban húz, a falon is jól mutat egy 
monstre uszonyossal készült kép, 
vagyis az igazán teljesítménykény-
szeres horgászok akár vándorútra 
is kelhetnek, hogy egy-egy ponty-
legendát kifogjanak.

Mindez onnan derült ki, hogy 
elsőre logikátlannak tűnt, hogy 
egy közel 32 kilogrammos ponty 
rendeltetésszerűen – értsd étkezési 
célokra – bárkinek megérne 800 
ezer-1 millió forintot is. Figyelem-
be véve, hogy a KSH adatai szerint 

1 990 forint egy pontyszelet kilo-
grammonkénti átlagos fogyasztói 
ára, ha még abból is indulunk ki, 
hogy belsőségekkel és fejjel együtt 
veszi meg valaki, ez legfeljebb 63 
680 forintos árat indokolna.

A Nébih viszont arról tájékoz-
tatta a Napi.hu-t, hogy a halat mar-
ketingértéke miatt taksálják több 
százezer forintra. Arra a kérdésre, 
hogy mennyire gyakori a jelenség, 
a hatóság nem tudott pontos választ 
adni, de szerintük „számos utalást 
lehet találni, esetenként hirdeté-
seket is, hogy ekkora halért közel 
milliós összegeket fizetnek ki.”

Azt sem nagyon lehet megbe-
csülni, hogy évente mekkora vesz-
teség keletkezik így országosan 
a természetes vizekben. Amel-
lett, hogy kevés esetet tárnak fel, 
feketekereskedelemről lévén szó, 
a kár mértéke nem kimutatható. 
Gyakorlatilag a természetes víz-
ben 15-20 év alatt felnövő hal 
horgászati reklámértékét viszik át, 
amely szinte megbecsülhetetlen. 
Nagyjából attól függ, hogy az adott 
haltulajdonos mekkora árat lát bele 
egy „halcelebbe”.

A csuka a Duna és minden 
vizek ura

Itthon a ponty egyértelműen a 
legnépszerűbb hal, így nem megle-
pő, hogy a Nébih szerint a reklámér-
ték-növelés célú illegális áttelepítés 
is a pontyokra jellemző. Miközben 
a világ más tájain – kezdve Hol-
landiától, Ausztráliáig – a legtöbb 
országban gyűlölt fajta, sok helyen 
egyáltalán nem eszik meg, amely a 
magyar halászlének kitörési pontot 
is jelenthetne.

Magyarországon viszont a termé-
szetes vizek nagy részében nehezen 
ívnak már a pontyok. A probléma 
több tényezős, de szerepet játszik 
benne a környezetszennyezés, a víz-
parti nádasok egyre nagyobb arányú 
pusztítása, a turizmus terjedése és 
az olyan jövevényfajok, mint a géb 
elterjedése.

Sok természetes vízben ezért tele-
píteni kell a halakat. A 2016-os 
Magyarország tógazdasági és inten-
zív üzemi haltermeléséről szóló 
jelentés alapján az évben lehalászott 
12 186 tonna pontyból 10 034 ment 
étkezési célra, míg 2152 tonnát tele-
pítettek a nyílt vizekbe – ez nem 
a teljes telepítési mennyiség, mert 
hoztak külföldről is halakat, de a 
magyar részarány a dominánsabb.

Az így vízbe került halak nagy 
része viszont alig 1-2 kilogrammos, 
általában kettő éves állat. A monst-
re, több tízkilós pontyok életkora 
általában bőven 10 év felett van. 
Vagyis az ilyen halak kilopása a 
vízből a természet évtizedes mun-
kájának aprópénzre váltása.

Forrás: Napi.hu
A fotó forrása: 

MTVA/MTI

Horgászat az Erzsébet-táborban

25 éves lett a Cormoran 
Sporthorgász és Termé-

szetvédő Egyesület, amelyet 
természetesen egy horgász-
versennyel ünnepeltek meg.

Június 23-án, szakadó esőben 
gyülekeztek a bátrabb versenyzők, 
de mire a sátrakat felállították a 
szervezők, addigra az eső is elállt. 
Borbély Mihály, az egyesület 
elnöke  – és nem mellesleg egyik 
meghatározó alapítótagja  – ünne-

pi beszédében felidézte az elmúlt 
évek jelentősebb eseményeit. A 
nyitóbeszéd végére a gyerekekkel 
és az ifjúsági horgászokkal együtt 
már 50 pecás várta, hogy elkez-
dődjön a verseny.

– Az eső, a lehűlés és a telepí-
tett halak kicsit megmozgatták a 
vizet, a fogások a régi szép idők 
fényét idézték, szinte mindenki 
horgára akadt hal. A 12 ponty és 
egy szép süllő mellett sok kárászt 
is fogtak a versenyzők, 59 kg 

összsúlyban – számolt be Biri 
Imre, a Cormoran STE. alelnöke.

Számos érdekes mozzanata 
is volt a rendezvénynek, többek 
között az, hogy békés halak hor-
gászata közben rég nem fogtak 
süllőt. Emellett az egyik gyer-
mekhorgász spiccbottal fogott 
compót, illetve újra dobogóra 
lehetett kerülni pontyfogás nélkü-
li, finomszerelékes horgászattal. 
A házaspárok közül pedig ismét 
csak a feleségek voltak az ered-

ményesebbek, még egy ezüstér-
met is elhoztak.

 
Helyezések:
Felnőtt kategóriában: 1. Szopkó Mihály 
4.720 g, 2. Bata Béla 4.405 g, 3. Trokán 
Attila 3.965 g.
Nyugdíjas kategóriában: 1. Horváth 
József 3.360 g, 2. Tóth Lászlóné 2.440 g, 
3. Mokánszki Mihály 3.965 g.
Ifjúsági kategória: 1. Papp Csaba 770 g.
Gyermek kategória: 1. Dankó Bence 85 
db hal.

Biri Imre

Jubileumi verseny a rakamazi Nagy-Morotván

A nevezetes pontygigász 
 A fotó forrásA: Nébih.

A tó vizének 
minősége jó

Nemrégiban elpusztult halakat 
láttak lebegni Sóstógyógyfürdőn 
a csónakázó tó vizében az arra 
járók. Dr. Isaák Lászlót, a tó hal-
gazdálkodási jogával rendelkező 
Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő 
Horgász Egyesület elnökét kér-
deztük meg arról, vajon mi tör-
ténhetett.

Önpusztulási folyamat
– Az elpusztult halak között 

csak törpeharcsákat lehet látni, 
folyamatosan szedjük ki a tete-
meket a vízből. A törpeharcsának 
egy faji jellegzetes tulajdonsága, 
hogy bizonyos időszakonként ha 
túlszaporodik, akkor önpusztulás 
következik be, s valószínűleg 
erről van itt szó. A törpeharcsák 
annyira elszaporodnak, hogy már 
nem találnak maguknak élelmet, 
s ekkor játszódik le az önpusztu-
lás. Egyesek szerint nem műkö-
dik a kis szökőkút, s az lehet a 
pusztulás oka – vetettük fel az 
elnöknek.

– A szakemberek vettek víz-
mintát, s nem a víz minőségével 
van gond, ez is megerősíti a 
törpeharcsák önpusztulását. Már 
nem is nőttek, kicsik maradtak, 
s beindulhatott a már említett 
önpusztulási folyamat – vála-
szolta a felvetésre a civil szerve-
zet vezetője.

Mit tud tenni az egyesület 
ebben a helyzetben?

– Annyit tudunk tenni, hogy 
a vizet klórmésszel fertőtlenít-
jük, kiszedjük az elpusztult hala-
kat, s ígéretet kaptunk a Sóstó-
Gyógyfürdők Zrt.-től, hogy friss 
vizet juttatnak a tóba. 
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Tájékoztató
Halgazdálkodási hasznosító 
horgász szervezetek részére

Képek a közgyűlésről

Idegenhonos halfajok telepítésének 
engedélyeztetési eljárása
Horgász hasznosításban előforduló, 
kérelem köteles halfajok:

amur (Ctenopharyngodonidella)
afrikai harcsa (Clariassp., 
Heterobranchussp.)
lénai tok (Acipenserbaeri), 
lapátorrú tok (Polyodonspathula)
szivárványos pisztráng 
(Oncorhynchusmykiss)
pisztrángsügér 
(Micropterussalmoides)

Jogszabályi háttér:
A halgazdálkodásról és a hal védel-
méről szóló 2013. évi CII. tör vény
sze rint:
14. § (1) Halgazdálkodási vízterület-
re kizárólag a Pannon biogeográfiai 
régióból származó hal egyede tele-
píthető. 
(4) A 708/2007/EK tanácsi rendeletben 
meghatározott halfaj halgazdálkodási 
vízterületre történő telepítésére – a 
természet védelméről szóló törvényben 
meghatározott előírásokra is figyelem-
mel – engedély csak akkor adható, ha
a) a telepíteni kívánt vízterület teljesen 
zárt, lefolyástalan, vagy
b) a telepíteni kívánt állomány sza-
porodásra képtelen és a természet-
védelmi hatóság véleménye alapján 
ökológiai kockázatot nem jelent.
Ennek megfelelően a teljesen lefolyás-
talan tavak vagy a hal kijutását teljes 
biztonsággal megakadályozó ráccsal 
lezárt vízterületek esetében kérhető a 
telepítési engedély. Egyéb vizekben is 
van lehetőség az engedélyre, de csak 
abban az esetben, ha a hasznosító vál-
lalja, hogy szaporodásra képtelen állo-
mányt (pl. amur esetében a mestersé-
gesen előállított, igazolt származással 
rendelkező, triploid kromoszómaszá-
mú egyedek) telepít, ennek előállítá-
sa és beszerezhetősége jelenleg még 
nem, vagy csak nagyon korlátozottan 
biztosítható.
A fenti feltételek megléte esetén a 
telepítési engedélyt a földművelésügyi 
hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 
szervek kijelöléséről szóló 383/2016. 
(XII. 2.) Korm. rendelet alapján az 
alábbiak szerint lehet kérelmezni:
Eljáró hatóság: Élelmiszerlánc-biz-
tonsági, Földhivatali, Növény- és 
Talajvédelmi, Erdészeti Főosztály 
Földművelésügyi és Erdészeti Osz-
tály
Tel: 06 1 374 32 65 
Cím:  1023 Budapest,  

Frankel Leó u. 42-44.
E-mail: fme@pest.gov.hu

A kérelmet a fenti hatóságnál kell 
benyújtani elektronikus úton, az igaz-
gatási szolgáltatási díj befizetésének 
igazolásával együtt.
A kérelemnek tartalmaznia kell a 
kérelmező hasznosító és az érin-
tett vízterület főbb adatait (kérelem 

mintát mellékeljük) és megfelelő 
indoklást a kérelmezett halfaj ter-
vezett telepítésére. A leggyakrabban 
kérelmezett amur esetében ez lehet 
a vízinövényzet karbantartása, egyéb 
esetekben a horgászigények kiszolgá-
lása, horgászati feltételek javítása.
Igazgatási szolgáltatási díj befizeté-
se: 2.000.- Ft
Pest Megyei Kormányhivatal, szám-
laszám:
10023002-00302223-00000000 
Elektronikus ügyintézés:
2018. január 1-jével hatályba lépett az 
általános közigazgatási rendtartásról 
szóló 2016. évi CL. törvény (továb-
biakban: Ákr.). Ennek megfelelően a 
legtöbb megyei kormányhivatal már 
tájékoztatta a vele kapcsolatban álló 
hasznosítókat, hogy 2018. március 
1-től kezdődően az ügyintézés kizá-
rólagosan elektronikus úton történ-
het, így a Pest Megyei Kormányhiva-
talhoz is kizárólag a megfelelő elekt-
ronikus felületen lehet a kérelmet 
benyújtani (csatolmányként pdf vagy 
jpg formátumban)
Az e-papír benyújtási felületet a 
https://epapir.gov.hu/ címen érhetik 
el, a megfelelő személy ügyfélkapus 
bejelentkezésével.
A gazdálkodó szervezeteknél: „cég-
kapuból küldve szeretnék e-papírt 
benyújtani” jelölőnégyzetet kell 
bepipálni és megadni a személyhez 
regisztrált, cégkapuval rendelkező 
szervezet nevét és adószámát.
Amennyiben nincs még a halgazdál-
kodó szervezetnek cégkapus regiszt-
rációja, úgy egyenlőre a személyes 
ügyfélkapus benyújtást is elfogadják.
Az e-papír benyújtási felületen a 
következőket kell kijelölni:
Témacsoport: kormányhivatali ügyek
Ügytípus: halászati igazgatási fel-
adatok
Címzett: Pest Megyei Kormányhi-
vatal
A „Tovább a csatolmányhoz” kattin-
tásával lehet továbblépni a következő 
felülethez, ahol az utasítások szerint 
eljárva fel lehet tölteni a csatolmá-
nyokat (kérelem és befizetési bizony-
lat).
A kérelem befogadását követően az 
ügyintéző hatóság be fogja kérni a 
területileg illetékes természetvédelmi 
hatóság, esetenként a nemzeti parki 
igazgatóság, illetve vízügyi igazga-
tóság szakvéleményét arról, hogy az 
engedély kiadásának feltételei bizto-
sítottak-e az adott vízterületen.
A fentiekben leírt ügymenet illet-
ve elérhetőségek a tájékoztatónk 
kiadásának időpontjában aktuálisak, 
egyéb kérdéseikkel kérjük, fordulja-
nak megye, területi szövetségeinkhez 
vagy országos szövetségünkhöz a 
titkarsag@mohosz.hu e-mail címen.
Magyar Országos Horgász Szövetség
Zellei Ágnes osztályvezető

Április az év negyedik 
hónapja, a név a latin 

aperire szóból származik, 
melynek jelentése „meg-
nyitni” – ez utalás az ekkor 
kinyíló természetre. A termé-
szetre napjaink kora nyári 
melege gyorsító hatással 
van.

