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TeSzedd!
A Cormoran Sporthorgász és 
Természetvédő Egyesület 
tavaszi nagytakarítást tartott 
március 23-án, szombaton a 
Nagy-Morotva rakamazi- és 
tiszanagyfalui vízparton./5.

Megújul a Tófürdő. Közel 260 millió forintból újul meg 
a Tófürdő Sóstógyógyfürdőn, mely megőrzi a hagyományos jellegét. A 
beruházás a nyárra készülhet el, mely nem fogja zavarni a Fürdő tavon 
horgászókat.

Első. Zábrák Zsolt első sikeres horgásztúráján még egy kicsit hűvös 
volt, de ki lehetett bírni, s volt egy éjszakai vendég is!

Vass István márciusi harcsája.

Tiszadobiak a FeHoVa kiállításon.

Nádvágás a Kocsord Kirva-laposon.

Tilos és veszélyes volt. Cormoran STE. a Rakamazi 
Nagy-Morotván folyamatosan ellenőrizte a jég vastagságát. Megállapí-
tották, hogy annak vastagsága és minősége nem tette lehetővé a vízen 
való biztonságos tartózkodást. A jég vastagsága nagyon változó volt, ami 
a nád közelében különösen veszélyes!

Szeretnének az 
idén is magyar 
bajnokok lenni
A 4. Halcatraz Horgászfeszti-

válon Takács Péter a pergetés-
ről beszélgetett Szalai Gáborral, 
Tóth Lászlóval és Oláh Péterrel. 
Mint ismert, a tokaji Tóth Lász-
ló és a kéki Oláh Péter febru-
árban a magyar csapattal máso-
dik helyet szereztek a dél-afrikai 
világbajnokságon, mindketten a 
nyíregyházi Vasutas Sporthorgász 
és Természetvédő Egyesület tag-
jai. Természetesen a beszélgetés 
első részében felidézték a világ-
bajnokság eseményeit is. Mint 
elmesélték, a verseny során fogtak 
fekete sügért, afrikai harcsát és 
ezüst harcsát. Bár az afrikai harcsa 
hazai vizeinkben is megtalálható, 
azonban a saját közegében más a 
táplálkozása, más módszerekkel 
kellett megfogni, vagyis az itt-
honi tapasztalatokat a dél-afrikai 
környezetbe kellett átültetnie a 
két fiatal versenyzőnek. Az idei 
tervekkel kapcsolatos kérdésre 
Tóth László és Oláh Péter azt 
válaszolta, hogy szeretnék az idén 
is megnyerni a pergető országos 
bajnokságot, s akkor ismét jogot 
nyerhetnének arra, hogy Magyar-
országot képviseljék a jövő évi 
világbajnokságon. Ha ez sikerül-
ne, ők lennének az elsők, akik két 
egymást követő évben is országos 
bajnokok…  MML

A jó munkát az is igazolja, 
hogy a horgászlétszám 

az elmúlt évek csökkenése 
után, az utóbbi időben jelen-
tős mértékben emelkedett.

Hagyomány már, hogy a Sport-
horgász Egyesületek Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Szövetsé-
ge az év indításaként konzultációt 
rendez a horgász egyesületek tiszt-
ségviselői számára. Az idei tanács-
kozást február 2-án 9 órától tar-
tották Sóstógyógyfürdőn, a Hotel 
Pangea épületében. Talán a téma 
fontossága, és a horgászat körében 
a nagyszámú mostani változások 
is hozzájárultak, hogy a teremben 
egy „gombostűt sem lehetett volna 

leejteni”. Az előadások és tájékoz-
tatók több témát is felöleltek.

Virág Imre elnök megnyitója előtt 
egyperces néma felállással emlé-
keztek a jelenlévők a nemrégiben 
elhunyt dr. Szabolcsi Józsefre és 
Szilágyi Sándorra, a SZÁÉV Hor-
gász Egyesület (Nyíregyháza) elnö-
kére. A megyei elnök megköszön-
te az egyesületi vezetők önzetlen, 
áldozatos munkáját, amit az elmúlt 
évben is végeztek, a horgászat nép-
szerűsítése érdekében. A jó munkát 
már az is igazolja, hogy a horgász-
létszám az elmúlt évek csökkené-
se után, az utóbbi időben jelentős 
mértékben emelkedett. 2018-ban pl. 
4.345 fő növekedést könyvelhettünk 
el. Jelenleg a megyei taglétszám 
összesen 26 629 fő, beleértve a gye-
rekeket is.  Folytatás a 3. oldalon

Az első
tavaszi 
fogás

Egy százalék
Ezúton köszönjük meg azoknak 
a horgásztársaknak, akik 2018. 
évi adójuk 1%-át a Megyei Hor-
gász Szövetség számára aján-
lották fel.
1%-os felajánlásukat a jövő-
ben is köszönettel vesszük. 

Adószámunk:

19207119-1-15

Önzetlen és áldozatos 
munkát követel

Szépülő Bujtos Már állnak a falai és pár hónapon belül teljesen kész lesz az a kiszolgáló épület, amit a 
Bujtoson teszi komfortosabbá a ligetbe látogatók szórakozását. Emellett megújulnak a járdák is.

Hűséges olvasónk, Vass István 
ismét egy horgászélményéről szá-
molt be lapunknak: – Az elmúlt 
hétvégén is vallattuk a vizet a 
Leveleki-víztározón Kocsis Feri 
barátommal, aki a közelgő ver-
senyen a csapattársam is lesz. A 
jó időjárás beköszöntével a víz 
is elérte a kellő hőmérsékletet, 
ami a halak kapókedvén is lát-
szott, ugyanis péntek éjszaka több 
nagyon szép kapásunk is volt. 
Három darab méretes – 15, 17 
és 20 kilogrammos – harcsát is 
sikerült lefotóznunk és videóra 

vennünk. A sikernek köszönhető-
en a 72 órás harcsafogó versenyt 
nagyon bizakodva várjuk, ez a 
mennyiség akár a verseny megnye-
réséhez is elegendő lehet. Eddig 
jól összeszokott és nyerő párosnak 
bizonyulunk, remélem, a verse-
nyen is tudjuk hozni ezt a sikeres 
formát. A Leveleki-víztározó egy 
valóságos harcsaparadicsom, ezért 
is választottuk csapatnevünknek 
a tó angol megfelelőjét: Catfish 
Paradise Levelek néven próbálunk 
a versenyen minél sikeresebben 
szerepelni. MML

Megéheztek a harcsák a 
horgászok örömére

Téli emlékek
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A MOHOSZ kiírta pályázatait 
a „Gyermeknapi horgászverse-
nyek” és az  „Ifjúsági horgászvi-
adalok” támogatására. A korábbi 
sikeres évek folytatásához kér-
jük, hogy minél több egyesü-
let pályázzon a „Gyermeknapi 
horgászverseny” támogatására 
és küldjön ifjúsági versenyzőt a 
megyei „Ifjúsági Horgászviadal-
ra”.
 Gyermeknapi horgászverseny:
–  tervezhető 2019. május 18. – június 

02. közötti időszakban;
–  részt vevők: általános iskolások 

alsó és felső tagozatos diákjai;
–  pályázható díjak két korcsoportban: 

2 x 36.000 Ft. értékű tárgyjutalom;
–  Pályázati adatlap beküldési 

határideje: 2019. április 15-ig;

Részletek a csatolt „Pályázati 
kiírásban”.

III. Ifjúsági horgászviadal:
–  ideje: 2019. május 26-án a Bujtosi 

tavon;
–  részt vevők: középiskolás 

korosztály;
–  I.-II.-III. helyezett díjai: 35.000 

Ft. - 25.000 Ft. - 15.000 Ft. értékű 
tárgyjutalom.

–  az első három helyezett ingyen 
részt vehet a Mohosz 2019. évi 
horgásztáborában, az Országos 
Horgászviadalon.

További információ, segítségkérés, 
jelentkezési szándék jelzése:

Biri Imre, IOSZB. elnök
tel.: +36 30 367 6355

e-mail: biri.imre@freemail.hu

Gyermek és ifjúsági 
horgászok versenye

2019. évi versenynaptár (tervezet)Halcatraz Horgászfesztiválon
A nyírteleki és a rakamazi hor-

gászegyesületek újabb együttmű-
ködésének köszönhetően a helyi 
általános iskolák ifjú horgászai 
közös kiránduláson keresték fel 
a nyíregyházi Halcatraz Horgász-
fesztivál rendezvényeit. Meghall-
gatták az országosan ismert horgá-
szok előadásait, megtekintették a 
horgászcentrum hatalmas kínálatát 
és kipróbálták a sátrak és horgász-
székek kényelmét. Köszönjük a 
szervezők szíves vendéglátását és 
az ajándék horgászsapkákat.

Biri Imre

Időpont Megnevezés Helyszín Nevezési díj

04.07. Évadnyitó
Kocsord, Kirva 
lapos 

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

04. 14. Feeder Kupa I. 
forduló

Apagyi Kender-
áztató

3.000,-Ft

04. 28. Megyei Csapat-
bajnokság

Kisvárdai agyag-
gödrök

Nincs

05. 12. Feeder Kupa II. 
forduló

Kocsord, Kirva 
lapos

3.000,-Ft

05.19. Egyéni Bajnokság 
(2 fordulós)

Leveleki Víztá-
rozó

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

05. hó XII. Városháza-
kupa

később kerül 
egyeztetésre

Meghívásos

05.26. III. Ifjúsági hor-
gászviadal

Nyíregyháza 
Bujtosi-tó

05.24-26. Gyereknapi hor-
gászversenyek

Helyi Egyesü-
letek

06.02. Feeder Kupa III. 
forduló

Vásárosnaményi 
Keskeny 
 Holt Tisza 

3.000,-Ft

06.-hó XXIV. Nemzetközi 
Barátság Kupa

Kirva Lapos 
Kocsord

Meghívásos

08. 11. Tisztségviselői 
Horgászverseny

Kirva Lapos 
Kocsord

12e Ft/csapat

09.08. Folyó Vízi verseny Tímár, Tisza part Nevezéses

09.15. dr. Maleczky Imre 
Emlékverseny

Apagyi Kender-
áztató

Nevezéses

09.15.
Fogyatékkal élők 
Megyei horgász-
versenye

Apagyi Kender-
áztató

Nincs

09.20
(péntek)

V. Horgász ötpró-
ba
Megyei verseny

Kirva Lapos 
Kocsord 

Meghívásos

09.28.-29. OHCSB Szeged Maty-ér

11.10. Páros csónakos
pergető verseny

Apagyi Kender-
áztató

5000.-Ft/fő

A fejlődés velejárója, hogy a 
technikai vívmányokat felhasz-
nálja az ember a horgászatban 
is. Az elektromos kapásjelzőtől 
a halradarig számos olyan készü-
lék van, amely megkönnyíti a 
hal felkutatását, megtalálását, 
megfogását. Ebbe a sorba illesz-
kedik be az elektromos etetőha-
jó is, amelynek új modelljeivel 
a közelmúltban megrendezett 
budapesti Fegyver, Horgászat, 
Vadászat Nemzetközi Kiállításon 
találkozhattak a látogatók. Mint 
az egyik eladó érdeklődésünkre 
elmondta, a hullámálló és elsüly-

lyeszthetetlen hajók távirányító-
jának hatótávolsága 500 méter. 
A horgászok főleg bojlis vizeken 
szeretik használni, s nemcsak 
az etetőanyagot, de a horgot is 
a hajó segítségével juttatják be 
ilyen távolságra.

S mi történik akkor, ha a kis 
hajó akkumulátora éppen akkor 
merül le, amikor a parttól 450-
500 méterre van? A szakértők 
szerint ez nem fordulhat elő, mert 
a beépített akkufeszültség-vissza-
jelző pontosan megmutatja, hogy 
még milyen távolság megtételére 
képes a kis járgány.  KM

A modern technika is 
segíti a horgászokat

A tiszadobi Tiszavirág Horgász-
egyesület és a Zöld Kör közös 
szervezésében gyermekzsivaj-
jal telt meg a tiszadobi Faluház 
nagyterme március 26-án délután, 
ahol egy tartalmas programsoro-
zat keretében a klímatudatosságról 
szerezhettek ismereteket és a hul-
ladékgazdálkodással kapcsolatos 
jó gyakorlatokkal ismerkedhettek 
a helyi óvodás és iskolás gyere-
kek.

A rövid protokollt követően 
kisebb csoportokban a gyerekek 
tárlatvezetés keretében tekinthet-
ték meg a Zöld Otthon kiállítást, 

amely a fenntartható háztartáshoz 
oszt meg ötleteket a figyelmes 
látogatóknak. A terem többi részé-
ben pedig különböző játékok és 
foglalkoztató elemek szolgálták 
a szemléletformálást – amelyre a 
pusztuló bolygó megmentése érde-
kében nagy szükség van.

De a nap fénypontja a debreceni 
Kuckó Művésztanya társulatának 
ökomesejátéka volt, amely a gye-
rekek kedvencévé vált az előadás 
végére. Melyből megtanulhatták, 
hogy szemetelni csúnya dolog és 
mindennapi hulladékunk szelektív 
elhelyezése rendkívül fontos!

Ökonap tiszadobon a 
klímavédelem jegyében
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Rekordlista
Tisztelt Horgászbarátaink! A 

Rekordlista, mint a Magyar Hor-
gász egyik legnépszerűbb, értékte-
remtő rovata 1966 óta regisztrálja 
és közli a bejelentett rekordhalakat. 
A rovat 50 éves jubileuma egyben 

a megújulást is jelenti, az archív 
adatok fokozatos digitalizálása és 
felülvizsgálata mellett. 

2016-tól a folytatás már a 
Magyar Országos Horgász Szö-
vetség Hivatalos Magyar Rekord-
listája, amely továbbra is támo-
gatni kívánja a horgászvizek és 
az eredményes fogási módszerek 

népszerűsítését, de egyben a kor-
nak megfelelő, interaktív lehető-
séget kínál a bejelentésekhez, a 
szakmai, statisztikai információk 
kereséséhez, vagy éppen a kiemel-
kedő horgászfogásokat tartalmazó 
személyes album elkészítéséhez és 
kezeléséhez is. 

A Rekordlista természetesen 

továbbra is csak a sportszerű fogá-
sokat, kapcsoltan a hal megbe-
csülését is kifejező képeket fogja 
közölni, a jelentős fogások hitele-
sítési ellenőrzése mellett. 

Kérjük, ismerjék meg és hasz-
nálják ki az új program lehetősé-
geit, szerkesszük tovább együtt a 
Rekordlistát!

Hozzávalók (6 adag):
2 kg amur (pucolva) »
6 dl tej »
7 gerezd fokhagyma »
só, ízlés szerint »
5 dkg finomliszt »
1 kávéskanál fűszerpaprika »
fekete bors, ízlés szerint »

Elkészítés:
*  A megtisztított halat tetszés 

szerint kisebb-nagyobb dara-
bokra vágjuk fel, sózzuk, majd 
állni hagyjuk.

*  Addig a fokhagymát zúzzuk 
össze, és keverjük bele a tej-
be, majd öntsük rá a besózott 
halra.

*  Minimum 4-5 órát hagyjuk 
benne, de a legjobb, ha egy 
éjszakát hagyjuk állni.

*  Majd csepegtessük le, és for-

gassuk bele a liszttel elkevert 
fűszerekkel.

*  Ezután forró olajban süssük 
meg. Ha nagyon vastagok a 
halszeletek, süssük az egyik 
felét fedő alatt, majd ha meg-
fordítottuk, vegyük le róla a 
fedőt, így süssük készre.

Fokhagymás sült amur
Hozzávalók (4 adag):
A hal előkészítéséhez: 45 dkg 
kárász, 1 citromból nyert citromlé, 
2 kávéskanál só, 2 evőkanál fűszer-
paprika, 4 evőkanál finomliszt
A fűszeres masszához: 1 fej fok-
hagyma, 2 citromból nyert citrom-
héj, 1 citromból nyert citromlé, 2 
kávéskanál bors (őrölt), 1 kávés-
kanál négyszínű bors (durvára 
vágott), 2 kávéskanál hal fűszerke-
verék (vagy húsfűszer)
A sütéshez: 3 evőkanál napraforgó 
olaj, 0.5 db citrom (karikázva)
Elkészítés:
*  A megtisztított halakat szeletekre 

vágjuk.
*  1 citrom levével meglocsoljuk 

őket, pici sót szórunk rájuk, s 
állni hagyjuk 1 órát.

* Ez alatt 2 citrom héját lereszel-
jük, a fej fokhagymát áttörjük, s 

a fűszerekkel, 1 citrom levével 
összekeverjük a masszát.

*  Ha letelt az egy óra, a halszele-
teket bevagdossuk kockásra, s 
beledörzsöljük a fűszeres masz-
szánkat.

*  A lisztet és a pirospaprikát össze-
keverjük, s a halszeleteket meg-
forgatjuk benne.

 *  Olajozott tepsibe tesszük a hala-
kat, a tetejükre is locsolunk egy 
kis olajat, s vágunk rá citrom-
karikákat.

*  180 °C-on sütjük őket (sütési 
mód: alul-felül sütés).

Fűszeres sült kárász
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Önzetlen és áldozatos munkát követelHarmincéves a Milotai Tiszavirág HE.

„Pálfordulás” a vízparton

Folytatás az 1. oldalról

– Országosan a horgászlétszám 
közel 450 ezer fölé emelkedett 
2018-ban – folytatta Fesztóry 
Sándor, megyei igazgató. – Ez a 
MOHOSZ átalakításának, az új 
vezetésnek is köszönhető. Az orszá-
gos szövetség 2018 decemberében 
egy stratégiai megállapodást írt alá 
a Magyar Állammal, melynek ered-
ményeként sok közfeladatot került 
át hozzá. (Például 2019-től már 
nem a NÉBIH, hanem a MOHOSZ 
adja ki az állami horgász és halász-
jegyeket.) Mindezek természetesen 
sok új feladatot jelentenek a hor-
gászközösségeknek.

– December 31-ével változott a 
halgazdálkodási törvény több pont-
ja is. (Erről részletesen olvashatnak 
az érintettek www.villantomagazin.
com oldalon.) A Szák programot 
felváltotta az ún. HORINFO rend-
szer, ami szeptember 1-jén startolt, 
a horgászkártya regisztrációval. (A 
horgászkártya regisztráció orszá-
gosan mára átlépte a 300 ezres 
darabszámot.) Az állami jegy ára 
nem változott 2.200 alapesetben, 
4.200 az emelt ár, és 200 Ft a 70 
év felettieknek, a gyerekeknek és 
a fogyatékkal élőknek. A területi 
jegyáraink egyébként nem sokat 
változtak, a tiszai felnőtt éves 21, 

míg a kedvezményes éves 17 ezer 
forint lett. A Tiszai jegyünkre ráke-
rült a Keleti főcsatorna Szabolcs 
megyei szakasza. (Ez a tiszai befo-
lyástól a tiszavasvári zsilipig ter-
jedő szakasz.) Ettől az évtől egy 
víztérkódja van már a Tiszának is 
– tette hozzá az igazgató.

– A horgászvizsga is nagyot 
változott január 1-től. A vizsgabi-
zonyítványokat is a MOHOSZ-on 
keresztül kapjuk meg, s ami lénye-
ges, a vizsga díja ingyenes. Még 
most a régi módszer szerink műkö-
dik, de valószínűleg a KRESZ 
vizsgához hasonló teszt lesz majd, 

amit számítógépen kellesz kitölte-
ni. Újdonság, hogy a 10 éves vizs-
gát tett gyerek, ifiként horgászhat 
majd.

A HORINFO-rendszer működé-
sét részletesen bemutatta Farkas 
Sándor, a szövetség alelnöke., aki 
előadója volt a megyei továbbkép-
zéseknek is.

Ezt követően a 2019-es évi 
adó- és társadalombiztosítási vál-
tozásokról, az egyesületeket érintő 
idei feladatokról Kovács László 
gazdasági szaktanácsadó, pénzügyi 
szakértő tartott előadást. A felvetett 
témák között kiemelt helyet foglalt 

el az egyesületek működésének jogi 
hátterének ismertetése, a különböző 
adatszolgáltatási kötelezettségek, 
beszámolók, mérlegek elkészítése. 
A horgászvezetők figyelmét külön 
felhívta a 2019-ben megjelent Nem-
zeti Együttműködési Alap (NEA) 
támogatási – pályázati – lehetősé-
gekre. Befejezésként Fricz Péter 
halászati szakember – a megyei 
kormányhivatal részéről – osztotta 
meg a legfontosabb tudnivalókat 
a hatósági ellenőrzésekről, bírsá-
gokról, adategyeztetésről. Majd az 
érintettek kérdéseire a jelenlévő 
szakemberek adtak választ. D. M.

Tóth Péter hivatásos halőr 
12 éve lelkiismeretesen végzi 
munkáját egyesületünknél. Az 
oklevél, mellyel megköszöntük 
tevékenységét, nagyon sok 
munkát jelképez

Farkas Sándorné kezdet-
ben nem értette, mi a jó 

a horgászatban, majd lelkes 
horgász lett.

Rendszeresen elkíséri a horgá-
szatokra, a megyei horgászszövet-
ség rendezvényeire Farkas Sándort, 
a megyei szövetség alelnökét, a 
mátészalkai Szatmárvidéki Hor-
gász és Természetvédő Egyesület 
elnökét a felesége. Az elmúlt év 
őszén ott volt a házaspár az apagyi 
tóparton azon a versenyen is, ame-
lyet Maleczky Imre emlékére ren-
dezett a szövetség. Természetesen 
versenyen kívül ők is várták a halak 
kapását. Farkas Sándor egy pon-
tyot, Mária asszony pedig kárászt 
fogott csontival és kukoricával. 

Sok horgász számára irigylésre 
méltó pillanat, amikor együtt lát 

házaspárokat horgászni, ezért meg 
is kérdeztük Mária asszonyt, hogy 
vajon mióta horgászik.

– Megvallom őszintén, soká-
ig nem értettem, mit szeretnek az 
emberek a horgászatban. Érdekes 

módon a Tisza mellett, Egyek köz-
ségben, a Hortobágy szélén nőttem 
fel, de mivel a családban senki sem 
horgászott, engem sem érdekelt ez 
a kikapcsolódási tevékenység. Jól 
emlékszem, hogy amikor a férjem 

még csak udvarolt nekem, egyszer 
elkísértem Tiszacsegére horgászni. 
Nem igazán értettem, mi a jó a hor-
gászatban, mert mindig csak csití-
tott, hogy csendesebb legyek. Akkor 
még úgy voltam vele, hogy a horgá-
szat nem normális embernek való – 
válaszolta Farkas Sándorné. – Aztán 
az évek múlásával a párom mellett 
megismertem és megszerettem a 
horgászatot. Egyszer elkísértem a 
tunyogmatolcsi Holt-Szamoshoz, s 
akkor megszerettem a horgászatot, 
aminek nagyon sokat köszönhetek.

– Tanítónőként dolgoztam ugyan-
is, s ott a vízparton megérintett a 
csend, üdítőleg hatott rám a végte-
len nyugalom, úgy éreztem, hogy 
„helyretett” a természet. Szerettem 
az éjszakai horgászatokat is a külön-
leges hangulatuk miatt.  MML

Támogatás a káróka-
tona gyérítésére

A MOHOSZ Elnöksége – a 
Magyar Akvakultúra és Halá-
szati Szakmaközi Szervezet 
(MA-HAL) bevonásával – a 
csatolt felhívással a kárókatona 
gyérítésének 2019. évi támo-
gatását hirdeti meg, melynek 
fedezetét a tárgyi állami céltá-
mogatás biztosítja.
A támogatás jogcíme: „A 
kárókatona gyérítésének előse-
gítése a lőszerbeszerzés támo-
gatásával.”

A hosszú tél után beindul-
tak a telepítések mind az 

egyesületi, mind a szövetsé-
gi vizeken.

Első körben egynyaras ponty 
telepítése történt február 21-én az 
Alsó-Tisza vízrendszerébe, Tuzsér 
és Tiszalöki helyszíneken, 5 ezer 
kg mennyiségben.

Február 26-án pedig kétnyaras 
pontyot helyezett ki a szövetség 
a Felső-Tisza és vízrendszerébe, 
Aranyosapáti, Tunyogmatolcs, 
Sonkád és Kocsord helyszíneken, 

2.450 kg mennyiségben.
Február 27-én háromnyaras 

ponty telepítésére is sor került a 
Császárszállási víztározóba, 500 kg 
mennyiségben.

A Szövetség kezelésében lévő 
vizekbe március 8-án, az alábbiak 
szerint telepítettünk halat: 3.840 kg 
kétnyaras ponty telepítése történt a 
Tiszába, Tuzsér és tiszaberceli hely-
színeken. Továbbá 100 kg kétnya-
ras pontyot helyeztünk ki a Mátyusi 
Rózsás holtágba, és 160 kg-ot a 
Királyér, Selypes ér vízterületekbe.

Szintén március 8-án 539 kg 

egynyaras ponty kerül a Tiszadobi 
holtágba.

Március 12-én újabb telepítés 
volt a Császárszállási víztározóba 
is 1.200 kg kétnyaras ponty for-
májában, míg az Oláhréti tápcsa-
tornába 100 kg, és a Tisza folyó-
ba Tiszalöknél 1.900 kg kétnyaras 
potyka lett kihelyezve.

A Szövetség kezelésében lévő 
Császárszállás-Oláhréti víztározóba 
és a Tiszadobi holtágba 500-500 
kg háromnyaras pontyot (üzem-
terv szerint) helyeztek ki március 
13-án.

Telepítés szövetségi vizekbe

A közgyűlés előtti percekben mindenkinek 
jólesik a viszontlátás öröme

Meghívásunkat elfogadva a megyei szö-
vetséget Szűcs Sándor úr, a felügyelő 
bizottság elnöke képviselte

Oklevéllel is megköszöntük a 
megyei szövetség vezetőinek a 30 
év alatt nyújtott segítségét

Mindenki várakozással tekint az új horgász évre

Ha esetleg valaki direkt nem jött el, szívhatja 
a fogát, vagy eheti a kefét,  mivel néhány hús-
ba vágó kérdésben 3-4 szavazat döntött

Közgyűlésünket a 30  éves jubileumunkról 
történő megemlékezéssel kezdtük.  A zár-
számadás és a költségvetés számai tük-
rözték eddigi munkánkat, illetve további 
terveinket. A költségvetést nehéz eltalálni, 
megjósolni, de tavaly is hellyel-közzel 
sikerült. Két évvel ezelőtt pedig pontosan 
eltaláltuk, azaz a tervezett bevételünk 
fillérre pontosan megegyezett a tényleges. 
Már megint volt miről beszélni, a közgyűlés 
akár estig is eltarthatott volna

Gratulálunk a 30 éves 
a Milotai Tiszavirág 

Horgász Egyesületnek, 
munkájukhoz további 
sikereket kívánunk!
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Elkezdődött az új horgászidény Eltűnt a víz a harangodi tározóból
További szemezgetés a 

megyei egyesületi veze-
tők konzultációján elhangzott 
ügyvezetői beszámolóból:

Fesztóry Sándor méltatta az 
egyesületek munkáját a szeptem-
berben beindult Horgászkártya 
regisztrációval kapcsolatban is. 
Nem kis munka az országosan 490 
ezer fő horgász adatait egy új prog-
ramot elsajátítva rögzíteni. 

Talán nem mindenki tudja, hogy 
2019. január 1-től minden horgász-
kártyával rendelkező horgász az 
UNION Biztosító „Horgász Bal-
esetbiztosításának” biztosítottjává 
válik. Így a vízparton bekövetke-
zett, horgászat közbeni balesetek 
esetén felkereshetjük az említett 
biztosítót. A partnerség keretében a 
horgászok számára további biztosí-
tások kötése is lehetővé válik. 

A regisztráció kezdetekor a 
gyerekek és a külföldiek részére 
még nem lehetett horgászkártyát 
igényelni, mára már ez is meg-
változott. Visszamenőleg a már 
regisztrált gyerekek, külföldiek is 
válthatnak horgászkártyát. 

A horgászkártya díja 2.200 Ft, 
ami nem helyettesíti az éppen 
annyiba kerülő Államijegyet, amit 
sokan tévesen úgy gondoltak. A 
Horgászkártya  a Horgászigazol-
ványt váltja fel. A kártya igénylése 
és a díj megfizetése után azonnal 
válthatunk egyesületünknél 2019 
évre szóló Államijegyet, ami ettől 
az évtől már a MOHOSZ gondo-
zásában került kiadásra.