Körbe a „pontyoson” – Ideális 
környezetben a horgászok

Mint mindig, most is az utamon, 
a vár mögötti „pontyos” tó és kör-
nyékét jártam körbe. A tóparton 
horgászok, akik kikapcsolódni és 
pihenni vágynak, s mérgelődnek, 
hogy nem nagyon van kapás, de 
azért vannak kivételek is. Az itt 
pecázók kölcsönösen kicserélik 
egymással a „titkos” tapasztala-
taikat. Kísérleteznek, hogy még 
sikeresebb legyen a fogás. A hor-
gászok mindig kitalálnak valami-
lyen újdonságot az eredményesebb 
fogás érdekében. A természet, a 
táj változatossága, az élővilág 
apró meglepetései pihentetik, s 
újabb élményekkel gazdagítják az 
embert. A virágok, cserjék s futó 
növényzet színvilága csodálkoz-
tatja el a természetben sétálót. A 
méhek már hallható döngicsélése, 
virágról virágra való vándorlásuk, 
a kora nyarat idéző meleg már 

érezteti hatását. A part mentén ülő 
horgászok türelme, s néhol feszült 
várakozása is lenyűgözi a termé-
szetben sétálót. A 4. számú főúton 
haladó gépjárművek zaja is elhal-
latszik a közelben horgászókhoz. 
A belső csatorna vízfolyását már 
a jövő fejlesztéseinek munkálatai 
bizonyítják. Békés a táj. Egyes 
horgászoknál a szerencse is páro-
sul a türelemmel.

45 éve alakult a Dolgozók 
Sporthorgász Egyesülete 
Kisvárdán

1973–tól gondozza a városkör-
nyéki tavakat a Dolgozók Sport-
horgász Egyesülete. A kisvárdai 
tavakat alternatív kutak látják el 
friss vízzel, a lefolyókon keresztül 
pedig leeresztik a vizet, így folya-
matosan cserélni tudják a tavak 
vizeit. Négy tavat különböztetnek 
meg. Ebből legnagyobb az ún. 
Nagy lapos, mellette helyezkedik 
el a Bulgár és a kettő ölelésében 
található a Háromszög. Egy kicsit 
távolabb a kisvárdai vár szomszéd-
ságában található a Pontyos–tó. A 
Pontyos és a Nádas tavakat csak 
egy gát választja el egymástól, jel-
legükben mégis más és más vizek. 
Jellemző halak: ponty, amur, csu-
ka, harcsa, compó, süllő, kárász és 
keszegfélék. A pontyot rendszere-

sen telepítik, de előfordulnak szép 
harcsák is. A tavak gondozása is 
megoldott. A horgászok rendsze-
resen tisztítják horgászhelyeiket. 
Így teremtik meg az ideális kör-
nyezetet hogy az itt eltöltött idő 
valódi kikapcsolódást jelentsen a 
sporthorgászok számára.

Sikeres fogások a déli parton
Már 27 éve jár „pecázni” főleg a 

pontyosra Tóth Attila, aki a szom-
bati napon is szerencsével járt, két 
ponty mellett két dévért és egy 
kárászt is fogott. A pontyok súlya 
2,40 (pénzes), illetve 1,80 (tükör) 

kilósok voltak. Ez volt az idei első 
eredményes fogása. Nem messze 
tőle, már több mint húsz éve jár a 
pontyosra Pintér István, aki a tele-
pítést követően igazán eredményes 
fogása volt a mostani. Egy három 
kilógrammos pénzes ponty. A pon-
tyos északi, a 4-es út közelében 
lévők nem jártak ilyen szerencsé-
vel, de mint mondták, a szép–ide-
ális környezet és a friss levegő, a 
csend, az mindenben pótolja őket. 
Az itt elhelyezkedőknek legköze-
lebb sikerül, hiszen bíznak a fogási 
szerencséjükben.

Vincze Péter

Pecások a „pontyoson” Kisvárdán
Április 21-e a halvándorlás 

világnapja – ezen a napon ünne-
peljük azokat a halfajokat, ame-
lyek hatalmas utat tesznek meg a 
folyókban azért, hogy szaporodja-
nak, ezzel is életben tartva fajukat. 
Sokan azonban nem érik el végső 
céljukat: több tízezer duzzasztógát 
rombolja ugyanis Európa folyói-
nak természetes állapotát, és blok-
kolja a halak vonulási útvonalát. 
Sőt, a helyzet ennél is súlyosabb: 
jelenleg is több ezer duzzasztót 
terveznek építeni kontinensünk 
folyóin – tudatta az OBJEKTÍV 
Hírügynökséggel a WWF Magyar-
ország.

„A halak és egyéb édesvízi 
fajok egyedszámának jelentős 
csökkenése nagymértékben annak 
tudható be, hogy folyóinkat duz-
zasztógátakkal daraboljuk fel – 
mondta Sergiy Moroz, az Európai 
Környezetvédelmi Iroda szakér-
tője. – A régi vagy elavult gátak 
eltávolítása hozzájárulna ahhoz, 
hogy visszaállítsuk vizeink szabad 
folyását, ami olyan vándorló halak 
számára nyújtaná a fennmaradás 
esélyét, mint a lazac, az angolna 
vagy a tokfélék. Ez egyúttal haté-
kony módja annak, hogy a tagál-
lamok megfeleljenek az európai 
uniós Víz Keretirányelvben foglalt 
kötelezettségvállalásuknak” – tet-
te hozzá.

Annak ellenére, hogy rendkí-
vül romboló hatással vannak a 
folyókra, még most is több ezer 
gát és vízerőmű megépítése van 
napirenden. Kelet-Európa és a 
Balkán térség, ahol a kontinens 
néhány legtisztább és utolsó sza-
badfolyású vizei találhatók, külö-
nösen sérülékeny terület ebből a 

szempontból. A folyókat az elmúlt 
évszázadokban Európa-szerte sza-
bályozták, ami állapotuk és kör-
nyezetük romlásához vezetett - ez 
ma jelentősen érezteti hatását. A 
szabályozást sok helyen duzzasz-
tógátak és vízerőművek építése 
kísérte. Csak Ausztriában jelenleg 
is mintegy 200 vízerőmű építését 
tervezik.

„A duzzasztógátak ideje lejárt 
Európában: mostantól arra kell 
fókuszálnunk, hogy visszahoz-
zuk az életet folyóinkba – nyi-
latkozta Andreas Baumüller, a 
WWF Európai Irodájának szak-
értője. – Rendkívül fontos, hogy 
az uniós tagállamok kormányai 
teljes mértékben kötelezettséget 
vállaljanak arra, hogy teljesítik a 
Víz Keretirányelvben foglalt jogi 
kötelezettségeiket. Itt az ideje, 
hogy komolyan vegyék a gátak 
eltávolításának kérdését, és nemet 
mondjanak a folyamatban lévő 
romboló projektek kivitelezésé-
re.”

Európa lassan elkezd lépést 
tartani ezzel a problémával: 
körülbelül 4500 különböző mére-
tű „akadályt” már eltávolítottak 
Európában, tavaly pedig Francia-
ország kormánya bejelentette a 
kontinens legnagyobb gáteltávo-
lítását. Emellett a spanyolországi 
Yecla de Yeltes nevű duzzasz-
tógát elbontását is megkezdték, 
és hasonló munkák kezdődnek 
hamarosan Finnországban és Hol-
landiában is.

Hírforrás: OBJEKTÍV Hírügynökség 
2018. április 20.

A hírrel kapcsolatos információ: 
Gy. Mészáros Ágnes 

06 30/9434-012.

Vándorló halak: hihetetlen 
utazás és komoly veszélyek

Leendő régészek ismerkedtek 
nemrégiben a horgászat múltjával 
és jelenével. A nyíregyházi Apáczai 
Csere János-, és a Jókai Mór Refor-
mátus Általános Iskola 53 tanulója 
vett részt a Jósa András Múzeum 
egyhetes régészeti táborában. A 
szerdai foglalkozásán a gyerekek 
megismerkedhettek az ősember 
halfogó eszközeivel, és az ókor, 
valamint a középkor egyre fejlet-
tebb horgászkészségeivel.

– Fából elkészítettük a halpecek 
egy mai változatát, amelyhez zsi-
nórként egy ló farok szőrzetét hasz-
náltuk fel. Megvizsgáltuk a múlt-

század híres mogyorófa vesszőből, 
cérnából, lúdtollból és gombostűből 
készült bot horgászkészségét, amely 
már a gyakorlatban is bizonyítot-
ta fogósságát. Kiscsoportokban 

ismerkedtek a gyerekek a halakkal, 
gyakorolhatták a horogkötést, és a 
célba dobó feladatokon keresztül az 
etetés és a horog célba juttatásának 
technikáját. A legnagyobb sikere 

mégis a horgászatnak és az első 
kifogott halaknak volt. Szerencsére 
az időjárás és a halak kapókedve 
is a kis horgászoknak kedvezett. A 
horgásznap nagy meglepetése volt, 
amikor a megyei szövetség részéről 
minden ifjú horgásznak átadtak egy-
egy spiccbotot. A gyerekek többsé-
ge így először büszkélkedhet saját 
pecabottal. Külön köszönet illeti a 
foglalkozást segítő restaurátorokat, 
tanárnőket, a feladatok levezény-
lésében résztvevő régészeket és a 
horgászatot irányító Pásztor László 
horgászt.

Biri Imre

Kis régészek ragadtak pecabotot

Tátrai András Gura Mihály
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Horgásztóba hajtott egy gépkocsi
Horgásztóba hajtott egy személy-

gépkocsi nemrégiben Vállajon, a 
Béke utcában. A mátészalkai hivatá-
sos és a nagyecsedi önkéntes tűzol-
tók vonultak a műszaki mentéshez. 
A jármű vezetője kiúszott, a gép-
kocsi elmerült. A jármű kiemelé-
sénél a Felső-Tiszavidéki Búvár és 
Közhasznú Egyesület búvára a tóba 

lemerült és a sodronyokat rögzítet-
te, majd a nyíregyházi 60 tonnás 
tűzoltódaru segítségével a gépkocsit 
a partra csörlőzték. A katasztrófa-
védelmi műveleti szolgálat vízügyi 
helyszíni szemlét végzett és érte-
sítette a tó tulajdonosát, személyi 
sérülés nem történt. 

Dóka Imre tű. főhadnagy
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Bíróság elé állítás kereté-
ben orvhalászat vétsége 

miatt 72 óra közérdekű 
munkára ítélte a Nyíregy-
házi Járásbíróság R. I.-t, 
aki ezt fizikai munkakörben 
köteles teljesíteni.

– A vádlott az idén április 9-én 
hajnalban a tiszaberceli térség-
ben egy emelőhálós eszközzel 
halászott. A terület nem halászati 

vízterületen helyezkedik el, s a 
magyar állam kezelésében áll. 
A vádlott állami halászjegy és 
érvényes területi engedély hiá-
nyában jogosulatlanul halászott, 
melynek során hét halat fogott, 
melyeket a tettenérést követően 
visszaengedtek a vízbe. Az ítélet 
jogerős – tájékoztatott dr. Toma 
Attila, a Nyíregyházi Törvény-
szék sajtószóvivője.

Kelet-Magyarország

Közérdekű munkára ítélték  
az orvhalászt

A halászok és a táplálko-
zástudósok évtizedes 

panasza, hogy nem eszünk 
elég halat. A miértre eddig 
nem sok értelmes válasz 
érkezett, legtöbben e húsfé-
leség árát jelölték meg. 

Holott inkább a neveltetésben 
és a konyhatechnikai tudás hiá-
nyában találtatik meg a válasz. 
Szép számokat produkált az 
elmúlt néhány év: úgy tűnt, 
mintha látványosan növekedne a 
hazai halfogyasztás. Ez a korábbi 
számokat ismerőket is meglepte, 
de aztán kiderült, hogy két esz-
tendeje másképpen számolják az 
évente megevett halak egy főre 
jutó mennyiségét. 

Élősúlyra vonatkoztatnak, így 
lett a korábbi stabilan 3,7-4-ből 
6 kilogramm. Habár itthon a 
legnagyobb mennyiségben pon-

tyot állítunk elő, a kutatásokból 
kiderült, hogy inkább az idősebb 
generáció kedvence. A fiatalab-
bak nemigen eszik, helyette a 
lazacot és a pisztrángot keresik. 
A pontyot az íze miatt nem ked-
velik, de ebben a megítélésben 
vélhetően szerepet játszanak a 
főzőműsorok, a gasztroblogok és 
az éttermek is, amelyek szinte 
mindig az egyszerűen kezelhető 
lazacból készült étkeket mutatják 
be. 

Tapasztalat, hogy amelyik csa-
ládban akad horgász, vagy leg-
alább olyan ember, aki valóban 
ért a magyar halak elkészítéséhez, 
ott rendszeres és kedvelt alap-
anyag. Nem mellékesen a fiatal 
generációk is ellesik a konyhai 
fogásokat, melyeket a különféle 
halfajoknál kell alkalmazni. Ahol 
viszont nincs meg a tradíció, ott 
alig esznek halat.

Együnk halat!

Sok horgász szereti a 
Balsa határában található, 

festői szépségű János-ta-
vat. A víz hőmérsékletének 
emelkedésével egyre többen 
látogatnak el a tóhoz. Így tett 
a napokban a Kálmánházán 
élő Molnár András is.

– A kikötő partjához érve magas 
vízállás fogadott, 
s ez bizony meg-
határozza a halak 
kapókedvét is. Mint 
ismert, a tó halállo-
mányát és vízszint-
jét a Tisza biztosítja, 
illetve befolyásolja. 
Az utóbbi időkben 
egyre népszerűbb a 
method feederes 
horgászat, ami nem-
csak a telepített, de a 
természetes vizeken 
is bizonyította már 
hatékonyságát, így 
magabiztosan kötöt-
tem fel mindkét botomra ezt mód-
szert én is. Csakhogy aztán órák 
teltek el úgy, hogy nem volt egy 
kapásom sem. Bosszantott, s ezért 
úgy döntöttem, szerelést váltok – 
mesélte a fiatalember.

Vízközt az élő csali
– A finomabbik feeder botomon 

szereléket cseréltem, egy klasszi-
kus keszegező készséget állítottam 
össze. Az autómban nem épp kesze-
ges etetőanyagra leltem, ezért a 
lazábbra kevert édes kajához tettem 
két marék angol morzsát abból a 
meggondolásból, hogy a nagyobb, 
későn érkező keszegeket helyben 

tartja majd. A parttól 
közel 30 méterre hor-
gásztam kiakasztott 
zsinórklipsszel. Sűrű, 
5 perces dobásokkal 
alakítottam ki az ete-
tést. Az első halra 
sokat kellett várni, 
majdnem egy órát. 
Ez alatt az idő alatt 
vízközt kínáltam fel 
az élő csalit. A sok 
rontott kapásnak 
hála már 130 cm-es 
horogelőkét tettem 
fel ami 0,12 mm-es 
fluorocarbonból és 

14-es hosszú szárú lapkás horogból 
állt. Így az unalmas délelőtti órákat 
felváltották a délutáni apró örö-
mök, hiszen szép számban akadtak 
horogra a keszegek – fejezte be az 
élménybeszámolót Molnár András. 

Ez az ecetes hal nem 
tévesztendő össze a 

ruszlival! Nem, nem! Itt nem 
nyers a hal, hanem rántott.

Kis mennyiségben nem érdemes 
készíteni, de bármely sátras ünnep-
kor, húsvétkor, vagy karácsonykor 
érdemes hozzáfogni. Illetve nálunk 
bármely alkalommal, ha szép számú 
családunk összejön, szívesen látjuk 
az asztalon. Így történt ez most is.

Édesanyám az anyák napi köszön-
tőket várva készítette el nekünk. 
Hiába mondjuk, hogy ne vesződjön 
miattunk ilyen nehéz dolgokkal, de 
egy édesanyának semmi sem okoz 
nehézséget, ha a gyerekeiről van 
szó.

Hozzávalók / 10 adag
A rántott halhoz

 2 kg ponty (vagy bármilyen ●●

másik keményhúsú folyami hal 
felszeletelve)
30 dkg finomliszt●●

4 db tojás●●

30 dkg zsemlemorzsa●●

5 dl napraforgó olaj●●

4 nagy fej vöröshagyma●●

A salátaléhez
6 ek ecet (20%-os)●●

6 ek cukor●●

1 l víz●●

szegfűbors ízlés szerint●●

3 db babérlevél●●

1 ek só●●

Elkészítés
 A felszeletelt, besózott halat ●●

bepanírozzuk és bő olajban kisüt-
jük.
 Egy nagy jénai tálban a karikára ●●

felszeletelt hagymával váltakozva 
rétegezzük.
 Jó ecetes-sós-cukros salátalevet ●●

készítünk és a szegfűborssal meg 
a babérlevéllel együtt felforraljuk.
 A halat ezzel a forró lével leönt-●●

jük, és lefedve legalább egy napig 
érleljük.
 A forró ecetes lé átjárja a halat, ●●

és ha több napig áll, akkor a 
benne lévő nagyon vékon szálkák 
„eltűnnek”.
 Friss fehérkenyérrel vagy ecetes ●●

burgonyasalátával tálaljuk.

Értesítjük a horgásztársakat, 
hogy üzemtervi telepítést hajtottunk 
végre májusban folyamatosan, (a 
lehalászás függvényében) a keze-
lésünkben lévő Tisza folyó aláb-
bi szakaszaiba: Tisza folyó 494-
540,5 fkm-ig Tiszadob-Tiszaeszlár 
(víztérkód: 15-009-1-1), Tisza folyó 
540,5-581,3 fkm-ig Tiszaeszlár-
Tiszakarád bal part (víztérkód: 
15-017-1-1), jobb part (víztérkód: 
05-001); Tisza folyó 581,3-638 fkm-
ig Tiszakarád-Záhony (víztérkód: 
15-018-1-1), továbbá a Szamos, 
Kraszna, Túr, Öreg Túr, Új Túr 
folyókba. Telepítésre került halfa-
jok: 10.000 db előnevelt menyhal, 
190.000 db előnevelt süllő, 30.000 
db előnevelt sügér.

m●●●m
2018. május 18-án, üzemterv sze-

rinti, horogérett ponty telepítést vég-
zett a Megyei Horgász Szövetség 
a kezelésében lévő Császárszállás-
Oláhréti víztározóba. Kihelyezésre 
került: 500 kg háromnyaras ponty. 
Továbbá ugyanazon a napon előne-
velt süllő kihelyezést is végzték a 
Császárszállási-Oláhréti víztározó-
ba, üzemterv szerint 10 ezer darab, 
és üzemterven felül 2 ezer darab 
előnevelt süllő került kihelyezésre.

m●●●m
Üzemtervi előnevelt ponty tele-

pítését hajtott végre a Megyei Hor-
gász Szövetség május 28-29-én, 
a kezelésében lévő Alsó-és Felső 
Tisza folyóba, a Szamos, a Kraszna, 
a Túr folyókba, Balsa, Záhony, 
Vásárosnamény, Sonkád, Kocsord, 
Tunyogmatolcs helyszíneken törté-
nő kihelyezéssel. Telepítésre került 
halfaj: 215 500 db előnevelt ponty.

m●●●m
Üzemtervi szerinti előnevelt har-

csa telepítést hajtott végre Megyei 
Horgász Szövetség június 1-jén a 

kezelésében lévő Alsó-Tiszába és 
vízrendszerébe, Balsa és Tuzsér 
helyszíneken történő kihelyezéssel.
Telepítésre került halfaj: 45 000 db. 
előnevelt harcsa.

m●●●m
2018. június 1-jén, üzemterv sze-

rinti, horogérett ponty telepítés vég-
zett a Megyei Horgász Szövetség 
a kezelésében lévő Császárszállás-
Oláhréti víztározóba. Kihelyezésre 
került: 450 kg háromnyaras Ponty.

m●●●m
Üzemterven felüli telepítést haj-

tottak végre a kezelésünkben lévő 
Tiszadobi holtágba (víztérkód: 
15-010) 2018. június 11-én. Telepí-
tésre került halfajok: 50 000 db elő-
nevelt ponty és 10 000 db előnevelt 
fogassüllő.

m●●●m
2018. június 15-én, üzemterv sze-

rinti kétnyaras pontyot telepített a 
Megyei Horgász Szövetség kezelé-
sében lévő Császárszállás-Oláhréti 
víztározóba, valamint az Oláhréti 
tápcsatornába. Kihelyezésre került 
összesen: 2 000 kg kétnyaras ponty.

m●●●m
2018. július 13-án, üzemterv sze-

rinti kétnyaras ponty telepítés hajtott 
végre a Megyei Horgász Szövetség 
a kezelésében lévő Alsó-Tiszába és 
vízrendszerébe, Tiszalöki kihelye-
zéssel, 900 kg kétnyaras ponty, a 
Császárszállás-Oláhréti víztározóba 
100 kg kétnyaras ponty, valamint a 
Tiszadobi holtágba 500 kg szintén 
kétnyaras ponty.

Apró délutáni örömökEcetes hal

Telepítések 
szövetségi vizekbe Újabb hétmilliárd forintot 

fordítanak megyénkben 
az árvízi biztonság növelé-
sére: a fejlesztéssel a Tisza 
bal partján a Kisar–Nagyar, 
míg a jobb partján a Tivadar–
Tarpa közötti szakaszon 
csökken az árvízi elöntések 
kockázata.

– Mobilgát alkalmazásával úgy 
garantáljuk a biztonságot, hogy 
nem választjuk el a települése-
ket a folyótól – emelte ki Bodnár 
Gáspár.

A projekt nyitórendezvényét 
Kisarban, a Szatmár-Beregi Natúr-
park látogatóközpontjában tartot-
ták nemrégiben.

– Nagyon fontos állomásához 
érkezett a Felső–Tisza-vidék árvíz-
védelmi rendszereinek fejlesztése 
– szögezte le bevezetőül Bodnár 
Gáspár. – Tivadarnál a hullámtér 
szélessége mindössze egyharmada 
az átlagosnak, e szűkület vissza-
duzzasztó hatása jelentős, a híd kör-
nyékén gyakran jelentkeznek árvízi 
problémák. Az elmúlt huszonöt 
évben tíz rendkívüli árvíz volt a 
térségünkben; ilyenekre bármikor 

számítanunk kell, ezért fontos, 
hogy az építkezések a megfelelő 
ütemben haladjanak – fogalmazott 
a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igaz-
gatóság (FETIVIZIG) igazgatója. 
– Ez a projekt két új elemet is 
tartalmaz: áthelyezzük a töltéseket 
– ezáltal teret adunk folyónak –, 
és mobilgát alkalmazásával úgy 
garantáljuk a biztonságot, hogy 
nem választjuk el betonfallal, föld-
művekkel a településeket a folyótól 
– tette hozzá Bodnár Gáspár.

A projekt és a kivitelezés részle-

teiről Dajka István, a FETIVIZIG 
árvízvédelmi és folyógazdálkodási 
osztályvezetője beszélt.

– A fejlesztés Kisar, Nagyar és 
Tivadar közigazgatási területén 
valósul meg, védőhatása azonban 
sokkal nagyobb területen érvénye-
sül, s mérsékli majd a védelmi 
költségeket is. Tivadarnál 191 cen-
timéterrel magasabb az új MÁSZ, 
ennek ellensúlyozására a bal parton 
7,8, a jobb parton 1,8 kilométeren 
fejlesztjük a töltéseket, 300 ezer 
köbméter föld felhasználásával.

– A projektben szerepel még 
négy partvédelmi mű rekonstruk-
ciója, két gátőrház, illetve védel-
mi központ korszerűsítése és egy 
új árvízvédelmi raktár építése 
Kisarban – taglalta a szakember, 
aki szakaszvédelem-vezetőként 
épp itt küzdött a 2001-es árvíz-
zel. – Amíg ez a híd áll, a 2001-es 
szint esetén komoly beavatkozásra 
lenne szükség, nem elegendő a 
töltésépítés – zárta előadását Dajka 
István.