Az Államijegy borítóján, a díjak 
táblázatban 2 oszlop szerepel. Az 
egyik oszlopban az Államijegy árát 
kell bejelölni, a másik oszlopban a 
szövetségi hozzájárulást, a korábbi 
tagsági bélyeget. Az Államijegy 
ára nem változott 2.200 alapeset-
ben, 4.200 az emelt és 200 Ft a 70 
év felettieknek, a gyerekeknek és a 
Fogyatékkal élőknek. A Szövetségi 
hozzájárulás (a táblázatban ESZH 
rövidítéssel szerepel: Egységes 
Szövetségi Hozzájárulás) 2 ezer 
forintba kerül szinte mindenkinek, 
férfinek, nőnek, ifinek egyaránt. 
Tehát nincs kedvezményes szö-
vetségi díj. A következő rubrika 
a mentesített, ezt a gyerekek és 
a fogyatékkal élők esetében kell 
választani, és az utolsó négyzet a 
nem kötelezett nevet kapta, itt a 
külföldi horgászokat értjük.

A területi jegyeink is elkészül-
tek, éppen az utolsó pillanatban 
február 1-ére.

A csúszás oka az volt, hogy a 
Tiszai helyi horgászrendet és a 

Halgazdálkodási Tervet a törvényi 
változások miatt módosítani kény-
szerültünk. Pl. a halradar használa-
tát a törvény 2018. december 31-től 
engedélyezi, de mi továbbra is úgy 
gondoltuk, hogy a vermelő halállo-
mányok érdekében november 1-től 
március 15-ig tiltanánk. Továbbá 
korábban úgy szerepelt a horgász-
rendünkben, hogy az egyéb halak 
napi kifogható mennyisége: 10 kg, 
kivéve az inváziós halfajokat. Ezt 
úgy kértük módosítani, hogy az 
inváziós halfajok is számítsanak 
bele a 10 kg-ba. Tettük ezt azért, 
mert sajnos a tapasztalat szerint 
több horgász, ha már megfogta 
a 10 kg egyéb halat, maradt még 
horgászni, mondván, hogy ő most 
már csak törpére horgászik. 

Fontos változás az is, hogy két 
horgászkészségünk max. 2 horog-
gal lehet szerelve ettől az évtől, 
szemben a tavalyi engedélyezett 3 
horoggal. 

Jó azt is tudni a horgászoknak, 
hogy ha megfogták az adott terü-
letre szabályzott éves halmennyi-
séget, nem válthatnak ugyanazon 
vízterületre második éves jegyet, 
az további részében csak napijegy-
gyel látogathatják kedvenc vizü-
ket. 

Az idén is kapható az ún. Orszá-
gos területi jegy, 74 ezer forintért,  
ennek kedvezményes változata 54 
ezer forint. Érvényes a Tiszára, 
Dunára, Balatonra, Velencei tóra, 
Szamos, Kraszna, Bodrog folyók-
ra, Keleti, Nyugati főcsatorna, és 
még egy pár nagyobb vízre. Az 
Országos Tiszai szintén 54 ezer, 
a kedvezményes országos tiszai 
pedig: 40 ezer forint. Ez a Tisza 
folyó teljes Magyarországi szaka-

szára érvényes plusz a Tisza tó, 
Körösök, Szamos, Kraszna, Túr, 
Bodrog, Maros, Sajó folyó. 

A sportcélú országos felnőtt 
éves: 25 ezer, a kedvezményes 
éves 9 ezer forint. Sportcélú enge-
délyt csak a versenyzői engedéllyel 
rendelkező horgászok válthatnak. 
Versenyzői engedélyt pedig min-
den évben újítani kell, ára 3 ezer 
forint. Ifiknek 1.800,- Ft és a gye-
rekeknek 1.000,- Ft. A versenyzői 
engedély csak 1 horgászkészségre 
szól és hal elvitelére nem jogosítja 
a tulajdonosát. 

A Tiszai jegyünkre visszatér-
ve még el kell mondanom, hogy 
rákerült a jegyre a Keleti főcsa-
torna Szabolcs megyei szakasza, 
a Tiszából történő befolyástól a 
Tiszavasvári zsilipig terjedő sza-
kasz. Víztérkódja is van már. A 
Tiszára is az egyszerűbb admi-
nisztráció miatt kértük, hogy ne 
legyenek szakaszonként más-más 
víztérkódok, amit meg is kaptunk. 
A jegyen is könnyebb szerepeltet-
ni, a horgászt sem zavarja, hogy 
most melyiket írja be. Nem nagyon 
tudták helyesen megsaccolni, 
hogy ha pl. Dombrádon horgász-
nak, az melyik szakaszra, melyik 
víztérkódra vonatkozik. A telepí-
tések bejelentésénél is egyszerűbb 
dolgunk lesz. 

A folyamkilométert is módosí-
totta a Megyei Kormányhivatal, 
az Ukrajnában lévő Tisza rész 
immár nem szerepel a jegyünkön. 
A kornak megfelelően QR kóddal 
is elláttuk a Tisza és vízrendsze-
rére szóló jegyeinket. A QR kód 
segítségével a helyi horgászrend 
könnyen elérhetővé válik, továbbá 
a külföldi horgászok részére ukrá-

nul, románul, szlovákul is olvas-
ható. A törvény elő is írja, hogy 
az országhatárral határos vízterü-
let esetében a szomszédos ország 
nyelvén is elérhetővé kell tenni a 
helyi horgászrendet. 

A Vasutas Horgász Egyesület 
megkapta kezelésbe a Marótzugot, 
amit korábban a nagyhalászi Tex-
tiles HE kezelt. Ők lemondtak a 
haszonbérlet lejárta után a továb-
bi halgazdálkodási jogukról. A 
megyei gyerekjegyen, megállapo-
dás alapján szerepel az említett 
holtág. Látogassák jó szívvel! 

A papír alapú területi jegyen 
túl, 2019-ben is biztosított lesz 
az online területi jegy vásárlás a 
horgaszjegy.hu portálon keresztül. 
A Horgászjegy Kft. tulajdonosa és 
üzemeltetője a Magyar Országos 
Horgász Szövetség. 

Szintén változás ettől az évtől, 
hogy a horgászpalánták pedig akár 
4 évvel hamarabb felnőhetnek. 
Szülői hozzájárulással, ugyanis 
olyan feltételekkel pecázhatnak 10 
éves koruk után, mint az ifjúsági 
horgászok. Tehát a 10 éves vizs-
gát tett gyerek ifiként horgász-
hat. Akkor viszont az Államijegy 
számára is 2.200 Ft, a szövetségi 
díjat is fizetnie kell, ami 2 ezer 
forint, és még egyesületi tagdíjat 
is. Késleltetheti viszont a felnőtté 
válást szintén 4 évvel az a fiatal, 
aki 22 év alatti, horgászvizsgá-
val rendelkező, nappali tagozatos 
közép vagy felsőfokú oktatásokat 
folytató személy. 

Előadását azzal zárta, hogy a 
Szövetségi Iroda ajtaja nyitva áll 
mindenki előtt, akár személyesen, 
akár telefonon is bármikor fordul-
hatnak a Szövetség Elnökségéhez. 

Néhány napja eltűnt a víz a 
tározóból Nagykálló-Harangodon, 
megdöbbentő felvételek járták be 
az internetet a száraz tófenékről. A 
szakemberek rendszeresen leeresz-
tik a vizet, ezúttal viszont hosz-
szabb szárazságra készülhetünk. A 
Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igaz-
gatóság (FETIVIZIG) igazgatója 
minden részletet elárult arról, hogy 
mi történt a tóval, és az is kiderült, 
mikor kapják vissza a halak és a 
kirándulók. 

– A Harangodi-tározó – vala-
mint az azt tápláló és többletvi-
zeit elvezető Kállai-főfolyás – a 
Magyar Állam tulajdonában és a 
FETIVIZIG vagyonkezelésében 
van. Funkciói a belvíztározás, a 
halászati hasznosítás, emellett 
természetvédelmi élőhely. Az ide 
vonatkozó jogszabály értelmében 
az igazgatóságnak kötelezettsége 
az állami tulajdonban lévő vízi 
létesítmények üzemeltetése, fenn-
tartása, rekonstrukciója és fejlesz-
tése. Ennek a feladatunknak igyek-
szünk eleget tenni azzal, hogy az 
Országos Vízügyi Főigazgatóság-
gal (OVF), valamint más vízügyi 
igazgatóságokkal konzorciumban 
pályázatot adtunk be a tározón és 
a főfolyáson végzendő felújítá-
si munkákra. A beadott pályázat 
támogatást kapott – tudtuk meg 
elöljáróban Bodnár Gáspártól.

– Az 1979-ben épült tározón 
üzembe helyezése óta ütemezet-
ten nem történt nagyobb volume-
nű mederkotrás, rekonstrukció, 
ezért az évek alatt felhalmozódott 
és leülepedett iszap kedvezőtlen 
hatással volt a tározó vízminősé-
gére. A felújítás előkészítése során 
több alkalommal egyeztettünk a 
Hortobágyi Nemzeti Park Igazga-
tósággal, a tározó halászati hasz-
nosítójával és a helyi önkormány-
zattal, hogy általuk is támogatott 
tervek szülessenek – folytatta a 
FETIVIZIG igazgatója.

Nyáron kezdődnek a látványos 
munkák

– Tavasszal indul a kivitele-
zés, aminek első lépése az iszap 
megfelelő mértékű kiszárítása. A 
kivitelező a jövő héten megnyit-
ja a száradást segítő víztelenítő 
csatornákat, majd nagyobb volu-
menű, látványos munkavégzéssel 
az év közepétől találkozhatunk. 
A mederkotrás befejezése ez év 
végére várható, ekkor már megin-
dulhat a tározó feltöltése. A jövő 
évi mezőgazdasági, halászati és 
turisztikai idényt kedvező hidroló-
giai helyzet esetén már megfelelő 
vízkapacitással tudja kiszolgálni a 
tározó – ismertette az ütemtervet 
Bodnár Gáspár, s hozzátette: a pro-
jektnek köszönhetően javul a bel-
vízelvezető rendszer üzembizton-
sága, növekszik az aszályos időben 
felhasználható öntözővíz mennyi-
sége és jobb lesz a minősége.

Egyre nagyobb lesz a síkvidéki 
tározók jelentősége

Az OVF holnapján további érde-
kes adatok világítják meg a Belvíz-
csatornák fejlesztése és rekonst-
rukciója című projekt jelentőségét: 

“Magyarország területének 45 
százalékát, művelt területének 60 
százalékát, több mint 4 millió hek-
tárt veszélyeztet a belvízi elöntés. 
A hazai települések 40 százaléka 
erősen veszélyeztetett a vizek kár-
tételeitől, ez a veszélyeztetettségi 
mérték ma a legnagyobb Európá-
ban. A belvízvédelmi rendszernek 
meghatározó elemei a csatornák, 
amelyek levezetőképessége mára 
jelentősen lecsökkent, a csatornák 
feliszapolódtak. Magyarország 50 
ezer kilométeres csatornarendszer-
ének több mint felét a vízügyi 
igazgatóságok kezelik.

A klímaváltozás hatására mind 
gyakoribb a szélsőséges időjárás, 
a belvízrendszerekkel kapcsolato-
san egyre nagyobb az elvárás a 
vízvisszatartás növelésére, hogy a 
túl sok csapadék idején be lehes-
sen tározni a vizet az aszályos 
időszakra. A vízvisszatartás révén 
javul az érintett terület vízháztartá-
sa. Vízszintszabályozó műtárgyak 
építésével, illetve rekonstrukció-
jával biztosítható egy-egy kiala-
kuló belvízhullám szabályozott 
levezetése, az alsóbb mederszaka-
szok és területek vízterhelésének 

csökkentése. Az így átalakuló víz-
rendszer, kiegészítve a kifejezet-
ten medertározást szolgáló további 
tiltókkal és zsilipekkel, megterem-
ti a vízmegőrzés lehetőségét. A 
medertározás a talajvizek megtá-

masztásával, a nyílt vízfelületek 
párologtatásával a terület termé-
szetes vízkészletének helyi hasz-
nosulását szolgálja. A belvízrend-
szereink részei az állandó síkvidéki 
tározók, melyeknek a jelentősége – 
elsősorban a vízhasznosítás révén 
– egyre nagyobb lehet a jövőben.”
 HP
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Kedves Leendő Horgásztársak!
Horgászavizsgára jelentkezés 

feltétele a Horgászkártya regiszt-
ráció, amit a vizsga helyszínén is 
készséggel elvégeznek, de otthon 
is megtehetik a horgászni vágyók. 
A sikeres vizsga után a kiállított 
Vizsgabizonyítványt a vizsgabiz-
tos feltölti a HORINFO rendszer-

be, ezt követően adja át a vizsgá-
zónak. A vizsga díja ettől az évtől 
ingyenes, mindenki számára. A 
vizsgára felkészítő tananyag meg-
található honlapunkon, a www.
villantomagazin.hu oldalon. 

Sikeres vizsgát és azt követően 
kellemes horgászélményeket kívá-
nunk. 

Beindult a vizsgáztatás

Az év horgásza. A Nyírteleki Sporthorgász és Természetvé-
dő Egyesület közgyűlésén kihirdették 2018-ban „Az év horgásza” cím nyerte-
sét. Az elismerést Stropkócki István érdemelte ki a versenyeken elért 2 db 2. 
helyével! Gratulálunk neki!

Helyszín Időpont Telefonsz.
Megyei Közhasznú Horgász Szövetség 
Nyíregyháza, Dózsa György út 23. fsz.10.

Szerda: 08-16,30 
óráig

42/411-372

Tisza-Rétköz Horgász Egyesület 
4400 Nyíregyháza, Csillag u. 16.

Hétfő: 08-14 óráig 
Szerda: 08-14 óráig

42/410-038

Tisza-Rétköz Horgász Egyesület 
(Sneci Horgászbolt) 4400 Nyíregyháza, 
Árpád u. 1.

Kedd, Csütörtök: 
8-16 óráig

42/313-042

Tisza-Rétköz Horgász Egyesület 
(Tip-top Virágüzlet) 4492 Dombrád Kos-
suth u. 46.

Péntek: 09-15 óráig 45/465-920

Alkaloida Lombik Horgász Egyesület 
(Harcsatanya Horgászbolt) Tiszavasvári, 
Bocskai utca 2.

péntek 14:30-tól 30/426-0197

Lokomotív Horgász Egyesület 
Záhony, Új Élet út 7.