– HP –

Nagy nap virradt Tivadarra
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Húsvéthétfő hajnalán jött az 
első: Urbán Attilla apagyi horgász 
horgára egy 63 kg-os 203 cm-es 
harcsa akadt. A második szombat 
este 22.45 körűl egy 53 kg-os baju-
szos – melyet 
Gyulai László 
nyírtéti hor-
gász fogott 
– került part-
ra. Mindkét 
horgász az 
Apagyi HE 
tagja. „Ilyen 
még nem 
fordult elő 
nálunk, hogy 
egy héten ket-
tő ilyen nagy 
harcsát fogja-
nak ki. Egyéb-
ként az eddi-
gi rekordunk 

az a 65 kg-os példány amit 2015 
szeptemberében fogott egy szintén 
apagyi horgász.” – emelte ki Szűcs 
Tibor. Április 10-én  éjszakai fogás-
ként Dudás Balázs, az Apagyi HE 

tagja, egy 53,2 
kg és 183 cm 
harcsát emelt 
ki a Kenderáz-
tatóból. Este 9 
órakor felszí-
ni szerelésen 
keszeg volt a 
csali. A ne gye-
di ket – amely 
167 centimé-
ter hosszú és 
45 kilogram-
mos volt – a 
Sényőn élő 
Seres István 
a k a s z t o t t a 
meg.

A Sporthorgász Egyesületek  
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Szövetségének kiadványa

 2018. július | villantomagazin@gmail.com www.villantomagazin.com

MAGAZIN
Villantó

Közel a tízhez. Az apagyi Kenderáztató tóbóban sikerült meg-
akasztani ezt a 8,80 kg-os pontyot Sűrű Alex nyíregyházi horgásznak, a 
helyi egyesület ifjúsági tagjának.

Óriás harcsa
Urbán Attilla apagyi horgász 
horgára egy 63 kg-os 203 cm-es 
harcsa akadt a helyi Kenderáz-
tató tavon. /12.

Frissítik a Sóstói tavak vizét. /4.

A halfogás 
öröme
(képünkön Nagy Ramóna)

Apagyi harcsák

Védett a tiszavirág
A nyári meleg miatt két hét-

tel hamarabb kezdődött a 
tiszavirágzás

Jó tudni, hogy a tiszavirág 
(Palingenia longicauda) védett 
rovarfaj, természetvédelmi értéke 
egyedenként tízezer forint. Tavaly a 
védelmük érdekében már a rendőr-
séget is kivezényelték a Tiszához. A 

védett rovar egyedének elpusztítója 
szabálysértést követ el, és 150 ezer 
forintig terjedő pénzbírsággal sújtha-
tó. Természetkárosítást is elkövethet, 
aki a rovarok telepét károsítja meg 
vagy jelentős mennyiségű egyedet 
gyűjt. Természetkárosítás miatt kell 
felelnie annak is, aki a rajzásba kis-
géphajóval szándékosan belehajt és 
megzavarja, elpusztítja a kérészeket.

Alapszabály-módosítás, új elnökség

2018. május 19-én tartotta szoká-
sos évi rendes közgyűlését a Megyei 
Közhasznú Horgász Szövetség. Az 
ügyvezető, Fesztóry Sándor 2017 
évről szóló beszámolója mellett 
elfogadták az ez évi költségve-
tést is a küldött horgásztársak.  Az 
alapszabály kisebb módosítására is 
sor került, mely szerint a 10 tagú 
elnökséget, 7 tagra csökkentette a 
küldöttközgyűlés. 

Ebben az évben lejárt az 5 éves 
mandátuma a megválasztott tiszt-
ségviselőknek, ezért választásra is 
sor került, melynek eredményekép-
pen újra 5 évre bizalmat kapott a 
Megyei Szövetség elnöki posztjára 
Virág Imre, míg alelnökként szin-
tén újra választották Farkas Sán-

dort, a Mátészalkai Szatmárvidéki 
Horgász Egyesület elnökét. Az 
elnökség tagjai lettek: Oláh Kár-
oly (Tiszavirág HE. Tiszadob); 
dr. Isaák László (Sóstógyógy-
fürdő HE, Nyíregyháza); Dankó 
Mihály (Nyírteleki HE); Biri Imre 
(Cormorán HE., Rakamaz); Szilá-
gyi Imre (Szatmárvidéki HE. Máté-
szalka). 

Megválasztásra kerültek a szak-
bizottságok elnökei is az alábbiak 
szerint: 

Szilágyi Imre Verseny Szakbi-
zottság elnöke, Biri Imre Ifjúság-
Oktatási Szakbizottság elnöke, Gura 
Mihály (Nagykállói Sport HE) Víz-
Környezetvédelmi és Halgazdálko-
dási Szakbizottság elnöke lett.

A szakbizottságok tagjait a 
bizottságok vezetőinek javaslata 
alapján az elnökség kéri fel és 
bízza meg. 

A Felügyelő Bizottság az aláb-
biak szerint került megválasz-
tásra: az elnöke Szűcs Sándor 
(Szatmárvidéki HE. Mátészalka), 
tagjai: Jakab János (Kraszna HE. 
Kocsord), Mandula Károly (Csá-
szárszállás HE.) lett.

És végül országos küldöttnek, a 
Magyar Országos Horgász Szövet-
ség Választmányába választották: 
Virág Imrét, Fesztóry Sándort, Far-
kas Sándort és dr. Isaák Lászlót. 

A közgyűlés végén a Megyei 
Horgász Szövetség elnöksége 
„Horgászsportért” kitüntetést ado-

mányozott a hosszú éveken át vég-
zett példamutató munkájukért Tát-
rai Andrásnak, a Felügyelő Bizott-
ság korábbi elnökének és Gura 
Mihály korábbi elnökségi tagnak.

NYÁRI

További információkat keress 
a Villantó Magazin és  

az egyesületek oldalain. 
Sporthorgász Egyesületek 

Megyei szövetsége

horgásztáborok
Horgászegyesület 

neve Tervezett helyszín Tervezett időpontok Érdeklődni

Alkaloida Lombik Horgász 
Egyesület

Tiszavasvári  
Kacsás horgásztó 2018. július 06.-08. 06-30/4132426

Cormoran Sporthorgász és 
Természetvédő Egyesület

Rakamazi  
Nagy-Morotva 2018. július 11.-13. 06-30/3676355

Új Élet Horgász és 
Környezetvédelmi Egyesület

Tiszalök 
Kenyérgyári holtág 2018. július 27.-29. 06-20/4548757

Vasutas Sporthorgász és 
Természetvédő Egyesület

Orosi I. sz. tó  
(Hódi-tó, 41. sz. főút, 
körforgalom előtt)

2018. július 02.-06. 06-20/2160532

Bujtos HE. Nyíregyháza 
Bujtosi tavak 2018. július 27-28 06-20/3748010

Ho-Ho HE. Mándok  
Mezőladányi Pasku tó 2018. július 7-8. 06-30/2503448

Kis-Tisza HE. Kisar – Túr folyó, 
Nábrádi duzzasztó 2018. július 13-14. 06-20/9259235

Kraszna HE. Kocsord 
Kocsordi Kírva lapos 2018. július 13-14. 06-30/8414886

Nyírteleki STE. Rakamaz 
Nagy-Morotva 2018. július 11-13. 06-20/8243967

Tiszaparti HE. Gávavencsellő 
Kacsató 2018. július 03-05. 06-70/5608061

Tiszavirág HE. Tiszadobi holtágak – 
Keresztgát

2018. július 29 – 
augusztus 01. 06-20/2341806

Kemév HE. Császárszállás 
Ivató-tó 2018. augusztus 13-14. 06-20/2307736

Máriapócsi HE. Máriapócs 
Máriapócsi horgásztó 2018. augusztus 2-5. 06-70/3872610

Géberjéni Kis-Sügér 
Horgászegyesület

Mátészalka  
Bilbó Sport horgásztó 2018. július 09.-13. 06-20/4470669

Gyermek Horgásztáborok (7-14 éves kor között)

Tisza-tavi 85 kg-os harcsa
Óriási harcsákból nincs hiány a 

Tisza-tavon. Egy hatalmas 85 kilo-
grammos példányt csalt horogra 
Oláh Csaba június 9-én a délutáni 
órákban. Csorgós gumihalas peca 
közben a folyó Tiszafüredi és Örvé-
nyi szakaszát horgászta, amikor 
egy jó megérzés nyomán lecserélt 
csali meghozta szerencséjét. Hosz-

szú, embert próbáló fárasztás után 
vehették kézbe párjával a hatal-
masra nőtt 241 cm hosszú ragado-
zót. Csaba elmondása szerint élete 
legküzdelmesebb halfogása volt. 
Végül jól vizsgázott az erős, épített 
botos felszerelés, a 27-es fonott 
zsinór és természetesen az ügyes 
horgász is. Gratulálunk!

Gyulai László

Urbán Attila

Seres István

Dudás Balázs

Császárszállási horgász verseny /8.
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Mit kell tudni 
a horgász regisztrációról 
és a Magyar Horgászkártyáról?
A MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG 

INFORMÁCIÓS KIADVÁNYA

A horgászat jelentőségét a Magyar 
Kormány is felismerte, és 2010 
óta számos kiemelkedő jelentő-
ségű intézkedéssel támogatta és 
jelenleg is támogatja a magyar 
sporthorgászat és a hazai horgász-
turizmus fejlesztését.  A jelenleg 
28 tagszövetséget, 13 speciális 
jogállású gazdasági társasági ta-
got és 1178 horgászegyesületet 
tömörítő MOHOSZ Magyarország 
legnagyobb, hálózatos felépíté-
sű szervezete, amely szerteágazó 
érdekvédelmi-érdekképviseleti, 
sportági szakszövetségi és ága-
zati koordinációs tevékenységet 
lát el. A MOHOSZ a 2019. január 
1-jétől fennálló közfeladat-ellátási 
kötelezettségének is megfelelve 
hosszú távon számos, a horgászat 
elérését megkönnyítő elektroni-
kus szolgáltatást kíván biztosítani 
a horgászoknak és a horgász-szer-
vezeteknek. Ezek egyik elérési 
eszközeként, valamint az ellenőr-
zés és az azonosítás egyszerűsí-

téseként bevezeti az elektronikus  
személyi regisztrációt és ehhez 
kapcsoltan a Magyar Horgászkár-
tyát. 

E kiadvány keretében most  
az elsődleges információkat  
adjuk közzé, a leggyakoribb kér-
désekre válaszolva. A bevezetésig  
a  horgászok és a horgász-szerve-
zetek számára is számos tájékozta-
tó és oktatási kiadvány, kisfilm kerül  
elkészítésre, és a bevezetés indítá-
sától megkezdi majd működését 
a bárki által elérhető információs 
ügyfélszolgálat is.

Magyarországon a horgászat az egyik legnépszerűbb szabadidős 
tevékenység, s az elmúlt évek folyamatos és jelentős létszámnö-
vekedésének eredményeként a nyilvántartott horgászok száma 
mára meghaladja a 440 000 főt.
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MIKOR LÉP ÉLETBE A  

HORGÁSZKÁRTYA, KI KÖTELEZETT  

A REGISZTRÁCIÓRA ÉS A  

HORGÁSZKÁRTYA KIVÁLTÁSÁRA?

A horgászkártya kiváltása 2018. 
szeptember 1-jétől opcionális, 
2019. január 1-jét követően pedig 
az egyesületi tagságra kötelezett 
horgászok esetében a horgászat 
gyakorlásának, egyben az egye-
sületi tagság létesítésének, meg-
újításának, az állami horgászjegy 
kiváltásának az általános és előzetes 
feltétele lesz. A nem egyesületi tag 
külföldi horgászok és a gyermekek 
esetében a kártya kiváltása 2019-től 
továbbra is opcionális marad. 

MIÉRT ÉRDEMES MÁR  

2018-BAN REGISZTRÁLNI?

Ösztönözve az előteljesítést, ezáltal 
a forgalmazó rendszer év eleji 
tehermentesítését a MOHOSZ a 
2018.09.01. és 2018.12.05. közötti 
regisztrálók és a díjbefizetők között 
a nyereményadót is tartalmazóan 
15 MFt értékben, összesen 100 
ajándékkal egy nyereménysorsolást 

biztosít, melynek főnyereménye 
egy személygépjármű, illetve egy 
floridai horgászüdülés. A sorsolásra 
nyilvánosan, közjegyző jelenlé-
tében 2018. december 10. és 14. 
között kerül sor.

KI A REGISZTRÁCIÓ TECHNIKAI 

LEBONYOLÍTÓJA? 

A MOHOSZ a teljes beszerzéssel, 
bevezetéssel és a rendszer üzemel-
tetésével a 100%-os tulajdonában 
álló Horgászjegy.hu Kft.-t bízta meg.

MENNYIBE KERÜL A REGISZTRÁCIÓ 

ÉS A HORGÁSZKÁRTYA?

Az egyszeri, a kártya teljes érvé-
nyességi idejére szóló regisztrációs 
díj, amely tartalmazza a QR-kód 
alapú horgászkártya előállításának, 
megszemélyesítésének árát és 
annak a horgász számára történő, 
belföldi címre való, ajánlott külde-
ményként történő postai eljuttatá-
sát is 1 732 Ft+ÁFA, azaz 2 200 Ft. 
A horgászok támogatása, a díjfize-
tés megkönnyítése érdekében a 
MOHOSZ vállalja, hogy 2019-ben 
nem emeli az egységes szövetségi 
hozzájárulás díját és az egyesületi 
tagdíjminimum mértékét, valamint 
nem tesz javaslatot az állami hor-
gászjegy díjának emelésére sem.
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6.

7.
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HOGYAN LEHET BEFIZETNI  

A HORGÁSZKÁRTYA DÍJÁT?

A horgászkártya díjának befizetésé-
re a regisztrálóknak két lehetőséget 
is biztosít a MOHOSZ. Az online 
regisztrációt végzők a regisztrá-
ció során online kártyás fizetés-
sel, azonnal tudják teljesíteni a díj 
befizetését. A személyes (offline) 
regisztrációt választók számára a 
regisztrációs pontokon lesznek 
elérhetőek előre legyártott, befizető 
azonosítóval ellátott postai csekkek, 
melynek befizetésével egyenlíthető 
ki a regisztrációs díj.

MENNYI IDEIG ÉRVÉNYES  

A KÁRTYA, MI TÖRTÉNIK  

ADATVÁLTOZÁS ESETÉN?

A Magyar Horgászkártya általános 
érvényessége a 2018. évben tel-
jesített érvényes és lezárt regiszt-
ráció időpontját követő 6. naptári 
év január 31. napja, majd 2019-től 
az adott évben teljesített érvényes 
és lezárt regisztráció időpontját 
követő 5. naptári év január 31. napja. 
Névváltozás esetén a MOHOSZ az 
érvényességi időn belül a cserét 
térítésmentesen biztosítja, egyéb, 
a kártyán feltüntetett adat nem 
változhat.

HOGYAN LEHET REGISZTRÁLNI?

A regisztráció elvégezhető, illetve a 
horgászkártya igényelhető online 
bármely elektronikus eszközről 
vagy személyesen is. Opcionális  
lehetőségként a szülők és a  
gyermekek egy felhasználó által 
elvégzett, családi regisztrációja  
e formában is támogatott.

HOL LEHET ONLINE  

REGISZTRÁLNI?

A Horgászkártya 2018. szeptember 
1-jétől igényelhető az erre a célra 
kialakítandó, többnyelvű online 
regisztrációs felületen, a  
www.mohosz.hu/horgaszkartya 
oldalon. A regisztráció támogatásá-
ra a bevezetés indításától megkezdi 
majd működését a bárki által elér-
hető információs ügyfélszolgálat 
(help-desk) is. 

HOL LEHET SZEMÉLYESEN (OFFLINE) 

REGISZTRÁLNI?

Annak érdekében, hogy a horgász-
kártya kiváltása a számítógéppel, 
vagy okostelefonnal nem rendel-
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MIÉRT VAN SZÜKSÉG A 

HORGÁSZKÁRTYÁRA?

A mai, felgyorsult, elektronizált 
világban elkerülhetetlen a nyil-
vántartások korszerűsítése, azok 
átláthatóságának, hitelességének és 
a nyilvántartott adatok védelmének 
biztosítása, és ehhez kapcsoltan a 
korszerű, ügyfélbarát ügyintézés 
és szolgáltatás-nyújtás megvaló-
sítása. Az elvárásoknak a jelenlegi 
szigetszerű, döntően papíralapú 
horgász-szervezeti rendszerek már 
nem tudnak tartósan megfelelni,  
így szükség van a személyi-,  
a szervezeti és a vízterületi nyilván-
tartások újrastrukturálására és az 
adatok pontosítására, tisztítására is. 
Mindehhez egy integrált, komplex 
szövetségi rendszer kiépítése alap-
feltétel. A horgászkártya első lépés-
ben a személyi, majd az egyesületi 
nyilvántartást támogatja, s segítsé-
gével az évi több millió horgászjegy 
vásárlás, a tagi jogviszony létesítés 
és fenntartás is fokozatosan  
egyszerűsítésre kerül.

MI A MAGYAR HORGÁSZKÁRTYA?

Egy elektronikus vagy személyes re-
gisztrációhoz kötött, QR-kód alapú, 
személyi azonosító és kulcskártya 
funkciójú, személyi igazolvány 
méretű plasztikkártya, amely az 
elektronikus regisztrációt is bizto-
sító komplex informatikai rendszer, 
az Egységes Horgász- és Horgász 
Szervezeti Informatikai Szolgáltató 
és Támogató Program (HORINFO) 
további funkcióival a horgászok 
általános személyi és szervezeti 
azonosításában ad segítséget és 
egyben megteremti a naprakész 
egyesületi tagnyilvántartást is.  
A horgászkártyán az általános 
design és biztonsági elemeken túl 
a kártyabirtokos neve és elsődleges 
személyi azonosítói, egy 6 karak-
terből álló egyéni azonosító szám 
és az azonosítót leképező QR-kód 
kerül feltüntetésre. A kártya adatai 
felhőalapon kerülnek tárolásra, és 
csak célhoz kötötten, a regiszt-
rációs folyamat során ismertetett 
módon használhatók fel.

MIRE TUDJÁK A HORGÁSZOK  

HASZNÁLNI A HORGÁSZKÁRTYÁT?

A Magyar Horgászkártya 2019. 
január 1-jét követően azonnal  
kiváltja a jelenlegi papíralapú 
horgász igazolványt, majd a kap-
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csolódó szövetségi elektronikus 
alkalmazásokkal fokozatosan egy-
szerűbbé és gyorsabbá, valamint 
átláthatóbbá teszi az ügyintézést és 
az adminisztrációt, így az állami- és 
a területi horgászjegyek kiadását is.  
A tervek szerint a horgászkártya 
mögötti nyilvántartás segítségével 
fokozatosan az összes eddigi to-
vábbi papíralapú horgászokmány és 
dokumentum, úgy, mint az egysé-
ges szövetségi hozzájárulási bélye-
gek, maga az állami horgászjegy és 
területi jegyek is kiválthatóvá válnak, 
legtovább a papírlapú fogási napló 
fennmaradása várható. A MOHOSZ 
megteremtette annak a feltételeit 
is, hogy akár már jövőre az állami 
jegyek kiváltása is a HORINFO rend-
szeren keresztül történjen.

MIT JELENT A HORGÁSZKÁRTYA  

A HORGÁSZ-SZERVEZETEKNEK?

A horgászatban, horgásztatásban 
szerepet vállaló horgász-szerve-
zetek számára a bevezetéssel járó, 
egyszeri munkacsúcs után a kártya 
szintén jelentős adminisztrációs 
könnyítést és egyben a jogszabá-
lyi kötelezettségek teljesítésének 
támogatását is jelenti. Többek kö-
zött fokozatosan megszűnik majd 

az egyesületek számos, jelenleg 
döntően papírlapú nyilvántartási és 
adatszolgáltatási feladata, mivel a 
regisztráció során létrehozott  
személyi-, valamint a párhuzamo-
san továbbfejlesztett szervezeti és 
vízterületi adatbázisok ezen funkci-
ókat is támogatják majd. A regiszt-
rációs folyamat sikere,  
a zökkenőmentes lebonyolítás és 
az egyesületek támogatása érdeké-
ben a MOHOSZ valamennyi,  
a regisztrációban részt vevő hor-
gász-szervezet számára oktatási 
anyagot és 300 Ft/kártya költség-
térítést, valamint a tagszövetségek 
részére 1 millió Ft értékben előzete-
sen, az 1000 fő feletti regisztrációt 
vállaló és teljesítő egyesületek  
részére 500.000 Ft értékben utóla-
gosan a HORINFO későbbi terve-
zett igényeit is kiszolgáló informati-
kai eszköz- és szoftvertámogatást, 
adatkapcsolati támogatást biztosít. 
Ezzel párhuzamosan a MOHOSZ 
támogatja azt az elképzelést is, 
hogy a jövőben a kisebb egyesü-
letek egyes, helyben nem költség-
hatékony adminisztratív funkcióit 
a HORINFO segítségével a területi 
tagszövetségek lássák el.
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kezők, vagy megfelelő informatikai 
ismerettel nem bíró horgászok 
számára is zökkenőmentes legyen, 
a horgászkártya személyesen is 
igényelhető valamennyi, az állami 
horgászjegy értékesítésében eddig 
részt vevő és a regisztráció támoga-
tását vállaló horgász-szervezetnél 
és azok értékesítési pontjain, vala-
mint új elemként a magyarországi 
Digitális Jólét Program Pontokon. 
Az értékesítésben részt vevők pon-
tos listája a MOHOSZ weboldalán 
már a regisztráció indítását megelő-
zően elérhető lesz. 

MIRE LESZ SZÜKSÉG  

A REGISZTRÁCIÓNÁL?

A regisztrálóknak mind az online, 
mind az offline regisztrációnál a 
pontos személyi és lakcímadatokon 
túl az adatkitöltés ellenőrzéséhez, 
az informatikai úton történő  
személyazonosításhoz fizikailag is 
szükségük lesz az adókártyájukra. 

MIÉRT PONT AZ ADÓKÁRTYÁRA VAN 

SZÜKSÉG A REGISZTRÁCIÓNÁL?

A Magyar Horgászkártya kiváltását 
megelőző horgász regisztrációnál 
a hitelesség érdekében elenged-
hetetlenül szükséges a regisztrálók 
pontos személyi beazonosítása. 
Életünk során személyes azonosí-

tóink közül egyedül az adókártya 
az, amely nem változik, sorszáma 
annak pótlása esetén is változatlan 
marad, soha nem cserélődik, így 
hosszú távon biztosítja a horgászok 
személyazonosítását. Adókártyával 
már a gyermekek is rendelkeznek. 
A magyar adókártyával nem ren-
delkező külföldi állampolgárok 
esetében a regisztráció során az 
adókártyát a személyazonosító 
okmányuk helyettesíti. Az adókártya 
felhasználása kizárólag az azonosí-
táshoz történik meg. 

MENNYI IDŐT VESZ IGÉNYBE  

A REGISZTRÁCIÓ?

A regisztráció folyamata maximum 
15 percet vesz igénybe, s a felgyor-
suló ügyintézésnek köszönhetően 
ez az idő a későbbiekben sokszo-
rosan megtérül majd a horgászok 
számára.
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Mit kell tudni 
a horgász regisztrációról 
és a Magyar Horgászkártyáról?
A MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG 

INFORMÁCIÓS KIADVÁNYA

A horgászat jelentőségét a Magyar 
Kormány is felismerte, és 2010 
óta számos kiemelkedő jelentő-
ségű intézkedéssel támogatta és 
jelenleg is támogatja a magyar 
sporthorgászat és a hazai horgász-
turizmus fejlesztését.  A jelenleg 
28 tagszövetséget, 13 speciális 
jogállású gazdasági társasági ta-
got és 1178 horgászegyesületet 
tömörítő MOHOSZ Magyarország 
legnagyobb, hálózatos felépíté-
sű szervezete, amely szerteágazó 
érdekvédelmi-érdekképviseleti, 
sportági szakszövetségi és ága-
zati koordinációs tevékenységet 
lát el. A MOHOSZ a 2019. január 
1-jétől fennálló közfeladat-ellátási 
kötelezettségének is megfelelve 
hosszú távon számos, a horgászat 
elérését megkönnyítő elektroni-
kus szolgáltatást kíván biztosítani 
a horgászoknak és a horgász-szer-
vezeteknek. Ezek egyik elérési 
eszközeként, valamint az ellenőr-
zés és az azonosítás egyszerűsí-

téseként bevezeti az elektronikus  
személyi regisztrációt és ehhez 
kapcsoltan a Magyar Horgászkár-
tyát. 