Szerda: 08,00 
órától

30/699-3968

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

Szerda: 10,00 
órától

30/402-8844

Cormorán Horgász Egyesület 
Rakamaz, Béke út 2.

Szerda: 10,00 
órától

30/626-9881

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

Péntek: 10,00 
órától

30/326-7555

Leveleki Horgász Egyesület 
Levelek, Sport u. 17.

Szerda: 13,00 
órától

20/438-9757

Tiszamenti Horgász Egyesület 
(Horgászbolt, Rakamaz, Arany J. út 8., 
és Kukac.Ponty.hu  Horgászbolt, Tiszalök, 
Honvéd út 2.

Kedd 10,00 órától-
18,00-ig 
Hétfőn: 8,00-
12,00h

30/9111-278
30/965-5619

Nagykállói Sporthorgász Egyesület 
Nagykálló, Nagybalkányi út 7.

Szerda: 13,00 
órától

30/244-9618

HO-HO Horgász Egyesület 
Mándok, Petőfi út 45.

Péntek: 10,00 
órától

30/250-3448
45/435-344

Bezdéd Horgász Egyesület 
Tiszabezdéd, Petőfi út 23.

Csütörtök: 08,00 
órától

20/5617-826

Nyírteleki Horgász Egyesület 
Szabó István Nyírtelek, Dózsa Gy. U. 179.

Péntek: 09,00 
órától

42/210-510
20/485-5727

Nyírteleki Horgász Egyesület 
Zlehovszky Pál (János tó)

Péntek: 16,00 
órától

30/953-4149

Postás Horgász Egyesület 
Vásárosnamény, Templom út 19.

Hétfő: 17,00 órától 30/254-6168

Új Élet Horgász Egyesület 
Tiszalök, Kossuth út 27.

Péntek: 16,00 
órától

30/382-1716

Szatmárvidéki HE. Halcapone horgászbolt 
Mátészalka, Jármi út 6.

Szerda 09,00-
12,00

20/436-0229

Milotai Tiszavirág Horgász Egyesület 
(Milota Általános Iskola)

Szerdán: 18 órától 20/472-6241

Vasutas Sporthorgász és Természetvédő 
Egyesület 
Végállomás Horgászbolt Nyíregyháza

minden hónap 1. 
szerda: 08-12 óráig

42/410-504

Kis-Tisza Horgász Egyesület Kisar 
Kisar, Panyolai út 36.

Péntek: 14,00 
órától

20/9259-235

Holt-Szamos Horgász Egyesület 
Szamossályi, Kossuth út 58.

Péntek: 16,00 
órától

70/345-0193

Zöld Nádszál Horgász Egyesület 
Penyige, Kossuth út 1. Horgásztanya

Szombat: 8-12 
óráig

70/466-8625

Székelyi víztározó HE. 
Székely-Őze tanyai halastó, zártkert 
776/3hrsz.

Péntek: 8-16 óráig 30/414-7955

Király Horgász Egyesület 
Mezőladány, Kossuth út Művelődési Ház

minden hónap 
utolsó szombatja 
10,00 órától

70/459-7580

A megyében az alábbi helyeken és 
időpontokban lehet vizsgázni:

A Cormoran Sporthorgász és 
Természetvédő Egyesület tava-
szi nagytakarítást tartott március 
23-án, szombaton a Nagy-Morotva 
rakamazi- és tiszanagyfalui vízpar-
ton. A TeSzedd országos szemét-
gyűjtő programjához csatlakozott 
egyesület 36 felnőtt és 14 gyermek-

horgásza alaposan kitett magáért, 
hiszen a hosszú partszakaszon több 
mint 42 zsák szemetet szedett össze. 
A munka végén jó volt végignézni a 
megújult partszakaszon és a vízi-
madarak által már birtokba vett 
gyönyörű vízen.

Borbély Mihály, Cormoran STE. elnök

Tavaszi nagytakarítás
a vízparton

Harmadszor is bemutat-
kozott a Horgász-suli 

program a Budapesti FeHoVa 
kiállításon. 

– Hatalmas volt az érdeklődés a 
gyermekek és a fiatalok részéről, 
de gyakran a felnőttek is megáll-
tak a standunknál – tájékoztatta 
szerkesztőségünket Biri Imre, a 
Horgász-suli program vezetője.

– Volt itt halfelismerő verseny, 
memóriajáték, horogkötő verseny, 
keresztrejtvényfejtés, tesztlap-ki-
töltés, halas kifestő és egyéb kreatív 
játék. Nekem a legnagyobb élmény 
mégis az volt, amikor megyénk 
szülöttei, a tiszadobi gyerekek 
jelentek meg a pavilonunknál, és 

mérték össze horgásztudásukat. 
Példamutató volt a felkészültsé-
gük, de még inkább, ahogyan egy-
mással és egymásért küzdöttek. 
Köszönet Oláh Károly horgászta-
nárnak, aki ilyen szép élménnyel 
gazdagította a gyerekeket – tette 
még hozzá a Horgász-suli program 
kidolgozója.  KM

Összemérték tudásu-
kat a fővárosban

A világ legjobb pergetői között

A Vasutas Sporthorgász Egye-
sület két horgásza is tagja 

volt az ezüstérmes magyar csa-
patnak a világbajnokságon.

A magyar pergető horgászok 
ezüstérmet szereztek a közelmúlt-
ban Dél-Afrikában megrendezett 
világbajnokságon. A csapatban ott 
volt a tokaji Tóth László és a kéki 
Oláh Péter is, mindketten a nyír-
egyházi Vasutas Sporthorgász és 
Természetvédő Egyesület tagjai.

A világbajnokság előzményeit 

Tóth László elevenítette fel lapunk 
számára:

– Tavaly új csapattárssal, Oláh 
Péter barátommal neveztünk be 
a csónakos országos bajnokság-
ba, mely 5 fordulóból állt és 5 
különböző vízen kellett bizonyíta-
nunk ügyességünket. A bajnokság 
végén az összesítésben első két 
helyen szereplő csapat alkotja a 
következő évi válogatott keretet 
a világbajnokságon. Szerencsére 
nagyon remek évet zártunk, ugyan-
is az első helyen magyar bajnok-
ként kvalifikálhattuk magunkat a 
2019-es dél-afrikai világbajnok-
ságra. A válogatott második csapa-
tát az előző évi második helyezett 
Hipszki Róbert és Deák Ferenc 
páros alkotta. Személy szerint én 
már közel 25 éve horgászom, de 15 
éve már csak pergetek. Azért sze-
retem, mert megvan benne a folya-
matos változatosság, illetve nap, 
mint nap lehet benne fejlődni és 

gya¬rapítani a már meglévő tudást. 
Elsősorban az élő folyók – a Tisza, 
a Bodrog – azok a ¬vizek, amelye-
ken előszeretettel horgászom, de 
természetesen a versenyzés miatt 
rengeteg más típusú vízen is helyt 
kell állni a jó eredmény érdekében 
– mesélte Tóth László, majd rátért 
a világbajnokságra.

Két edzésnap, két versenynap
– A világbajnokságon nehéz 

feladat várt ránk, ugyanis olyan 
halakra kellett horgásznunk, ame-
lyek nagy része nálunk nem talál-
ható meg, vagy ha mégis, akkor 
nem lehet rájuk céltudatosan hor-
gászni. A verseny két edzésnap-
ból és két versenynapból tevődött 
össze. Az edzésnapokat követően 
világossá vált: nagy vízterületen 
kell horgászni, de kevés helyen 
van nagyobb mennyiségben hal. 
Az első nap a Hipszki–Deák páros 
egy jónak vélt helyre állt be, s 

az elsők lettek több mint 20 hal-
lal. Nekünk nehezebb terep jutott, 
ott az előző nap afrikai harcsákat 
találtunk. A cél az volt, hogy leg-
alább egyet fogjunk, mert a hosz-
sza sokat számított. Szerencsére 
Péter egy 75 centiméterest tudott 
fogni, s így a 10. helyen vártuk a 
következő versenynapot, a magyar 
csapat pedig összesítésben a máso-
dik volt. Másnap pár óra elteltével 
nekünk egy, a társainknak négy 
haluk volt.  MML

A nyíregyházi Haraszkó 
Csaba – aki a magyar 

horgászcsapat vezetőjeként 
a közelmúltban járt Szer-
biában és Dél-Afrikában 
is – nemzetközi tisztségre 
kapott felkérést. 

– Az év elején a Nemzetközi 
Édesvízi Sporthorgász Szövetség 
(FIPSed) Rómában tartott ülésén 
úgy határozott, hogy megalakít 
egy bizottságot, melynek feladata 
a világbajnoksági helyszínekkel 
kapcsolatos észrevételek, javas-
latok megvitatása, valamint a 
korábbi világbajnokságok szer-
vezéseinek értékelése. A cél: fair 
körülmények megteremtése. 

A bizottságba hét embert 
választottak: az angol, francia, 
portugál, orosz, olasz és belga 
szakember mellett én lettem 
a hetedik tag. Nagyon büszke 
vagyok erre a tisztségre, nagy 
előrelépés ez a magyar pontyhor-
gászat életében, nagy elismerése 
a magyar pontyhorgászat sikere-
inek – mondta lapunknak a fiatal 
szakember.  MML

Egy nemzetközi bizottság tagja
A MAGYAR NŐI ÉS 

FÉRFI horgász váloga-
tottunk, kik Délafrikában 
VILÁGBAJNOKOK let-
tek!

Mindenki büszke lehet 
mindkét válogatottunkra!

Az elmúlt napokban 
Dél-Afrikában rendezték 
meg a IV. Horgász Világ-
játékokat, ahol elsöprő 
magyar siker született.

A világjátékokat – amit 
világbajnokságnak is neveznek – leginkább az olimpiához lehet hason-
lítani, mivel egy időben, egy országban más-más helyszínen vannak a 
különböző versenyek. Dél-Afrikában 15 kategóriában lehetett versenyezni, 
mi magyarok ebből a következő négy szakágban vettünk részt: női úszós, 
feederes, csónakos pergetők és mi, pontyhorgászok.  Magyarország az 
éremtáblázat élén végzett az édesvízi versenyeken két világbajnoki győ-
zelemmel (női úszós, feederes), egy világbajnoki ezüstéremmel (csónakos 
pergetők) és egy nyolcadik helyezéssel. A nyolcadik helyen végzett ponty-
horgász-csapat vezetője a Nyíregyházán élő Haraszkó Csaba volt.

Világbajnoki sikerek
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A vízkezelő horgász egyesületek megyénkben

Ssz. Horgász Egyesület neve Vízterület megnevezése Címe, Telefon ÁRA

felnőtt éves felnőtt napi/Megjegyzés
1. Alkaloida Lombik HE. Tiszavasvári Kacsástó 4440 Tiszavasvári, Polgári u eleje

üzemeltető: 30/413-24-26
Kilós jegy: 11.000,- (10 kg nemes és egyéb, 30 
nap érvényesség)
5 alkalmas- 8 kg nemes/5 kg egyéb hal: 
15.000,-
10 alkalmas-15 kg nemes/10 kg egyéb hal: 
28.000,-
15 alkalmas-20 kg nemes/15 kg egyéb hal: 
35.000,-

napi jegy 4.500,-/2 bot-(3kg nemes és 2 kg 
egyéb)
sportjegy: 2.000,/ 1 bot  
                2.500,-/2bot
24 órás sportjegy: 4.500,-/2 bot

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

Tagoknak éves: 59.200 Ft 
Ifi: 29.000, Gyerek: 8.000,-

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

3. Beregdaróci Civil Fejlődésé-
ért Szabadidő és HE.

Beregdaróci bányató 4934 Beregdaróc, Kossuth u. 15.
70/329-02-64

Csak tagoknak Fn.:18.800,-Gyerek: 1.800,- Felnőtt napi: 2.500,-

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

Csak tagoknak: 31.500,- nincs

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

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

Csak tagoknak 27.000,-
Éjszakai jegy: +10.000,-
Gyerek: 13.500,-

felnőtt: 3.500,-
gyerek: 1.750,-
horgásztanya, kemping

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

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

felnőtt: 3.000,-
sport jegy: 2.000,-
ifi, gyermek: 800,-
70 év felett 1 botos: 1.500,-

7. Cormorán HE. Rakamazi Nagy Morotva 
Kis Morotva 
Rakamazi Aranyosárok

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

RENDEZÉS ALATT

8. Dolgozók Horgász Egye-
sülete

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

Csak tagoknak:45.000,-
Ifi: 22.500,- Gyermek: 6.000,-

Napi: 3.000,- 
Ifi: 1.500,- 

9. Ecsedi Láp HE. Nagyecsedi jóléti tó 4355 Nagyecsed, Komoróczi u.53.
30/504-9528

felnőtt éves 30.000,- ifi 15.000,- gyerek: 
3.000,- 

napi. 3.500,- 

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

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

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

Csak tagoknak: 33.800,-  
Nyugdíjas:14.800,-
Ifi: 10.800,- 

Napi: 3.500,-

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

Csak tagoknak nincs

13. Kurucz HE. Tarpai Kisjánosné és Vargaszegi holt-
ágak

4931 Tarpa, Rákóczi út 8.
70/329-4148

Csak tagoknak 22.300,- Fn: 4.000-   a tarpai benzinkúton váltható.

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

Csak tagoknak: 33.800,-
Sportjegy: 2.000,-

Felnőtt: 4.000,-   Ifi: 2.000,-
falusi turistaszállás, 
főzési lehetőség

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

Felnőtt: 30.000,- Ifi: 15.000,- Gyerek: 6.000.- Felnőtt: 3.500,- Ifi: 1.500.- sportjegy: 2.000,-
falusi turista szállás

16.. Nagyközségi HE. Ököritófülpösi horgásztó 4755 Ököritófülpös, Petőfi út 10.
20/530-3465

Csak tagoknak: 40.000,-
Új belépőnek: 80.000,-

Felnőtt: 2.500,- gyerek: 1.000,-Sporthorg.jegy: 
1.500,-

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

Csak tagoknak nincs

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

Felnőtt: 55.000,-
Ifi: 10.000.-

Napijegy megszűnt, csak tagoknak van.

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

Csak tagoknak: 22.000,-
Ifi éves: 11.000,- Gyerek: 4.000,-

Napi: 3.000,- 
Ifi napi: 2.000,- 
Napkeltétől-napnyugtáig

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

Csak tagoknak: 40.800- nincs

21. Sóstó Gyógyfürdő HE. Sóstói tavak Nyíregyháza 4431 Nyíregyháza, Szódaház u. 18.
30/955-3776

Csak tagoknak: 30.000,- Fn:4.000,-
Ifi: 2.000,- Gyerek: 1.000,-

22. SZÁÉV HE. Nyírturai horgásztó 4400 Nyíregyháza, Vattai Altábornagy út 11.
30/965-5825

43.000,-   50 kg/év
33.000,-   30 kg/év

Napi: 3.500,- Ifi: 1.500.- főzési, sátorozási 
lehetőség megbeszélés alapján

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

Csak tagoknak: 16.000,- 
Ifi: 8.000.-Gyerek: 3.000,-

Fn.: 2.000,-  Ifi: 1.000,-
sátorozás, bográcsozás

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

Csak tagoknak: 55.000,-
Női: 30.000,-    Ifi: 10.000,-
Gyerek: 3.000,- nyugdíjas: 48e Ft

4.000,-
Csónakbérlés, sátorozási lehetőség

25. Székelyi víztározó HE. Székelyi víztározó 4400 Nyíregyháza, Jég út 4.
30/945-2254

csak tagoknak

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

Tagoknak: 35.000,-
Ifi: 20.000,-

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

27. Tisza-Rétköz HE. Bodrog folyó, 
Lónyai csatorna
Tiszakarádi főcsatorna

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

Bodrog folyóra: fn.éves 16e, 70 év felett 12e, 
gyerek éves: 5 e
Lónyai: fn.éves: 3.500, 70 év felett 2.500, 
gyerek: 1.500; Tiszakarádi főcsatorna fn. 
éves: 3.500,- 70 év felett:2.500,- gyerek éves: 
1.500,-

Bodrog folyóra: fn. napi: 1e, gyerek napi: 200,- 
Ft.

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

Csak tagoknak: 50.000, 
Ifi: 26.000,-
Gyerek éves:10.000,-

Napi: 4.000,-

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

Csak tagoknak: 25.000,-
Csak tagoknak: 40.000,-
Ifjúsági éves: 12.500,-

Napi: 2.500.-
Ifi: 1.250,-

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

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

31. Timári HE. Timári tó 4466 Timár, Szabadság út 34.
20/621-0289

Csak tagoknak: 16.000,-
Ifiknek: 8.000,- 

Fn.: 3.500,- 
Ifi: 1.750,- 

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

Csak tagoknak: 21.800.-
Ifi: 10.500.-
70 év felett: 5.800.-

Csak tagoknak:2.500,-
Szabó László horgászboltjában, és a halőrök-
nél

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

Felnőtt: 40.000,- 
Kedvezményes: 25.000.-

Felnőtt: 3.000,- tanösvény, vendéglő, szállás, 
csónakbérlés, Camping

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

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

Felnőtt: 3.500,-   
Ifi 1.500,- Gyerek: 500.-

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

éves: 30.000,-
büfé, horg.tanya, kemping, csónakbérlés, horg.
verseny  szállás
70 év felett: 20.000,-

Napi:3.000,- 
Csak tagoknak:P-Szo éjszaka 
Pergető sportjegy: 2.000,-halat elvinni nem 
lehet.

36. Cégénydányád Önkormány-
zat HE.

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

Csak tagoknak: 37.450,- 
Ifi: 18.725,- 
Gyerek: 8.250,- 

Felnőtt: 5.000,-Ft 
Ifi: 2.500,- Ft

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

Csak tagoknak Napi: 3.500,-, Ft
Sportjegy: 1.500,- Ft

38. Vidiszegi Sporthorgász 
Egyesület

Gyürei Holt-Tisza 4813 Gyüre, Árpád út 54.
20/491-3888

Felnőtt éves: 26.000,- Ifi:13.000,-
Gyerek: 3.500,-

Napi: 3.000,- 
Gyerek napi: 1.000,-

V
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Kedves Leendő Horgásztársak!
Horgászavizsgára jelentkezés 

feltétele a Horgászkártya regiszt-
ráció, amit a vizsga helyszínén is 
készséggel elvégeznek, de otthon 
is megtehetik a horgászni vágyók. 
A sikeres vizsga után a kiállított 
Vizsgabizonyítványt a vizsgabiz-
tos feltölti a HORINFO rendszer-

be, ezt követően adja át a vizsgá-
zónak. A vizsga díja ettől az évtől 
ingyenes, mindenki számára. A 
vizsgára felkészítő tananyag meg-
található honlapunkon, a www.
villantomagazin.hu oldalon. 

Sikeres vizsgát és azt követően 
kellemes horgászélményeket kívá-
nunk. 

Beindult a vizsgáztatás

Az év horgásza. A Nyírteleki Sporthorgász és Természetvé-
dő Egyesület közgyűlésén kihirdették 2018-ban „Az év horgásza” cím nyerte-
sét. Az elismerést Stropkócki István érdemelte ki a versenyeken elért 2 db 2. 
helyével! Gratulálunk neki!

Helyszín Időpont Telefonsz.
Megyei Közhasznú Horgász Szövetség 
Nyíregyháza, Dózsa György út 23. fsz.10.

Szerda: 08-16,30 
óráig

42/411-372

Tisza-Rétköz Horgász Egyesület 
4400 Nyíregyháza, Csillag u. 16.

Hétfő: 08-14 óráig 
Szerda: 08-14 óráig

42/410-038

Tisza-Rétköz Horgász Egyesület 
(Sneci Horgászbolt) 4400 Nyíregyháza, 
Árpád u. 1.

Kedd, Csütörtök: 
8-16 óráig

42/313-042

Tisza-Rétköz Horgász Egyesület 
(Tip-top Virágüzlet) 4492 Dombrád Kos-
suth u. 46.

Péntek: 09-15 óráig 45/465-920

Alkaloida Lombik Horgász Egyesület 
(Harcsatanya Horgászbolt) Tiszavasvári, 
Bocskai utca 2.

péntek 14:30-tól 30/426-0197

Lokomotív Horgász Egyesület 
Záhony, Új Élet út 7.

Szerda: 08,00 
órától

30/699-3968

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

Szerda: 10,00 
órától

30/402-8844

Cormorán Horgász Egyesület 
Rakamaz, Béke út 2.

Szerda: 10,00 
órától

30/626-9881

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

Péntek: 10,00 
órától

30/326-7555

Leveleki Horgász Egyesület 
Levelek, Sport u. 17.

Szerda: 13,00 
órától

20/438-9757

Tiszamenti Horgász Egyesület 
(Horgászbolt, Rakamaz, Arany J. út 8., 
és Kukac.Ponty.hu  Horgászbolt, Tiszalök, 
Honvéd út 2.

Kedd 10,00 órától-
18,00-ig 
Hétfőn: 8,00-
12,00h

30/9111-278
30/965-5619

Nagykállói Sporthorgász Egyesület 
Nagykálló, Nagybalkányi út 7.

Szerda: 13,00 
órától

30/244-9618

HO-HO Horgász Egyesület 
Mándok, Petőfi út 45.

Péntek: 10,00 
órától

30/250-3448
45/435-344

Bezdéd Horgász Egyesület 
Tiszabezdéd, Petőfi út 23.

Csütörtök: 08,00 
órától

20/5617-826

Nyírteleki Horgász Egyesület 
Szabó István Nyírtelek, Dózsa Gy. U. 179.

Péntek: 09,00 
órától

42/210-510
20/485-5727

Nyírteleki Horgász Egyesület 
Zlehovszky Pál (János tó)

Péntek: 16,00 
órától

30/953-4149

Postás Horgász Egyesület 
Vásárosnamény, Templom út 19.

Hétfő: 17,00 órától 30/254-6168

Új Élet Horgász Egyesület 
Tiszalök, Kossuth út 27.

Péntek: 16,00 
órától

30/382-1716

Szatmárvidéki HE. Halcapone horgászbolt 
Mátészalka, Jármi út 6.

Szerda 09,00-
12,00

20/436-0229

Milotai Tiszavirág Horgász Egyesület 
(Milota Általános Iskola)

Szerdán: 18 órától 20/472-6241

Vasutas Sporthorgász és Természetvédő 
Egyesület 
Végállomás Horgászbolt Nyíregyháza

minden hónap 1. 
szerda: 08-12 óráig

42/410-504

Kis-Tisza Horgász Egyesület Kisar 
Kisar, Panyolai út 36.

Péntek: 14,00 
órától

20/9259-235

Holt-Szamos Horgász Egyesület 
Szamossályi, Kossuth út 58.

Péntek: 16,00 
órától

70/345-0193

Zöld Nádszál Horgász Egyesület 
Penyige, Kossuth út 1. Horgásztanya

Szombat: 8-12 
óráig

70/466-8625

Székelyi víztározó HE. 
Székely-Őze tanyai halastó, zártkert 
776/3hrsz.

Péntek: 8-16 óráig 30/414-7955

Király Horgász Egyesület 
Mezőladány, Kossuth út Művelődési Ház

minden hónap 
utolsó szombatja 
10,00 órától

70/459-7580

A megyében az alábbi helyeken és 
időpontokban lehet vizsgázni:

A Cormoran Sporthorgász és 
Természetvédő Egyesület tava-
szi nagytakarítást tartott március 
23-án, szombaton a Nagy-Morotva 
rakamazi- és tiszanagyfalui vízpar-
ton. A TeSzedd országos szemét-
gyűjtő programjához csatlakozott 
egyesület 36 felnőtt és 14 gyermek-

horgásza alaposan kitett magáért, 
hiszen a hosszú partszakaszon több 
mint 42 zsák szemetet szedett össze. 
A munka végén jó volt végignézni a 
megújult partszakaszon és a vízi-
madarak által már birtokba vett 
gyönyörű vízen.

Borbély Mihály, Cormoran STE. elnök

Tavaszi nagytakarítás
a vízparton

Harmadszor is bemutat-
kozott a Horgász-suli 

program a Budapesti FeHoVa 
kiállításon. 

– Hatalmas volt az érdeklődés a 
gyermekek és a fiatalok részéről, 
de gyakran a felnőttek is megáll-
tak a standunknál – tájékoztatta 
szerkesztőségünket Biri Imre, a 
Horgász-suli program vezetője.

– Volt itt halfelismerő verseny, 
memóriajáték, horogkötő verseny, 
keresztrejtvényfejtés, tesztlap-ki-
töltés, halas kifestő és egyéb kreatív 
játék. Nekem a legnagyobb élmény 
mégis az volt, amikor megyénk 
szülöttei, a tiszadobi gyerekek 
jelentek meg a pavilonunknál, és 

mérték össze horgásztudásukat. 
Példamutató volt a felkészültsé-
gük, de még inkább, ahogyan egy-
mással és egymásért küzdöttek. 
Köszönet Oláh Károly horgászta-
nárnak, aki ilyen szép élménnyel 
gazdagította a gyerekeket – tette 
még hozzá a Horgász-suli program 
kidolgozója.  KM

Összemérték tudásu-
kat a fővárosban

A világ legjobb pergetői között

A Vasutas Sporthorgász Egye-
sület két horgásza is tagja 

volt az ezüstérmes magyar csa-
patnak a világbajnokságon.

A magyar pergető horgászok 
ezüstérmet szereztek a közelmúlt-
ban Dél-Afrikában megrendezett 
világbajnokságon. A csapatban ott 
volt a tokaji Tóth László és a kéki 
Oláh Péter is, mindketten a nyír-
egyházi Vasutas Sporthorgász és 
Természetvédő Egyesület tagjai.

A világbajnokság előzményeit 

Tóth László elevenítette fel lapunk 
számára:

– Tavaly új csapattárssal, Oláh 
Péter barátommal neveztünk be 
a csónakos országos bajnokság-
ba, mely 5 fordulóból állt és 5 
különböző vízen kellett bizonyíta-
nunk ügyességünket. A bajnokság 
végén az összesítésben első két 
helyen szereplő csapat alkotja a 
következő évi válogatott keretet 
a világbajnokságon. Szerencsére 
nagyon remek évet zártunk, ugyan-
is az első helyen magyar bajnok-
ként kvalifikálhattuk magunkat a 
2019-es dél-afrikai világbajnok-
ságra. A válogatott második csapa-
tát az előző évi második helyezett 
Hipszki Róbert és Deák Ferenc 
páros alkotta. Személy szerint én 
már közel 25 éve horgászom, de 15 
éve már csak pergetek. Azért sze-
retem, mert megvan benne a folya-
matos változatosság, illetve nap, 
mint nap lehet benne fejlődni és 

gya¬rapítani a már meglévő tudást. 
Elsősorban az élő folyók – a Tisza, 
a Bodrog – azok a ¬vizek, amelye-
ken előszeretettel horgászom, de 
természetesen a versenyzés miatt 
rengeteg más típusú vízen is helyt 
kell állni a jó eredmény érdekében 
– mesélte Tóth László, majd rátért 
a világbajnokságra.

Két edzésnap, két versenynap
– A világbajnokságon nehéz 

feladat várt ránk, ugyanis olyan 
halakra kellett horgásznunk, ame-
lyek nagy része nálunk nem talál-
ható meg, vagy ha mégis, akkor 
nem lehet rájuk céltudatosan hor-
gászni. A verseny két edzésnap-
ból és két versenynapból tevődött 
össze. Az edzésnapokat követően 
világossá vált: nagy vízterületen 
kell horgászni, de kevés helyen 
van nagyobb mennyiségben hal. 
Az első nap a Hipszki–Deák páros 
egy jónak vélt helyre állt be, s 

az elsők lettek több mint 20 hal-
lal. Nekünk nehezebb terep jutott, 
ott az előző nap afrikai harcsákat 
találtunk. A cél az volt, hogy leg-
alább egyet fogjunk, mert a hosz-
sza sokat számított. Szerencsére 
Péter egy 75 centiméterest tudott 
fogni, s így a 10. helyen vártuk a 
következő versenynapot, a magyar 
csapat pedig összesítésben a máso-
dik volt. Másnap pár óra elteltével 
nekünk egy, a társainknak négy 
haluk volt.  MML

A nyíregyházi Haraszkó 
Csaba – aki a magyar 

horgászcsapat vezetőjeként 
a közelmúltban járt Szer-
biában és Dél-Afrikában 
is – nemzetközi tisztségre 
kapott felkérést. 