E kiadvány keretében most  
az elsődleges információkat  
adjuk közzé, a leggyakoribb kér-
désekre válaszolva. A bevezetésig  
a  horgászok és a horgász-szerve-
zetek számára is számos tájékozta-
tó és oktatási kiadvány, kisfilm kerül  
elkészítésre, és a bevezetés indítá-
sától megkezdi majd működését 
a bárki által elérhető információs 
ügyfélszolgálat is.

Magyarországon a horgászat az egyik legnépszerűbb szabadidős 
tevékenység, s az elmúlt évek folyamatos és jelentős létszámnö-
vekedésének eredményeként a nyilvántartott horgászok száma 
mára meghaladja a 440 000 főt.
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MIKOR LÉP ÉLETBE A  

HORGÁSZKÁRTYA, KI KÖTELEZETT  

A REGISZTRÁCIÓRA ÉS A  

HORGÁSZKÁRTYA KIVÁLTÁSÁRA?

A horgászkártya kiváltása 2018. 
szeptember 1-jétől opcionális, 
2019. január 1-jét követően pedig 
az egyesületi tagságra kötelezett 
horgászok esetében a horgászat 
gyakorlásának, egyben az egye-
sületi tagság létesítésének, meg-
újításának, az állami horgászjegy 
kiváltásának az általános és előzetes 
feltétele lesz. A nem egyesületi tag 
külföldi horgászok és a gyermekek 
esetében a kártya kiváltása 2019-től 
továbbra is opcionális marad. 

MIÉRT ÉRDEMES MÁR  

2018-BAN REGISZTRÁLNI?

Ösztönözve az előteljesítést, ezáltal 
a forgalmazó rendszer év eleji 
tehermentesítését a MOHOSZ a 
2018.09.01. és 2018.12.05. közötti 
regisztrálók és a díjbefizetők között 
a nyereményadót is tartalmazóan 
15 MFt értékben, összesen 100 
ajándékkal egy nyereménysorsolást 

biztosít, melynek főnyereménye 
egy személygépjármű, illetve egy 
floridai horgászüdülés. A sorsolásra 
nyilvánosan, közjegyző jelenlé-
tében 2018. december 10. és 14. 
között kerül sor.

KI A REGISZTRÁCIÓ TECHNIKAI 

LEBONYOLÍTÓJA? 

A MOHOSZ a teljes beszerzéssel, 
bevezetéssel és a rendszer üzemel-
tetésével a 100%-os tulajdonában 
álló Horgászjegy.hu Kft.-t bízta meg.

MENNYIBE KERÜL A REGISZTRÁCIÓ 

ÉS A HORGÁSZKÁRTYA?

Az egyszeri, a kártya teljes érvé-
nyességi idejére szóló regisztrációs 
díj, amely tartalmazza a QR-kód 
alapú horgászkártya előállításának, 
megszemélyesítésének árát és 
annak a horgász számára történő, 
belföldi címre való, ajánlott külde-
ményként történő postai eljuttatá-
sát is 1 732 Ft+ÁFA, azaz 2 200 Ft. 
A horgászok támogatása, a díjfize-
tés megkönnyítése érdekében a 
MOHOSZ vállalja, hogy 2019-ben 
nem emeli az egységes szövetségi 
hozzájárulás díját és az egyesületi 
tagdíjminimum mértékét, valamint 
nem tesz javaslatot az állami hor-
gászjegy díjának emelésére sem.
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HOGYAN LEHET BEFIZETNI  

A HORGÁSZKÁRTYA DÍJÁT?

A horgászkártya díjának befizetésé-
re a regisztrálóknak két lehetőséget 
is biztosít a MOHOSZ. Az online 
regisztrációt végzők a regisztrá-
ció során online kártyás fizetés-
sel, azonnal tudják teljesíteni a díj 
befizetését. A személyes (offline) 
regisztrációt választók számára a 
regisztrációs pontokon lesznek 
elérhetőek előre legyártott, befizető 
azonosítóval ellátott postai csekkek, 
melynek befizetésével egyenlíthető 
ki a regisztrációs díj.

MENNYI IDEIG ÉRVÉNYES  

A KÁRTYA, MI TÖRTÉNIK  

ADATVÁLTOZÁS ESETÉN?

A Magyar Horgászkártya általános 
érvényessége a 2018. évben tel-
jesített érvényes és lezárt regiszt-
ráció időpontját követő 6. naptári 
év január 31. napja, majd 2019-től 
az adott évben teljesített érvényes 
és lezárt regisztráció időpontját 
követő 5. naptári év január 31. napja. 
Névváltozás esetén a MOHOSZ az 
érvényességi időn belül a cserét 
térítésmentesen biztosítja, egyéb, 
a kártyán feltüntetett adat nem 
változhat.

HOGYAN LEHET REGISZTRÁLNI?

A regisztráció elvégezhető, illetve a 
horgászkártya igényelhető online 
bármely elektronikus eszközről 
vagy személyesen is. Opcionális  
lehetőségként a szülők és a  
gyermekek egy felhasználó által 
elvégzett, családi regisztrációja  
e formában is támogatott.

HOL LEHET ONLINE  

REGISZTRÁLNI?

A Horgászkártya 2018. szeptember 
1-jétől igényelhető az erre a célra 
kialakítandó, többnyelvű online 
regisztrációs felületen, a  
www.mohosz.hu/horgaszkartya 
oldalon. A regisztráció támogatásá-
ra a bevezetés indításától megkezdi 
majd működését a bárki által elér-
hető információs ügyfélszolgálat 
(help-desk) is. 

HOL LEHET SZEMÉLYESEN (OFFLINE) 

REGISZTRÁLNI?

Annak érdekében, hogy a horgász-
kártya kiváltása a számítógéppel, 
vagy okostelefonnal nem rendel-
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MIÉRT VAN SZÜKSÉG A 

HORGÁSZKÁRTYÁRA?

A mai, felgyorsult, elektronizált 
világban elkerülhetetlen a nyil-
vántartások korszerűsítése, azok 
átláthatóságának, hitelességének és 
a nyilvántartott adatok védelmének 
biztosítása, és ehhez kapcsoltan a 
korszerű, ügyfélbarát ügyintézés 
és szolgáltatás-nyújtás megvaló-
sítása. Az elvárásoknak a jelenlegi 
szigetszerű, döntően papíralapú 
horgász-szervezeti rendszerek már 
nem tudnak tartósan megfelelni,  
így szükség van a személyi-,  
a szervezeti és a vízterületi nyilván-
tartások újrastrukturálására és az 
adatok pontosítására, tisztítására is. 
Mindehhez egy integrált, komplex 
szövetségi rendszer kiépítése alap-
feltétel. A horgászkártya első lépés-
ben a személyi, majd az egyesületi 
nyilvántartást támogatja, s segítsé-
gével az évi több millió horgászjegy 
vásárlás, a tagi jogviszony létesítés 
és fenntartás is fokozatosan  
egyszerűsítésre kerül.

MI A MAGYAR HORGÁSZKÁRTYA?

Egy elektronikus vagy személyes re-
gisztrációhoz kötött, QR-kód alapú, 
személyi azonosító és kulcskártya 
funkciójú, személyi igazolvány 
méretű plasztikkártya, amely az 
elektronikus regisztrációt is bizto-
sító komplex informatikai rendszer, 
az Egységes Horgász- és Horgász 
Szervezeti Informatikai Szolgáltató 
és Támogató Program (HORINFO) 
további funkcióival a horgászok 
általános személyi és szervezeti 
azonosításában ad segítséget és 
egyben megteremti a naprakész 
egyesületi tagnyilvántartást is.  
A horgászkártyán az általános 
design és biztonsági elemeken túl 
a kártyabirtokos neve és elsődleges 
személyi azonosítói, egy 6 karak-
terből álló egyéni azonosító szám 
és az azonosítót leképező QR-kód 
kerül feltüntetésre. A kártya adatai 
felhőalapon kerülnek tárolásra, és 
csak célhoz kötötten, a regiszt-
rációs folyamat során ismertetett 
módon használhatók fel.

MIRE TUDJÁK A HORGÁSZOK  

HASZNÁLNI A HORGÁSZKÁRTYÁT?

A Magyar Horgászkártya 2019. 
január 1-jét követően azonnal  
kiváltja a jelenlegi papíralapú 
horgász igazolványt, majd a kap-
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csolódó szövetségi elektronikus 
alkalmazásokkal fokozatosan egy-
szerűbbé és gyorsabbá, valamint 
átláthatóbbá teszi az ügyintézést és 
az adminisztrációt, így az állami- és 
a területi horgászjegyek kiadását is.  
A tervek szerint a horgászkártya 
mögötti nyilvántartás segítségével 
fokozatosan az összes eddigi to-
vábbi papíralapú horgászokmány és 
dokumentum, úgy, mint az egysé-
ges szövetségi hozzájárulási bélye-
gek, maga az állami horgászjegy és 
területi jegyek is kiválthatóvá válnak, 
legtovább a papírlapú fogási napló 
fennmaradása várható. A MOHOSZ 
megteremtette annak a feltételeit 
is, hogy akár már jövőre az állami 
jegyek kiváltása is a HORINFO rend-
szeren keresztül történjen.

MIT JELENT A HORGÁSZKÁRTYA  

A HORGÁSZ-SZERVEZETEKNEK?

A horgászatban, horgásztatásban 
szerepet vállaló horgász-szerve-
zetek számára a bevezetéssel járó, 
egyszeri munkacsúcs után a kártya 
szintén jelentős adminisztrációs 
könnyítést és egyben a jogszabá-
lyi kötelezettségek teljesítésének 
támogatását is jelenti. Többek kö-
zött fokozatosan megszűnik majd 

az egyesületek számos, jelenleg 
döntően papírlapú nyilvántartási és 
adatszolgáltatási feladata, mivel a 
regisztráció során létrehozott  
személyi-, valamint a párhuzamo-
san továbbfejlesztett szervezeti és 
vízterületi adatbázisok ezen funkci-
ókat is támogatják majd. A regiszt-
rációs folyamat sikere,  
a zökkenőmentes lebonyolítás és 
az egyesületek támogatása érdeké-
ben a MOHOSZ valamennyi,  
a regisztrációban részt vevő hor-
gász-szervezet számára oktatási 
anyagot és 300 Ft/kártya költség-
térítést, valamint a tagszövetségek 
részére 1 millió Ft értékben előzete-
sen, az 1000 fő feletti regisztrációt 
vállaló és teljesítő egyesületek  
részére 500.000 Ft értékben utóla-
gosan a HORINFO későbbi terve-
zett igényeit is kiszolgáló informati-
kai eszköz- és szoftvertámogatást, 
adatkapcsolati támogatást biztosít. 
Ezzel párhuzamosan a MOHOSZ 
támogatja azt az elképzelést is, 
hogy a jövőben a kisebb egyesü-
letek egyes, helyben nem költség-
hatékony adminisztratív funkcióit 
a HORINFO segítségével a területi 
tagszövetségek lássák el.
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4.

kezők, vagy megfelelő informatikai 
ismerettel nem bíró horgászok 
számára is zökkenőmentes legyen, 
a horgászkártya személyesen is 
igényelhető valamennyi, az állami 
horgászjegy értékesítésében eddig 
részt vevő és a regisztráció támoga-
tását vállaló horgász-szervezetnél 
és azok értékesítési pontjain, vala-
mint új elemként a magyarországi 
Digitális Jólét Program Pontokon. 
Az értékesítésben részt vevők pon-
tos listája a MOHOSZ weboldalán 
már a regisztráció indítását megelő-
zően elérhető lesz. 

MIRE LESZ SZÜKSÉG  

A REGISZTRÁCIÓNÁL?

A regisztrálóknak mind az online, 
mind az offline regisztrációnál a 
pontos személyi és lakcímadatokon 
túl az adatkitöltés ellenőrzéséhez, 
az informatikai úton történő  
személyazonosításhoz fizikailag is 
szükségük lesz az adókártyájukra. 

MIÉRT PONT AZ ADÓKÁRTYÁRA VAN 

SZÜKSÉG A REGISZTRÁCIÓNÁL?

A Magyar Horgászkártya kiváltását 
megelőző horgász regisztrációnál 
a hitelesség érdekében elenged-
hetetlenül szükséges a regisztrálók 
pontos személyi beazonosítása. 
Életünk során személyes azonosí-

tóink közül egyedül az adókártya 
az, amely nem változik, sorszáma 
annak pótlása esetén is változatlan 
marad, soha nem cserélődik, így 
hosszú távon biztosítja a horgászok 
személyazonosítását. Adókártyával 
már a gyermekek is rendelkeznek. 
A magyar adókártyával nem ren-
delkező külföldi állampolgárok 
esetében a regisztráció során az 
adókártyát a személyazonosító 
okmányuk helyettesíti. Az adókártya 
felhasználása kizárólag az azonosí-
táshoz történik meg. 

MENNYI IDŐT VESZ IGÉNYBE  

A REGISZTRÁCIÓ?

A regisztráció folyamata maximum 
15 percet vesz igénybe, s a felgyor-
suló ügyintézésnek köszönhetően 
ez az idő a későbbiekben sokszo-
rosan megtérül majd a horgászok 
számára.

7

14.

15.

16.

A kiadásért és a szerkesztésért felel: 
Magyar Országos Horgász Szövetség 

1124 Budapest, Korompai u. 17.
www.mohosz.hu
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S.sz.
Forgalmazó szer-
vezet neve és 
rövidített neve:

Elszámolásért 
felelős forgalmazó 
neve, beosztása:

Székhely, telephely, forgalmazási 
pont, értékesítési pont címe:

Ügyfélfogadási,  
ügyintézési idő  
(nyitvatartási idő):

Hivatalos e-mail cím: Telefonszámok:

Postacím: (csak akkor 
kell kitölteni, ha nem 
egyezik meg az itt már 
megadott címmel)

01. Megyei Közhasznú 
Horgász 
Szövetség

Kriston Lászlóné 
gazdasági vezető

4400 Nyíregyháza, 
Dózsa György u. 23. fsz. 10.

H-K, Cs: 8:00-16:00
Sze: 8:00-18:00.
P: 8:00-16:00.

szabolcs.megyeihorgasz-sz@ 
t-online.hu

+36 42 411372

02. Császárszállás 
Horgász Egyesület

Kriston Lászlóné gaz-
dasági vezető

Fodor Zsolt

Bökönyszegi József

Pámer László

4400 Nyíregyháza, 
Dózsa György u. 23. fsz. 10.

Csali Horgászbolt
4400 Nyíregyháza, Debreceni u. 55.

Reflex Vadászbolt
4400 Nyíregyháza, Tünde u. 20.

4244 Újfehértó, Petőfi u. 63.

4320 Nagykálló,
Bessenyei Gy. u. 0164 hrsz.

H-K, Cs: 8:00-16:00
Sze: 8:00-18:00, 
P: 8:00-16:00, 

H-P: 8:00-17:00

H-P: 8:00-17:00

H-P: 8:00-17:00

H-V: 7:00-19:00

szabolcs.megyeihorgasz-sz@ 
t-online.hu

pamer1.laszlo@t-online.hu

+36 42 411372

+36 70 521 6903

+36 30 207 2919

+36 20 233 5244
+36 42 290 618
+36 20 923 8816

03. Alkaloida Lombik 
Horgász Egyesület

Fejes László Ádám 
elnök

4440 Tiszavasvári, Polgári u. 1.
Kacsás Horgásztó

K-V: 8:00-18:00 laszlo.fejes@hotmail.com +36 30 413 2426 4440 Tiszavasvári,
Kunfi Zsigmond u. 4.

04. Apagy Horgász 
Egyesület

Szűcs Tibor 
gazdasági vezető

4553 Apagy, Petőfi út 27. sztibi007@gmail.com +36 20 555 6664

05. Barátság GOV 
Horgász Egyesület

Váradi László 
elnök

4804 Vásárosnamény, Kiss E. u. 21. H-Szo.: 16:00-20:00 laszlo.varadi.tt@gmail.com +36 30 676 7716 4933 Beregsurány,
Árpád u. 64.

06. Beregdaróc Civil 
Fejlődéséért Sza-
badidő és Horgász 
Egyesület

Danó Zsolt
alelnök

4934 Beregdaróc, Honvéd u. 6. H-P: 8:00-16:00 danozsolt93@gmail.com +36 70 335 3655 4934 Beregdaróc,
Kossuth u. 15.

07. Beregi Tiszahát 
Horgász Egyesület

Váncza Istvánné gaz-
dasági vezető

4831 Tiszaszalka, Ady u. 29. K, Szo: 9:00-17:00 szabo.v.laszlo@freemail.hu +36 70 425 9964
+36 30 435 7880

08. Beregi Tiszavirág 
2009 Horgász 
Egyesület

Vass Sándor 
elnök

4800 Vásárosnamény, 
Szabadság tér 33/A.

sanyika510@freemail.hu +36 20 347 1361

09. Bezdéd Horgász 
Egyesület

Orgován László
elnök

4624 Tiszabezdéd, Petőfi u. 23. H-P: 8:00-16:00 bezdedhorgasze@gmail.com +36 20 561 7826

10. Bujtos Sporthor-
gász és Tájvédelmi 
Egyesület

Jáger András
gazdasági vezető

Aranyhorog Horgászbolt
4400 Nyíregyháza, Szegfű u. 57.

H-P: 8:00-17:00
Szo: 8:00-14:00

aranyhorog.webshop@gmail.com +36 20 313 1419 4400 Nyíregyháza,
Jelvény u. 11.

11. Cégénydányád 
Önkormányzat 
Horgász Egyesület

Bujáki Csaba 
elnök

4732 Cégénydányád, Zrínyi u. 58.
4732 Cégénydányád, Petőfi u. 6.

Sze: 13:00-14:00 gyu1@freemail.hu +36 20 925 8436 4732 Cégénydányád,
Zrínyi u. 58.

12. Cormoran 
Sporthorgász és 
Természetvédő 
Egyesület

Babicz Csaba

Havacs Zoltán
Borbély Mihály

4440 Tiszavasvári, Szabadság tér 4.

4461 Nyírtelek, Dózsa Gy. u. 47.
4465 Rakamaz, Szent István u. 10/a.

H-P: 9:00-17:00,
Szo: 8:00-12:00
H-V: 8:00-14:00
Sze-Cs: 17:00-19:00
Szo: 14:00-17:00

babiczcsabi@freemail.hu

b.mihalyka@freemail.hu

+36 20 222 6250

+36 70 776 6286
+36 30 626 9881
+36 30 713 2023

4465 Rakamaz,
Szent István u. 174.

13. Demecseri Sport-
horgász Egyesület

Bunkóczi Lajos
elnök

4516 Demecser, Kossuth u. 6. H-Szo: 8:00-18:00 bunkoczilajos@gmail.com +36 20 561 2259

14. Dolgozók Sport-
horgász Egyesület

Ignáth László 4600 Kisvárda, Bocskai u. 33. változó laszloignath@freemail.hu +36 70 776 1489
Ignáth László
+36 30 278 3621
Czifra József

15. Ecsedi Láp Hor-
gász Egyesület

Kerekes Miklós 
elnök

4355 Nagyecsed, Szatmári u. 4/a. H-P: 8:00-17:00 kerekes.gumi.ker@freemail.hu +36 70 502 5816

16. Fekete István Kör-
nyezetvédelmi és 
Horgász Egyesület

Osváth Ferenc 
elnök

4743 Csengersima, Kodály köz 2. H-P: 8:00-16:00 cssimaiskola@freemail.hu +36 70 779 0405 4743 Csengersima, 
Kossuth u. 62. 

17. Felsőtiszai Vas-
utas Horgász 
Egyesület

Darmai Lajos
titkár

4644 Mándok, Mester u. 32. H-P: 8:00-12:00 muszak@mandok.hu +36 30 402 8844
+36 20 512 3097

18. Folyam Horgász 
Egyesület

Németh Béla
elnök

4800 Vásárosnamény, Dózsa Gy. u. 42. H-P: 8:00-17:00 taphorg@freemail.hu +36 30 536 1317

19. HO-HO 2004 Hor-
gász Egyesület

Kiss Károly
Gazd.vez.

4762 Tyukod, Árpád u. 33. egyeztetés szerint kissfruzsinasziszi@freemail.hu +36 30 205 8692

20. Ho-Ho Horgász 
Egyesület

Horváth István
elnök

4644 Mándok, Petőfi u. 45. H-P: 8-12, 13-16
Szo: 8:00-12:00

horvath1919@freemail.hu +36 30 250 3448
+36 45 435 344

21. Holt Szamos Hor-
gász Egyesület

Tepfenhart Béla 
elnök

4735 Szamossályi, Kossuth út 58. kiscsolyi11@gmail.com +36 70 345 0193

22. Horgász Egyesület 
Tiszanagyfalu

Földesi Mihály titkár
Kocsmár András
Kocsmár Norbert

4463 Tiszanagyfalu, Töltés u. 18.
4463 Tiszanagyfalu, Kossuth u. 46.
4463 Tiszanagyfalu, Ady E. u. 8.

Telefonon egyeztetve
H-P: 8-11, 13-17
H-P: 17-19

misi22ster@gmail.com +36 42 220 285
+36 70 426 8368
+36 70 770 3629

4463 Tiszanagyfalu,
Kossuth u. 46.

23. Ibrányi Horgász 
Egyesület

Kovács Ferenc 
gazdasági vezető

4484 Ibrány, Hősök tere 3. H-P: 8:00-12:00 kfzskftibrany@gmail.com +36 30 349 6215

24. Kemév Horgász 
Egyesület

Tilki János 4400 Nyíregyháza, Vaskapu u. 20/a. telefonos egyeztetés tilkijancsi@gmail.hu +36 20 316 5770

25. Király Horgász 
Egyesület

Ignáth Ferenc
elnök

4641 Mezőladány, Dózsa u. 3.
4600 Kisvárda, Epreskert u. 31.

Szo: 9:00-12:00
Szo: 13:00-15:00

ignath.ferenc@gmail.com +36 70 459 7580

26. Kis-Tisza Horgász 
Egyesület

Balla Bertalan 
elnök

4921 Kisar, Temető u. 13.
4921 Kisar, Tisza part Hrsz: 091/2.

Telefonos egyeztetés
Telefonos egyeztetés

kistiszacamping1965@freemail.hu +36 20 925 9235

27. Kraszna Horgász 
Egyesület

Szabó Árpádné 4751 Kocsord,
Váci M. u. 27.

kocsord27@gmail.com +36 30 358 5101

28. Kurucz Horgász 
Egyesület

Toldi Miklós
gazdasági vezető

4931 Tarpa, Posta u. 2/b.
4931 Tarpa, Benzinkút

Egyeztetés szerint
H-Szo: 6:00-18:00

toldi92@freemail.hu +36 70 314 7846 4931 Tarpa,
Posta u. 2/b.

29. Leveleki Horgász 
Egyesület

Kerekes András
gazdasági felelős

4555 Levelek, Sport. u. 17. H-P: 8-:00-17:00
Szo: 8:00-13:00

kerekand@t-online.hu +36 30 858 9850

30. Lokomotív Hor-
gász Egyesület

Tóth Tibor 
elnök

4625 Záhony, Új Élet u. 7. bucsuicu@freemail.hu +36 30 229 1624

31. Magyar 
Pergetőhorgászok 
Egyesülete

Varga Pál elnök

Sneci Horgászbolt 
Frank Árpádné

Aranyhorog HB.
Jáger András

Wobblerek.com 
Horgászbolt 
Breza József

Kondrát Balázs

4400 Nyíregyháza,
Hunyadi u. 52. fsz.
4400 Nyíregyháza, 
Árpád út 1.

4400 Nyíregyháza, 
Szegfű út 57.

1158 Budapest, 
Késmárk u. 32.

4461 Nyírtelek,
Dózsa Gy. u. 154.

H-P: 10:00-17:00

H-P: 8:00-17:00,
Szo: 8:00-13:00

H-P: 8:00-17:00,
Szo: 8-13

H-P: 09:30-18:30, 
Szo: 09-16

H-P: 10:00-17:00

info@wobblerek.com

snecihorgasz@gmail.com

info@aranyhorog.hu

bolt@wobblerek.com

kondratbali@gmail.com

+36 70 604 8974

+36 30 280 9279

+36 20 313 1419

+36 30 651 0605

+36 20 264 8545

4461 Nyírtelek,
Dózsa Gy. u. 154.

2112 Veresegyház,
Wesselényi u. 17.

32. Máriapócsi Hor-
gász Egyesület

Tóth Árpád elnök 4326 Máriapócs, Kossuth tér 1. 
Máriapócs-Horgásztó
(Arany János utca)
4326 Máriapócs, Báthori u. 25.

pocsihorgaszok@gmail.com +36 70 387 2610 4326 Máriapócs,
Kossuth tér 1.
4326 Máriapócs,
Báthori u. 25.