– Az év elején a Nemzetközi 
Édesvízi Sporthorgász Szövetség 
(FIPSed) Rómában tartott ülésén 
úgy határozott, hogy megalakít 
egy bizottságot, melynek feladata 
a világbajnoksági helyszínekkel 
kapcsolatos észrevételek, javas-
latok megvitatása, valamint a 
korábbi világbajnokságok szer-
vezéseinek értékelése. A cél: fair 
körülmények megteremtése. 

A bizottságba hét embert 
választottak: az angol, francia, 
portugál, orosz, olasz és belga 
szakember mellett én lettem 
a hetedik tag. Nagyon büszke 
vagyok erre a tisztségre, nagy 
előrelépés ez a magyar pontyhor-
gászat életében, nagy elismerése 
a magyar pontyhorgászat sikere-
inek – mondta lapunknak a fiatal 
szakember.  MML

Egy nemzetközi bizottság tagja
A MAGYAR NŐI ÉS 

FÉRFI horgász váloga-
tottunk, kik Délafrikában 
VILÁGBAJNOKOK let-
tek!

Mindenki büszke lehet 
mindkét válogatottunkra!

Az elmúlt napokban 
Dél-Afrikában rendezték 
meg a IV. Horgász Világ-
játékokat, ahol elsöprő 
magyar siker született.

A világjátékokat – amit 
világbajnokságnak is neveznek – leginkább az olimpiához lehet hason-
lítani, mivel egy időben, egy országban más-más helyszínen vannak a 
különböző versenyek. Dél-Afrikában 15 kategóriában lehetett versenyezni, 
mi magyarok ebből a következő négy szakágban vettünk részt: női úszós, 
feederes, csónakos pergetők és mi, pontyhorgászok.  Magyarország az 
éremtáblázat élén végzett az édesvízi versenyeken két világbajnoki győ-
zelemmel (női úszós, feederes), egy világbajnoki ezüstéremmel (csónakos 
pergetők) és egy nyolcadik helyezéssel. A nyolcadik helyen végzett ponty-
horgász-csapat vezetője a Nyíregyházán élő Haraszkó Csaba volt.

Világbajnoki sikerek
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Elkezdődött az új horgászidény Eltűnt a víz a harangodi tározóból
További szemezgetés a 

megyei egyesületi veze-
tők konzultációján elhangzott 
ügyvezetői beszámolóból:

Fesztóry Sándor méltatta az 
egyesületek munkáját a szeptem-
berben beindult Horgászkártya 
regisztrációval kapcsolatban is. 
Nem kis munka az országosan 490 
ezer fő horgász adatait egy új prog-
ramot elsajátítva rögzíteni. 

Talán nem mindenki tudja, hogy 
2019. január 1-től minden horgász-
kártyával rendelkező horgász az 
UNION Biztosító „Horgász Bal-
esetbiztosításának” biztosítottjává 
válik. Így a vízparton bekövetke-
zett, horgászat közbeni balesetek 
esetén felkereshetjük az említett 
biztosítót. A partnerség keretében a 
horgászok számára további biztosí-
tások kötése is lehetővé válik. 

A regisztráció kezdetekor a 
gyerekek és a külföldiek részére 
még nem lehetett horgászkártyát 
igényelni, mára már ez is meg-
változott. Visszamenőleg a már 
regisztrált gyerekek, külföldiek is 
válthatnak horgászkártyát. 

A horgászkártya díja 2.200 Ft, 
ami nem helyettesíti az éppen 
annyiba kerülő Államijegyet, amit 
sokan tévesen úgy gondoltak. A 
Horgászkártya  a Horgászigazol-
ványt váltja fel. A kártya igénylése 
és a díj megfizetése után azonnal 
válthatunk egyesületünknél 2019 
évre szóló Államijegyet, ami ettől 
az évtől már a MOHOSZ gondo-
zásában került kiadásra.

Az Államijegy borítóján, a díjak 
táblázatban 2 oszlop szerepel. Az 
egyik oszlopban az Államijegy árát 
kell bejelölni, a másik oszlopban a 
szövetségi hozzájárulást, a korábbi 
tagsági bélyeget. Az Államijegy 
ára nem változott 2.200 alapeset-
ben, 4.200 az emelt és 200 Ft a 70 
év felettieknek, a gyerekeknek és a 
Fogyatékkal élőknek. A Szövetségi 
hozzájárulás (a táblázatban ESZH 
rövidítéssel szerepel: Egységes 
Szövetségi Hozzájárulás) 2 ezer 
forintba kerül szinte mindenkinek, 
férfinek, nőnek, ifinek egyaránt. 
Tehát nincs kedvezményes szö-
vetségi díj. A következő rubrika 
a mentesített, ezt a gyerekek és 
a fogyatékkal élők esetében kell 
választani, és az utolsó négyzet a 
nem kötelezett nevet kapta, itt a 
külföldi horgászokat értjük.

A területi jegyeink is elkészül-
tek, éppen az utolsó pillanatban 
február 1-ére.

A csúszás oka az volt, hogy a 
Tiszai helyi horgászrendet és a 

Halgazdálkodási Tervet a törvényi 
változások miatt módosítani kény-
szerültünk. Pl. a halradar használa-
tát a törvény 2018. december 31-től 
engedélyezi, de mi továbbra is úgy 
gondoltuk, hogy a vermelő halállo-
mányok érdekében november 1-től 
március 15-ig tiltanánk. Továbbá 
korábban úgy szerepelt a horgász-
rendünkben, hogy az egyéb halak 
napi kifogható mennyisége: 10 kg, 
kivéve az inváziós halfajokat. Ezt 
úgy kértük módosítani, hogy az 
inváziós halfajok is számítsanak 
bele a 10 kg-ba. Tettük ezt azért, 
mert sajnos a tapasztalat szerint 
több horgász, ha már megfogta 
a 10 kg egyéb halat, maradt még 
horgászni, mondván, hogy ő most 
már csak törpére horgászik. 

Fontos változás az is, hogy két 
horgászkészségünk max. 2 horog-
gal lehet szerelve ettől az évtől, 
szemben a tavalyi engedélyezett 3 
horoggal. 

Jó azt is tudni a horgászoknak, 
hogy ha megfogták az adott terü-
letre szabályzott éves halmennyi-
séget, nem válthatnak ugyanazon 
vízterületre második éves jegyet, 
az további részében csak napijegy-
gyel látogathatják kedvenc vizü-
ket. 

Az idén is kapható az ún. Orszá-
gos területi jegy, 74 ezer forintért,  
ennek kedvezményes változata 54 
ezer forint. Érvényes a Tiszára, 
Dunára, Balatonra, Velencei tóra, 
Szamos, Kraszna, Bodrog folyók-
ra, Keleti, Nyugati főcsatorna, és 
még egy pár nagyobb vízre. Az 
Országos Tiszai szintén 54 ezer, 
a kedvezményes országos tiszai 
pedig: 40 ezer forint. Ez a Tisza 
folyó teljes Magyarországi szaka-

szára érvényes plusz a Tisza tó, 
Körösök, Szamos, Kraszna, Túr, 
Bodrog, Maros, Sajó folyó. 

A sportcélú országos felnőtt 
éves: 25 ezer, a kedvezményes 
éves 9 ezer forint. Sportcélú enge-
délyt csak a versenyzői engedéllyel 
rendelkező horgászok válthatnak. 
Versenyzői engedélyt pedig min-
den évben újítani kell, ára 3 ezer 
forint. Ifiknek 1.800,- Ft és a gye-
rekeknek 1.000,- Ft. A versenyzői 
engedély csak 1 horgászkészségre 
szól és hal elvitelére nem jogosítja 
a tulajdonosát. 

A Tiszai jegyünkre visszatér-
ve még el kell mondanom, hogy 
rákerült a jegyre a Keleti főcsa-
torna Szabolcs megyei szakasza, 
a Tiszából történő befolyástól a 
Tiszavasvári zsilipig terjedő sza-
kasz. Víztérkódja is van már. A 
Tiszára is az egyszerűbb admi-
nisztráció miatt kértük, hogy ne 
legyenek szakaszonként más-más 
víztérkódok, amit meg is kaptunk. 
A jegyen is könnyebb szerepeltet-
ni, a horgászt sem zavarja, hogy 
most melyiket írja be. Nem nagyon 
tudták helyesen megsaccolni, 
hogy ha pl. Dombrádon horgász-
nak, az melyik szakaszra, melyik 
víztérkódra vonatkozik. A telepí-
tések bejelentésénél is egyszerűbb 
dolgunk lesz. 

A folyamkilométert is módosí-
totta a Megyei Kormányhivatal, 
az Ukrajnában lévő Tisza rész 
immár nem szerepel a jegyünkön. 
A kornak megfelelően QR kóddal 
is elláttuk a Tisza és vízrendsze-
rére szóló jegyeinket. A QR kód 
segítségével a helyi horgászrend 
könnyen elérhetővé válik, továbbá 
a külföldi horgászok részére ukrá-

nul, románul, szlovákul is olvas-
ható. A törvény elő is írja, hogy 
az országhatárral határos vízterü-
let esetében a szomszédos ország 
nyelvén is elérhetővé kell tenni a 
helyi horgászrendet. 

A Vasutas Horgász Egyesület 
megkapta kezelésbe a Marótzugot, 
amit korábban a nagyhalászi Tex-
tiles HE kezelt. Ők lemondtak a 
haszonbérlet lejárta után a továb-
bi halgazdálkodási jogukról. A 
megyei gyerekjegyen, megállapo-
dás alapján szerepel az említett 
holtág. Látogassák jó szívvel! 

A papír alapú területi jegyen 
túl, 2019-ben is biztosított lesz 
az online területi jegy vásárlás a 
horgaszjegy.hu portálon keresztül. 
A Horgászjegy Kft. tulajdonosa és 
üzemeltetője a Magyar Országos 
Horgász Szövetség. 

Szintén változás ettől az évtől, 
hogy a horgászpalánták pedig akár 
4 évvel hamarabb felnőhetnek. 
Szülői hozzájárulással, ugyanis 
olyan feltételekkel pecázhatnak 10 
éves koruk után, mint az ifjúsági 
horgászok. Tehát a 10 éves vizs-
gát tett gyerek ifiként horgász-
hat. Akkor viszont az Államijegy 
számára is 2.200 Ft, a szövetségi 
díjat is fizetnie kell, ami 2 ezer 
forint, és még egyesületi tagdíjat 
is. Késleltetheti viszont a felnőtté 
válást szintén 4 évvel az a fiatal, 
aki 22 év alatti, horgászvizsgá-
val rendelkező, nappali tagozatos 
közép vagy felsőfokú oktatásokat 
folytató személy. 

Előadását azzal zárta, hogy a 
Szövetségi Iroda ajtaja nyitva áll 
mindenki előtt, akár személyesen, 
akár telefonon is bármikor fordul-
hatnak a Szövetség Elnökségéhez. 

Néhány napja eltűnt a víz a 
tározóból Nagykálló-Harangodon, 
megdöbbentő felvételek járták be 
az internetet a száraz tófenékről. A 
szakemberek rendszeresen leeresz-
tik a vizet, ezúttal viszont hosz-
szabb szárazságra készülhetünk. A 
Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igaz-
gatóság (FETIVIZIG) igazgatója 
minden részletet elárult arról, hogy 
mi történt a tóval, és az is kiderült, 
mikor kapják vissza a halak és a 
kirándulók. 

– A Harangodi-tározó – vala-
mint az azt tápláló és többletvi-
zeit elvezető Kállai-főfolyás – a 
Magyar Állam tulajdonában és a 
FETIVIZIG vagyonkezelésében 
van. Funkciói a belvíztározás, a 
halászati hasznosítás, emellett 
természetvédelmi élőhely. Az ide 
vonatkozó jogszabály értelmében 
az igazgatóságnak kötelezettsége 
az állami tulajdonban lévő vízi 
létesítmények üzemeltetése, fenn-
tartása, rekonstrukciója és fejlesz-
tése. Ennek a feladatunknak igyek-
szünk eleget tenni azzal, hogy az 
Országos Vízügyi Főigazgatóság-
gal (OVF), valamint más vízügyi 
igazgatóságokkal konzorciumban 
pályázatot adtunk be a tározón és 
a főfolyáson végzendő felújítá-
si munkákra. A beadott pályázat 
támogatást kapott – tudtuk meg 
elöljáróban Bodnár Gáspártól.

– Az 1979-ben épült tározón 
üzembe helyezése óta ütemezet-
ten nem történt nagyobb volume-
nű mederkotrás, rekonstrukció, 
ezért az évek alatt felhalmozódott 
és leülepedett iszap kedvezőtlen 
hatással volt a tározó vízminősé-
gére. A felújítás előkészítése során 
több alkalommal egyeztettünk a 
Hortobágyi Nemzeti Park Igazga-
tósággal, a tározó halászati hasz-
nosítójával és a helyi önkormány-
zattal, hogy általuk is támogatott 
tervek szülessenek – folytatta a 
FETIVIZIG igazgatója.

Nyáron kezdődnek a látványos 
munkák

– Tavasszal indul a kivitele-
zés, aminek első lépése az iszap 
megfelelő mértékű kiszárítása. A 
kivitelező a jövő héten megnyit-
ja a száradást segítő víztelenítő 
csatornákat, majd nagyobb volu-
menű, látványos munkavégzéssel 
az év közepétől találkozhatunk. 
A mederkotrás befejezése ez év 
végére várható, ekkor már megin-
dulhat a tározó feltöltése. A jövő 
évi mezőgazdasági, halászati és 
turisztikai idényt kedvező hidroló-
giai helyzet esetén már megfelelő 
vízkapacitással tudja kiszolgálni a 
tározó – ismertette az ütemtervet 
Bodnár Gáspár, s hozzátette: a pro-
jektnek köszönhetően javul a bel-
vízelvezető rendszer üzembizton-
sága, növekszik az aszályos időben 
felhasználható öntözővíz mennyi-
sége és jobb lesz a minősége.

Egyre nagyobb lesz a síkvidéki 
tározók jelentősége

Az OVF holnapján további érde-
kes adatok világítják meg a Belvíz-
csatornák fejlesztése és rekonst-
rukciója című projekt jelentőségét: 

“Magyarország területének 45 
százalékát, művelt területének 60 
százalékát, több mint 4 millió hek-
tárt veszélyeztet a belvízi elöntés. 
A hazai települések 40 százaléka 
erősen veszélyeztetett a vizek kár-
tételeitől, ez a veszélyeztetettségi 
mérték ma a legnagyobb Európá-
ban. A belvízvédelmi rendszernek 
meghatározó elemei a csatornák, 
amelyek levezetőképessége mára 
jelentősen lecsökkent, a csatornák 
feliszapolódtak. Magyarország 50 
ezer kilométeres csatornarendszer-
ének több mint felét a vízügyi 
igazgatóságok kezelik.