33. Milotai Tiszavirág 
Horgász Egyesület

Wachteinheim József
elnök

4951 Tiszabecs, Rákóczi u. 39.
4948 Milota, Kossuth u. 13.

Minden nap 
08:00-18:00

jwa@freemail.hu +36 30 777 5407
elnök

4948 Milota,
Kossuth u. 13.

Horgászkártya regisztrációhoz 
kapcsolódó forgalmazási pontok jegyzéke 
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Természetesen a lista még nem végleges, az éppen aktuális helyszínek kiválasztásához, kérjük látogasson el a honlapunkra. www.villantomagazin.com

34. Nagykállói Sport-
horgász Egyesület

Vágó Ádám 
titkár

4320 Nagykálló, Nagybalkányi u. 7.
Horgász és Állateledel Bolt

adamvago@freemail.hu +36 30 244 9618

35. Nagyközségi 
Horgászegyesület 
Ököritófülpös

Erdődi György
elnök

4755 Ököritófülpös, Petőfi S. u. 10. H-V: 8:00-16:00 egyuri76@gmail.com +36 20 530 3465

36. Nyíregyháza-
Sóstógyógyfürdő 
Horgász Egyesület

Simonné Nagy Judit
könyvelő

4400 Nyíregyháza, Május 1. tér 14. H-P: 8:00-12:00 manka901224@gmail.com +36 42 780 195 4431 Nyíregyháza-
Sóstó, Tölgyes u. 21.

37. Nyíregyházi 
Városháza 
Horgász és 
Szabadidő 
Egyesület

Iglai János elnök 4400 Nyíregyháza, 
Kodály Zoltán út 34.

telefonos egyeztetés 
alapján

iglaij@gmail.com +36 70 491 9057 4400 Nyíregyháza, 
Kossuth tér 1.

38. Nyírteleki 
Sporthorgász és 
Természetvédő 
Egyesület

Kovács Gábor
gazdasági vezető
Szabóné Valkó Anna
Havacs Zoltán 
Zhlehovszki Pál 
(János tó )
Szalanics Csaba

Laguna Horgászbolt 
4400 Nyíregyháza, Debreceni út 195.
4461 Nyírtelek, Dózsa György u. 178.
4461 Nyírtelek, Dózsa György u. 77.
Gávavencsellő, Hajókikötő
4472 Gávavencsellő, Kápolna utca
4461 Nyírtelek, Rákóczi u. 146. 

danko@inform.hu

+36 20 9604755

+36 20 485 2243
+36 70 776 6286
+36 30 953 4149

+36 20 460 5486
39. NYPA Senior 

Horgász Egyesület 
Szováti Gusztáv 
elnök

4405 Nyíregyháza, Tünde utca 2. szovatig@dunapack.hu +36 30 535 6443

40. Olcsva Horgász 
Egyesület

Huszti József
Gazd.vez.

4826 Olcsva, Kossuth u. 2 K, Cs: 16:00-18:00 beca206@citromail.hu +36 30 697 0928 4826 Olcsva,
Petőfi u. 22.

41. Postás Horgász 
Egyesület

László Csaba
gazdasági vezető

4803 Vásárosnamény, Templom u. 19 H-Szo: 09:00:17:00 horgaszegyesulet@ent.hu +36 30 254 6168
+36 45 471 110

42. Régi Iparosok 
Sporthorgász 
Egyesülete

Éles István 
gazdasági vezető

TIT Irodaház
4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 8.
4400 Nyíregyháza, Gerhát bokor 30.

i.eles@vipmail.hu +36 20 956 5971

43. Réti Csík 
Környezetvédő 
és Sporthorgász 
Egyesület

Rádi László elnök Szőke Tisza Horgászbolt 4700 Máté-
szalka, Szalkay L. u. 35. 

reticsikhe@gmail.com +36 70 943 0657 4751 Kocsord,
Rákóczi u. 3/A.

44. Rétközi Horgász 
Egyesület

Lakatos Sarolta 
gazdasági vezető

4485 Nagyhalász, Kossuth út 19. H-P: 8:00-13:00 saci0415@freemail.hu +36 30 903 9715 4485 Nagyhalász, 
Kossuth út 32. 

45. Szabolcsi Földvár
Horgász Egyesület

Kiss Anikó 
gazdasági vezető

4467 Szabolcs, Avargyűrű ABC H-P: 6:30-17:00
Szo: 7:00-12:00
V: 07:00-09.00

csegeil.@freemail.hu +36 20 479 2820 4467 Szabolcs,
Kossuth u. 26.

46. SZÁÉV Horgász 
Egyesület

Müller János
elnök

4400 Nyíregyháza, 
Dózsa Gy. 23. fsz. 10.

H-K, Cs-P: 8:00-16:00
Sze: 8:00-18:00

56muller@gmail.com +36 30 965 5825 4400 Nyíregyháza,
Dózsa Gy. u. 23. fsz. 
10.

47. Szatmárvidéki 
Horgász  és 
Természetvédelmi 
Egyesület

Farkas Sándor 
elnök

4700. Mátészalka, 
Jármi út 3. Horgászbolt

H-P: 8:00- 17:00
Sz.: 8:00-13:00

farkas.sandor@fbsbt@ hu +36 20 436 0229 4700. Mátészalka,
Ősz u. 7.

48. Székelyi Víztározó 
Horgász Egyesület

Lupcsa Zsuzsanna
gazdasági vezető
Balogh Máté

4400 Nyíregyháza, Jég u. 4.

4534 Székely, Zártkert 776/3 hrsz.

H-P: 8-:00-16:00

H-P: 8:00-19:00

lupcsazsuzsa@gmail.com

ozetanya@yahoo.hu

+36 70 940 8459 4534 Székely,
Zártkert 7763 hrsz.

49. Téglagyár Üzemi 
Horgász Egyesület 
Fehérgyarmat

Szaplonczai András
gazdasági vezető

4900 Fehérgyarmat, Sport u. 15. H-K: 16:00-18:00 teglagyarhe@gmail.com +36 70 370 8387

50 Timári Horgász 
Egyesület

Fedor Julianna 
gazdasági vezető

4466 Timár, Szabadság u. 34. H-P: 17:00-18:00
Szo-V.: 9:00-10:

timarihe4466@gmail.com +36 20 621 0289 4466 Timár, 
Szabadság u. 112. 

51. Tiszadadai 
Sulyom 
Természet-és 
Környezetvédő 
Horgász Egyesület

Takácsné Dézsi Éva
gazdasági vezető

4555 Tiszadada, Ady E. u. 12. Sze: 8:00-15:00
Szo.: 08:00-16:00

eva.dezsi86@gmail.com +36 30 617 1706
+36 42 240 911

4555 Tiszadada,
Vízmű u. 24

52. Tiszamenti 
Horgász Egyesület

Takács Ferenc elnök
Riczné Varga Erika
Riczné Varga Erika

4465 Rakamaz, Arany János út 8.
4450 Tiszalök, Honvéd u. 2.
4440 Tiszavasvári, Vasvári P. u. 29

takacshorgasz@freemail.hu
riczera18@gmail.com
riczera18@gmail.com

+36 30 911 1278
+36 30 965 5919
+36 30 965 5919

53. Tiszaparti Horgász 
Egyesület

Feller János elnök 4471 Gávavencsellő, Hősök tere 4. H-P: 1000-17:00
Szo.: 09:00-13:00

tiszapartihe@gmail.com +36 70 560 8061 4471 Gávavencsellő,
Hősök tere 4.

54. Tisza-Szamosháti 
Horgász Egyesület

Kovács Miklós 
gazdasági vezető

4731 Tunyogmatolcs, Kölcsey u. 1/a K: 14:00-16:00
P: 14:00-16:00

thtunyogmatolcs@gmail.com +36 30 784 5688

55. Tisza-Szamosközi 
Horgász Egyesület

Bákai Béláné
gazdasági vezető

4900 Fehérgyarmat, Móricz Zs. u. 11 K:9:00-12:00
P: 9:00-12:00

varjozs@freemail.hu +36 20 528 1274
+36 70 331 0471

56. Tisza-Rétköz 
Horgász Egyesület

Balsai Népfőiskola és 
Turizmusfejlesztési 
Közhasznú Egyesület
Csatáné Gál Mónika

Frank Árpád Csaba

Somlyai-Vámos Anikó

Vincze Ferencné

Orion Start Kft.
Karajz István

Tisza-Rétköz Horgász 
Egyesület Iroda
Mercs Ágnes

4468 Balsa, Fő tér 2

Sneci Horgászbolt
4400 Nyíregyháza, Árpád út 1. 

4456 Tiszadob, Alkotmány u. 17.

4492 Dombrád,
Kossuth út 46.

Blero 55 Horgászbolt
3944 Sárospatak, Rákóczi u. 49.

4400 Nyíregyháza,
Csillag u. 16.

H, Sz, Cs, P: 8:-18
K: 10-18
Szo: 12-18

H-P: 8:00-17:00
Szo: 8-13

H-V: 7:00-11:00,
14:00-20:00
H-P: 7,30-17:00, 
Szo: 8:00-12:00

H-P: 8:00-17:00
Szo: 8:00-12:00

H-K, Cs: 8:00-14:00, 
Sze: 8:00-17:00,
P: 8:00-12:00

balsainepfoisk@freemail.hu

snecihorgasz@gmail.com

somi@gmail.hu

vinszesz@freemail.hu

blero55@blero55.t-online.hu

tiszaretkoz.he@upcmail.hu

+36 42 207 692/17

+36 42 313 042

+36 20 325 6149

+36 45 465 920

+36 47 311 350

+36 42 410 038

57. Tiszavirág Horgász 
Egyesület
Gulács

Kovács Józsefné 
gazdasági vezető

4842 Gulács, Tisza u. 28.
4842 Gulács, Tisza u. 52.

H-P: 17:00-19:00 szegomaca@freemail.hu +36 30 507 1531
+36 30 686 9820

4842 Gulács,
Tisza u. 28.

58. Tiszavirág 
Horgász,- 
Természet,- és 
Környezetvédő 
Egyesület

Oláhné Nagy Ágnes
gazdasági vezető

4456 Tiszadob, Táncsics u. 4. H-P: 9:00-13:00
vagy egyeztetett 
időpontban

onagnes@freemail.hu +36 20 491 9979 4456 Tiszadob,
Ady E. u. 7/b.

59. Tokaji Horgász 
Egyesület

Kovács Péter
gazdasági vezető

3910 Tokaj, Ladányi út
Horgász tó

H-V: 7:00-16:00 kovipetya97@gmail.com +36 30 312 5266 4440 Tiszavasvári,
József A. u. 40.

60. Tuzsér-Komoró 
„Barátság” 
Horgász Egyesület

Pinkóczi József 
elnök

4623 Tuzsér, Váci M. u. 7.
4623Tuzsér, Lónyai Kastély

V.: 09:00-10:30 jozsef.pinkoczi@gmail.com +36 30 340 4045

61. Új Élet Horgász és 
Környezetvédelmi 
Egyesület

Beke Lászlóné
gazdasági vezető

4450 Tiszalök, Kossuth u. 40. P: 16:00-18:00 sagimed@gmail.com +36 20 238 8056
+36 30 636 2579

4450 Tiszalök,
Kossuth u. 27.

62. Vasas Horgász 
Egyesület

Bíró László
gazdasági vezető

Csali Horgászbolt
4300 Nyírbátor, Árpád u. 2.

H-P: 8:00-17:00
Szo: 8:00-12:00

csalihorg@freemail.hu +36 42 284 123 4300 Nyírbátor, 
Szentvér út 91.

63. Vasutas 
Sporthorgász és 
Természetvédő 
Egyesület
VSTE

Béres Miklós

Rafaez Gábor 

Pataki Zsolt 
Béres Miklós

Végállomás Horgászbolt 
4400 Nyíregyháza, Állomás tér 7.
4400 Nyíregyháza, 
Fazekas János tér 2. 
3910 Tokaj, Tenkács T. u. 14.
Csali Horgászbolt, 4405 
Nyíregyháza, Debreceni u. 55.

bereske61@gmaill.com

rafaezg@gmail.com

pzsolt2@gmail.com 

bereske61@gmail.com

+36 42 410 504

+36 30 417 4383

+36 30 255 5240

+36 705 216903
64. Vidiszegi 

Sporthorgász és 
Természetvédő 
Egyesület

Peres Attila 
gazdasági vezető

4813 Gyüre, Árpád u. 54. H-Szo: 9:00-19:00
V: 9:00-17:00

peres.attila103@citromail.hu +36 20 491 3888
+36 20 491 3534

4813 Gyüre,
Zrinyi u. 42.

65. Zöld Nádszál 
Horgász Egyesület

Orosz András elnök
Oroszné Felleg Ildikó
titkár

4941 Penyige, Kossuth u. 1.
4948 Milota, Kossuth u. 25.

H-V: 7:00-12:00
14:00-20:00
H-P: 8:00-14:00

oroszandras66@freemail.hu
oroszneildi21@freemail.hu

+36 70 466 8625
+36 70 466 8585

4941 Penyige,
Kossuth u. 1.
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