A klímaváltozás hatására mind 
gyakoribb a szélsőséges időjárás, 
a belvízrendszerekkel kapcsolato-
san egyre nagyobb az elvárás a 
vízvisszatartás növelésére, hogy a 
túl sok csapadék idején be lehes-
sen tározni a vizet az aszályos 
időszakra. A vízvisszatartás révén 
javul az érintett terület vízháztartá-
sa. Vízszintszabályozó műtárgyak 
építésével, illetve rekonstrukció-
jával biztosítható egy-egy kiala-
kuló belvízhullám szabályozott 
levezetése, az alsóbb mederszaka-
szok és területek vízterhelésének 

csökkentése. Az így átalakuló víz-
rendszer, kiegészítve a kifejezet-
ten medertározást szolgáló további 
tiltókkal és zsilipekkel, megterem-
ti a vízmegőrzés lehetőségét. A 
medertározás a talajvizek megtá-

masztásával, a nyílt vízfelületek 
párologtatásával a terület termé-
szetes vízkészletének helyi hasz-
nosulását szolgálja. A belvízrend-
szereink részei az állandó síkvidéki 
tározók, melyeknek a jelentősége – 
elsősorban a vízhasznosítás révén 
– egyre nagyobb lehet a jövőben.”
 HP
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Önzetlen és áldozatos munkát követelHarmincéves a Milotai Tiszavirág HE.

„Pálfordulás” a vízparton

Folytatás az 1. oldalról

– Országosan a horgászlétszám 
közel 450 ezer fölé emelkedett 
2018-ban – folytatta Fesztóry 
Sándor, megyei igazgató. – Ez a 
MOHOSZ átalakításának, az új 
vezetésnek is köszönhető. Az orszá-
gos szövetség 2018 decemberében 
egy stratégiai megállapodást írt alá 
a Magyar Állammal, melynek ered-
ményeként sok közfeladatot került 
át hozzá. (Például 2019-től már 
nem a NÉBIH, hanem a MOHOSZ 
adja ki az állami horgász és halász-
jegyeket.) Mindezek természetesen 
sok új feladatot jelentenek a hor-
gászközösségeknek.

– December 31-ével változott a 
halgazdálkodási törvény több pont-
ja is. (Erről részletesen olvashatnak 
az érintettek www.villantomagazin.
com oldalon.) A Szák programot 
felváltotta az ún. HORINFO rend-
szer, ami szeptember 1-jén startolt, 
a horgászkártya regisztrációval. (A 
horgászkártya regisztráció orszá-
gosan mára átlépte a 300 ezres 
darabszámot.) Az állami jegy ára 
nem változott 2.200 alapesetben, 
4.200 az emelt ár, és 200 Ft a 70 
év felettieknek, a gyerekeknek és 
a fogyatékkal élőknek. A területi 
jegyáraink egyébként nem sokat 
változtak, a tiszai felnőtt éves 21, 

míg a kedvezményes éves 17 ezer 
forint lett. A Tiszai jegyünkre ráke-
rült a Keleti főcsatorna Szabolcs 
megyei szakasza. (Ez a tiszai befo-
lyástól a tiszavasvári zsilipig ter-
jedő szakasz.) Ettől az évtől egy 
víztérkódja van már a Tiszának is 
– tette hozzá az igazgató.

– A horgászvizsga is nagyot 
változott január 1-től. A vizsgabi-
zonyítványokat is a MOHOSZ-on 
keresztül kapjuk meg, s ami lénye-
ges, a vizsga díja ingyenes. Még 
most a régi módszer szerink műkö-
dik, de valószínűleg a KRESZ 
vizsgához hasonló teszt lesz majd, 

amit számítógépen kellesz kitölte-
ni. Újdonság, hogy a 10 éves vizs-
gát tett gyerek, ifiként horgászhat 
majd.

A HORINFO-rendszer működé-
sét részletesen bemutatta Farkas 
Sándor, a szövetség alelnöke., aki 
előadója volt a megyei továbbkép-
zéseknek is.

Ezt követően a 2019-es évi 
adó- és társadalombiztosítási vál-
tozásokról, az egyesületeket érintő 
idei feladatokról Kovács László 
gazdasági szaktanácsadó, pénzügyi 
szakértő tartott előadást. A felvetett 
témák között kiemelt helyet foglalt 

el az egyesületek működésének jogi 
hátterének ismertetése, a különböző 
adatszolgáltatási kötelezettségek, 
beszámolók, mérlegek elkészítése. 
A horgászvezetők figyelmét külön 
felhívta a 2019-ben megjelent Nem-
zeti Együttműködési Alap (NEA) 
támogatási – pályázati – lehetősé-
gekre. Befejezésként Fricz Péter 
halászati szakember – a megyei 
kormányhivatal részéről – osztotta 
meg a legfontosabb tudnivalókat 
a hatósági ellenőrzésekről, bírsá-
gokról, adategyeztetésről. Majd az 
érintettek kérdéseire a jelenlévő 
szakemberek adtak választ. D. M.

Tóth Péter hivatásos halőr 
12 éve lelkiismeretesen végzi 
munkáját egyesületünknél. Az 
oklevél, mellyel megköszöntük 
tevékenységét, nagyon sok 
munkát jelképez

Farkas Sándorné kezdet-
ben nem értette, mi a jó 

a horgászatban, majd lelkes 
horgász lett.

Rendszeresen elkíséri a horgá-
szatokra, a megyei horgászszövet-
ség rendezvényeire Farkas Sándort, 
a megyei szövetség alelnökét, a 
mátészalkai Szatmárvidéki Hor-
gász és Természetvédő Egyesület 
elnökét a felesége. Az elmúlt év 
őszén ott volt a házaspár az apagyi 
tóparton azon a versenyen is, ame-
lyet Maleczky Imre emlékére ren-
dezett a szövetség. Természetesen 
versenyen kívül ők is várták a halak 
kapását. Farkas Sándor egy pon-
tyot, Mária asszony pedig kárászt 
fogott csontival és kukoricával. 

Sok horgász számára irigylésre 
méltó pillanat, amikor együtt lát 

házaspárokat horgászni, ezért meg 
is kérdeztük Mária asszonyt, hogy 
vajon mióta horgászik.

– Megvallom őszintén, soká-
ig nem értettem, mit szeretnek az 
emberek a horgászatban. Érdekes 

módon a Tisza mellett, Egyek köz-
ségben, a Hortobágy szélén nőttem 
fel, de mivel a családban senki sem 
horgászott, engem sem érdekelt ez 
a kikapcsolódási tevékenység. Jól 
emlékszem, hogy amikor a férjem 

még csak udvarolt nekem, egyszer 
elkísértem Tiszacsegére horgászni. 
Nem igazán értettem, mi a jó a hor-
gászatban, mert mindig csak csití-
tott, hogy csendesebb legyek. Akkor 
még úgy voltam vele, hogy a horgá-
szat nem normális embernek való – 
válaszolta Farkas Sándorné. – Aztán 
az évek múlásával a párom mellett 
megismertem és megszerettem a 
horgászatot. Egyszer elkísértem a 
tunyogmatolcsi Holt-Szamoshoz, s 
akkor megszerettem a horgászatot, 
aminek nagyon sokat köszönhetek.

– Tanítónőként dolgoztam ugyan-
is, s ott a vízparton megérintett a 
csend, üdítőleg hatott rám a végte-
len nyugalom, úgy éreztem, hogy 
„helyretett” a természet. Szerettem 
az éjszakai horgászatokat is a külön-
leges hangulatuk miatt.  MML

Támogatás a káróka-
tona gyérítésére

A MOHOSZ Elnöksége – a 
Magyar Akvakultúra és Halá-
szati Szakmaközi Szervezet 
(MA-HAL) bevonásával – a 
csatolt felhívással a kárókatona 
gyérítésének 2019. évi támo-
gatását hirdeti meg, melynek 
fedezetét a tárgyi állami céltá-
mogatás biztosítja.
A támogatás jogcíme: „A 
kárókatona gyérítésének előse-
gítése a lőszerbeszerzés támo-
gatásával.”

A hosszú tél után beindul-
tak a telepítések mind az 

egyesületi, mind a szövetsé-
gi vizeken.

Első körben egynyaras ponty 
telepítése történt február 21-én az 
Alsó-Tisza vízrendszerébe, Tuzsér 
és Tiszalöki helyszíneken, 5 ezer 
kg mennyiségben.

Február 26-án pedig kétnyaras 
pontyot helyezett ki a szövetség 
a Felső-Tisza és vízrendszerébe, 
Aranyosapáti, Tunyogmatolcs, 
Sonkád és Kocsord helyszíneken, 

2.450 kg mennyiségben.
Február 27-én háromnyaras 

ponty telepítésére is sor került a 
Császárszállási víztározóba, 500 kg 
mennyiségben.

A Szövetség kezelésében lévő 
vizekbe március 8-án, az alábbiak 
szerint telepítettünk halat: 3.840 kg 
kétnyaras ponty telepítése történt a 
Tiszába, Tuzsér és tiszaberceli hely-
színeken. Továbbá 100 kg kétnya-
ras pontyot helyeztünk ki a Mátyusi 
Rózsás holtágba, és 160 kg-ot a 
Királyér, Selypes ér vízterületekbe.

Szintén március 8-án 539 kg 

egynyaras ponty kerül a Tiszadobi 
holtágba.

Március 12-én újabb telepítés 
volt a Császárszállási víztározóba 
is 1.200 kg kétnyaras ponty for-
májában, míg az Oláhréti tápcsa-
tornába 100 kg, és a Tisza folyó-
ba Tiszalöknél 1.900 kg kétnyaras 
potyka lett kihelyezve.

A Szövetség kezelésében lévő 
Császárszállás-Oláhréti víztározóba 
és a Tiszadobi holtágba 500-500 
kg háromnyaras pontyot (üzem-
terv szerint) helyeztek ki március 
13-án.

Telepítés szövetségi vizekbe

A közgyűlés előtti percekben mindenkinek 
jólesik a viszontlátás öröme

Meghívásunkat elfogadva a megyei szö-
vetséget Szűcs Sándor úr, a felügyelő 
bizottság elnöke képviselte

Oklevéllel is megköszöntük a 
megyei szövetség vezetőinek a 30 
év alatt nyújtott segítségét

Mindenki várakozással tekint az új horgász évre

Ha esetleg valaki direkt nem jött el, szívhatja 
a fogát, vagy eheti a kefét,  mivel néhány hús-
ba vágó kérdésben 3-4 szavazat döntött

Közgyűlésünket a 30  éves jubileumunkról 
történő megemlékezéssel kezdtük.  A zár-
számadás és a költségvetés számai tük-
rözték eddigi munkánkat, illetve további 
terveinket. A költségvetést nehéz eltalálni, 
megjósolni, de tavaly is hellyel-közzel 
sikerült. Két évvel ezelőtt pedig pontosan 
eltaláltuk, azaz a tervezett bevételünk 
fillérre pontosan megegyezett a tényleges. 
Már megint volt miről beszélni, a közgyűlés 
akár estig is eltarthatott volna

Gratulálunk a 30 éves 
a Milotai Tiszavirág 

Horgász Egyesületnek, 
munkájukhoz további 
sikereket kívánunk!
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A MOHOSZ kiírta pályázatait 
a „Gyermeknapi horgászverse-
nyek” és az  „Ifjúsági horgászvi-
adalok” támogatására. A korábbi 
sikeres évek folytatásához kér-
jük, hogy minél több egyesü-
let pályázzon a „Gyermeknapi 
horgászverseny” támogatására 
és küldjön ifjúsági versenyzőt a 
megyei „Ifjúsági Horgászviadal-
ra”.
 Gyermeknapi horgászverseny:
–  tervezhető 2019. május 18. – június 

02. közötti időszakban;
–  részt vevők: általános iskolások 

alsó és felső tagozatos diákjai;
–  pályázható díjak két korcsoportban: 

2 x 36.000 Ft. értékű tárgyjutalom;
–  Pályázati adatlap beküldési 

határideje: 2019. április 15-ig;

Részletek a csatolt „Pályázati 
kiírásban”.

III. Ifjúsági horgászviadal:
–  ideje: 2019. május 26-án a Bujtosi 

tavon;
–  részt vevők: középiskolás 

korosztály;
–  I.-II.-III. helyezett díjai: 35.000 

Ft. - 25.000 Ft. - 15.000 Ft. értékű 
tárgyjutalom.

–  az első három helyezett ingyen 
részt vehet a Mohosz 2019. évi 
horgásztáborában, az Országos 
Horgászviadalon.

További információ, segítségkérés, 
jelentkezési szándék jelzése:

Biri Imre, IOSZB. elnök
tel.: +36 30 367 6355

e-mail: biri.imre@freemail.hu

Gyermek és ifjúsági 
horgászok versenye

2019. évi versenynaptár (tervezet)Halcatraz Horgászfesztiválon
A nyírteleki és a rakamazi hor-

gászegyesületek újabb együttmű-
ködésének köszönhetően a helyi 
általános iskolák ifjú horgászai 
közös kiránduláson keresték fel 
a nyíregyházi Halcatraz Horgász-
fesztivál rendezvényeit. Meghall-
gatták az országosan ismert horgá-
szok előadásait, megtekintették a 
horgászcentrum hatalmas kínálatát 
és kipróbálták a sátrak és horgász-
székek kényelmét. Köszönjük a 
szervezők szíves vendéglátását és 
az ajándék horgászsapkákat.

Biri Imre

Időpont Megnevezés Helyszín Nevezési díj

04.07. Évadnyitó
Kocsord, Kirva 
lapos 

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

04. 14. Feeder Kupa I. 
forduló

Apagyi Kender-
áztató

3.000,-Ft

04. 28. Megyei Csapat-
bajnokság

Kisvárdai agyag-
gödrök

Nincs

05. 12. Feeder Kupa II. 
forduló

Kocsord, Kirva 
lapos

3.000,-Ft

05.19. Egyéni Bajnokság 
(2 fordulós)

Leveleki Víztá-
rozó

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

05. hó XII. Városháza-
kupa

később kerül 
egyeztetésre

Meghívásos

05.26. III. Ifjúsági hor-
gászviadal

Nyíregyháza 
Bujtosi-tó

05.24-26. Gyereknapi hor-
gászversenyek

Helyi Egyesü-
letek

06.02. Feeder Kupa III. 
forduló

Vásárosnaményi 
Keskeny 
 Holt Tisza 

3.000,-Ft

06.-hó XXIV. Nemzetközi 
Barátság Kupa

Kirva Lapos 
Kocsord

Meghívásos

08. 11. Tisztségviselői 
Horgászverseny

Kirva Lapos 
Kocsord

12e Ft/csapat

09.08. Folyó Vízi verseny Tímár, Tisza part Nevezéses

09.15. dr. Maleczky Imre 
Emlékverseny

Apagyi Kender-
áztató

Nevezéses

09.15.
Fogyatékkal élők 
Megyei horgász-
versenye

Apagyi Kender-
áztató

Nincs

09.20
(péntek)

V. Horgász ötpró-
ba
Megyei verseny

Kirva Lapos 
Kocsord 

Meghívásos

09.28.-29. OHCSB Szeged Maty-ér

11.10. Páros csónakos
pergető verseny

Apagyi Kender-
áztató

5000.-Ft/fő

A fejlődés velejárója, hogy a 
technikai vívmányokat felhasz-
nálja az ember a horgászatban 
is. Az elektromos kapásjelzőtől 
a halradarig számos olyan készü-
lék van, amely megkönnyíti a 
hal felkutatását, megtalálását, 
megfogását. Ebbe a sorba illesz-
kedik be az elektromos etetőha-
jó is, amelynek új modelljeivel 
a közelmúltban megrendezett 
budapesti Fegyver, Horgászat, 
Vadászat Nemzetközi Kiállításon 
találkozhattak a látogatók. Mint 
az egyik eladó érdeklődésünkre 
elmondta, a hullámálló és elsüly-

lyeszthetetlen hajók távirányító-
jának hatótávolsága 500 méter. 
A horgászok főleg bojlis vizeken 
szeretik használni, s nemcsak 
az etetőanyagot, de a horgot is 
a hajó segítségével juttatják be 
ilyen távolságra.

S mi történik akkor, ha a kis 
hajó akkumulátora éppen akkor 
merül le, amikor a parttól 450-
500 méterre van? A szakértők 
szerint ez nem fordulhat elő, mert 
a beépített akkufeszültség-vissza-
jelző pontosan megmutatja, hogy 
még milyen távolság megtételére 
képes a kis járgány.  KM

A modern technika is 
segíti a horgászokat

A tiszadobi Tiszavirág Horgász-
egyesület és a Zöld Kör közös 
szervezésében gyermekzsivaj-
jal telt meg a tiszadobi Faluház 
nagyterme március 26-án délután, 
ahol egy tartalmas programsoro-
zat keretében a klímatudatosságról 
szerezhettek ismereteket és a hul-
ladékgazdálkodással kapcsolatos 
jó gyakorlatokkal ismerkedhettek 
a helyi óvodás és iskolás gyere-
kek.

A rövid protokollt követően 
kisebb csoportokban a gyerekek 
tárlatvezetés keretében tekinthet-
ték meg a Zöld Otthon kiállítást, 

amely a fenntartható háztartáshoz 
oszt meg ötleteket a figyelmes 
látogatóknak. A terem többi részé-
ben pedig különböző játékok és 
foglalkoztató elemek szolgálták 
a szemléletformálást – amelyre a 
pusztuló bolygó megmentése érde-
kében nagy szükség van.

De a nap fénypontja a debreceni 
Kuckó Művésztanya társulatának 
ökomesejátéka volt, amely a gye-
rekek kedvencévé vált az előadás 
végére. Melyből megtanulhatták, 
hogy szemetelni csúnya dolog és 
mindennapi hulladékunk szelektív 
elhelyezése rendkívül fontos!

Ökonap tiszadobon a 
klímavédelem jegyében
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Rekordlista
Tisztelt Horgászbarátaink! A 

Rekordlista, mint a Magyar Hor-
gász egyik legnépszerűbb, értékte-
remtő rovata 1966 óta regisztrálja 
és közli a bejelentett rekordhalakat. 
A rovat 50 éves jubileuma egyben 

a megújulást is jelenti, az archív 
adatok fokozatos digitalizálása és 
felülvizsgálata mellett. 

2016-tól a folytatás már a 
Magyar Országos Horgász Szö-
vetség Hivatalos Magyar Rekord-
listája, amely továbbra is támo-
gatni kívánja a horgászvizek és 
az eredményes fogási módszerek 

népszerűsítését, de egyben a kor-
nak megfelelő, interaktív lehető-
séget kínál a bejelentésekhez, a 
szakmai, statisztikai információk 
kereséséhez, vagy éppen a kiemel-
kedő horgászfogásokat tartalmazó 
személyes album elkészítéséhez és 
kezeléséhez is. 

A Rekordlista természetesen 

továbbra is csak a sportszerű fogá-
sokat, kapcsoltan a hal megbe-
csülését is kifejező képeket fogja 
közölni, a jelentős fogások hitele-
sítési ellenőrzése mellett. 

Kérjük, ismerjék meg és hasz-
nálják ki az új program lehetősé-
geit, szerkesszük tovább együtt a 
Rekordlistát!

Hozzávalók (6 adag):
2 kg amur (pucolva) »
6 dl tej »
7 gerezd fokhagyma »
só, ízlés szerint »
5 dkg finomliszt »
1 kávéskanál fűszerpaprika »
fekete bors, ízlés szerint »

Elkészítés:
*  A megtisztított halat tetszés 

szerint kisebb-nagyobb dara-
bokra vágjuk fel, sózzuk, majd 
állni hagyjuk.

*  Addig a fokhagymát zúzzuk 
össze, és keverjük bele a tej-
be, majd öntsük rá a besózott 
halra.

*  Minimum 4-5 órát hagyjuk 
benne, de a legjobb, ha egy 
éjszakát hagyjuk állni.

*  Majd csepegtessük le, és for-

gassuk bele a liszttel elkevert 
fűszerekkel.

*  Ezután forró olajban süssük 
meg. Ha nagyon vastagok a 
halszeletek, süssük az egyik 
felét fedő alatt, majd ha meg-
fordítottuk, vegyük le róla a 
fedőt, így süssük készre.

Fokhagymás sült amur
Hozzávalók (4 adag):
A hal előkészítéséhez: 45 dkg 
kárász, 1 citromból nyert citromlé, 
2 kávéskanál só, 2 evőkanál fűszer-
paprika, 4 evőkanál finomliszt
A fűszeres masszához: 1 fej fok-
hagyma, 2 citromból nyert citrom-
héj, 1 citromból nyert citromlé, 2 
kávéskanál bors (őrölt), 1 kávés-
kanál négyszínű bors (durvára 
vágott), 2 kávéskanál hal fűszerke-
verék (vagy húsfűszer)
A sütéshez: 3 evőkanál napraforgó 
olaj, 0.5 db citrom (karikázva)
Elkészítés:
*  A megtisztított halakat szeletekre 

vágjuk.
*  1 citrom levével meglocsoljuk 

őket, pici sót szórunk rájuk, s 
állni hagyjuk 1 órát.

* Ez alatt 2 citrom héját lereszel-
jük, a fej fokhagymát áttörjük, s 

a fűszerekkel, 1 citrom levével 
összekeverjük a masszát.

*  Ha letelt az egy óra, a halszele-
teket bevagdossuk kockásra, s 
beledörzsöljük a fűszeres masz-
szánkat.

*  A lisztet és a pirospaprikát össze-
keverjük, s a halszeleteket meg-
forgatjuk benne.

 *  Olajozott tepsibe tesszük a hala-
kat, a tetejükre is locsolunk egy 
kis olajat, s vágunk rá citrom-
karikákat.

*  180 °C-on sütjük őket (sütési 
mód: alul-felül sütés).

Fűszeres sült kárász
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TeSzedd!
A Cormoran Sporthorgász és 
Természetvédő Egyesület 
tavaszi nagytakarítást tartott 
március 23-án, szombaton a 
Nagy-Morotva rakamazi- és 
tiszanagyfalui vízparton./5.

Megújul a Tófürdő. Közel 260 millió forintból újul meg 
a Tófürdő Sóstógyógyfürdőn, mely megőrzi a hagyományos jellegét. A 
beruházás a nyárra készülhet el, mely nem fogja zavarni a Fürdő tavon 
horgászókat.

Első. Zábrák Zsolt első sikeres horgásztúráján még egy kicsit hűvös 
volt, de ki lehetett bírni, s volt egy éjszakai vendég is!

Vass István márciusi harcsája.

Tiszadobiak a FeHoVa kiállításon.

Nádvágás a Kocsord Kirva-laposon.

Tilos és veszélyes volt. Cormoran STE. a Rakamazi 
Nagy-Morotván folyamatosan ellenőrizte a jég vastagságát. Megállapí-
tották, hogy annak vastagsága és minősége nem tette lehetővé a vízen 
való biztonságos tartózkodást. A jég vastagsága nagyon változó volt, ami 
a nád közelében különösen veszélyes!

Szeretnének az 
idén is magyar 
bajnokok lenni
A 4. Halcatraz Horgászfeszti-

válon Takács Péter a pergetés-
ről beszélgetett Szalai Gáborral, 
Tóth Lászlóval és Oláh Péterrel. 
Mint ismert, a tokaji Tóth Lász-
ló és a kéki Oláh Péter febru-
árban a magyar csapattal máso-
dik helyet szereztek a dél-afrikai 
világbajnokságon, mindketten a 
nyíregyházi Vasutas Sporthorgász 
és Természetvédő Egyesület tag-
jai. Természetesen a beszélgetés 
első részében felidézték a világ-
bajnokság eseményeit is. Mint 
elmesélték, a verseny során fogtak 
fekete sügért, afrikai harcsát és 
ezüst harcsát. Bár az afrikai harcsa 
hazai vizeinkben is megtalálható, 
azonban a saját közegében más a 
táplálkozása, más módszerekkel 
kellett megfogni, vagyis az itt-
honi tapasztalatokat a dél-afrikai 
környezetbe kellett átültetnie a 
két fiatal versenyzőnek. Az idei 
tervekkel kapcsolatos kérdésre 
Tóth László és Oláh Péter azt 
válaszolta, hogy szeretnék az idén 
is megnyerni a pergető országos 
bajnokságot, s akkor ismét jogot 
nyerhetnének arra, hogy Magyar-
országot képviseljék a jövő évi 
világbajnokságon. Ha ez sikerül-
ne, ők lennének az elsők, akik két 
egymást követő évben is országos 
bajnokok…  MML

A jó munkát az is igazolja, 
hogy a horgászlétszám 

az elmúlt évek csökkenése 
után, az utóbbi időben jelen-
tős mértékben emelkedett.

Hagyomány már, hogy a Sport-
horgász Egyesületek Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Szövetsé-
ge az év indításaként konzultációt 
rendez a horgász egyesületek tiszt-
ségviselői számára. Az idei tanács-
kozást február 2-án 9 órától tar-
tották Sóstógyógyfürdőn, a Hotel 
Pangea épületében. Talán a téma 
fontossága, és a horgászat körében 
a nagyszámú mostani változások 
is hozzájárultak, hogy a teremben 
egy „gombostűt sem lehetett volna 

leejteni”. Az előadások és tájékoz-
tatók több témát is felöleltek.

Virág Imre elnök megnyitója előtt 
egyperces néma felállással emlé-
keztek a jelenlévők a nemrégiben 
elhunyt dr. Szabolcsi Józsefre és 
Szilágyi Sándorra, a SZÁÉV Hor-
gász Egyesület (Nyíregyháza) elnö-
kére. A megyei elnök megköszön-
te az egyesületi vezetők önzetlen, 
áldozatos munkáját, amit az elmúlt 
évben is végeztek, a horgászat nép-
szerűsítése érdekében. A jó munkát 
már az is igazolja, hogy a horgász-
létszám az elmúlt évek csökkené-
se után, az utóbbi időben jelentős 
mértékben emelkedett. 2018-ban pl. 
4.345 fő növekedést könyvelhettünk 
el. Jelenleg a megyei taglétszám 
összesen 26 629 fő, beleértve a gye-
rekeket is.  Folytatás a 3. oldalon

Az első
tavaszi 
fogás

Egy százalék
Ezúton köszönjük meg azoknak 
a horgásztársaknak, akik 2018. 
évi adójuk 1%-át a Megyei Hor-
gász Szövetség számára aján-
lották fel.
1%-os felajánlásukat a jövő-
ben is köszönettel vesszük. 

Adószámunk:

19207119-1-15

Önzetlen és áldozatos 
munkát követel

Szépülő Bujtos Már állnak a falai és pár hónapon belül teljesen kész lesz az a kiszolgáló épület, amit a 
Bujtoson teszi komfortosabbá a ligetbe látogatók szórakozását. Emellett megújulnak a járdák is.

Hűséges olvasónk, Vass István 
ismét egy horgászélményéről szá-
molt be lapunknak: – Az elmúlt 
hétvégén is vallattuk a vizet a 
Leveleki-víztározón Kocsis Feri 
barátommal, aki a közelgő ver-
senyen a csapattársam is lesz. A 
jó időjárás beköszöntével a víz 
is elérte a kellő hőmérsékletet, 
ami a halak kapókedvén is lát-
szott, ugyanis péntek éjszaka több 
nagyon szép kapásunk is volt. 
Három darab méretes – 15, 17 
és 20 kilogrammos – harcsát is 
sikerült lefotóznunk és videóra 

vennünk. A sikernek köszönhető-
en a 72 órás harcsafogó versenyt 
nagyon bizakodva várjuk, ez a 
mennyiség akár a verseny megnye-
réséhez is elegendő lehet. Eddig 
jól összeszokott és nyerő párosnak 
bizonyulunk, remélem, a verse-
nyen is tudjuk hozni ezt a sikeres 
formát. A Leveleki-víztározó egy 
valóságos harcsaparadicsom, ezért 
is választottuk csapatnevünknek 
a tó angol megfelelőjét: Catfish 
Paradise Levelek néven próbálunk 
a versenyen minél sikeresebben 
szerepelni. MML

Megéheztek a harcsák a 
horgászok örömére

Téli emlékek
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