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Ár és szeméthullám vonult le a Tiszán

Húsz kiló feletti ponty a horgon
Nem kezdődött rosszul az idei 

horgászszezon az Ibrányban élő 
Pápa Sándor számára, ugyanis 
a nemrégiben a Székely-Őze-
tanyai bojlistavából egy 22,7 

kilogrammos pontyot „terelt” a 
partra. Az új egyéni rekordot 
jelenti a horgász számára ez a 
kapitális uszonyos.

Fotó: Pápa Sándor archívuma

A hideg sem akadály
Székely Őzetanyán 

február 21-én.

Megindult a Vajai őstó természetes víz utánpótlása is. A felvétel 
2021. február 14-én készült.

Megmenekül a Vajai tó

Megmentik a vizes élőhelyeket

Szennyeződés a Szamoson

A vizes élőhelyek természet-
védelmi, ökológiai szerepe fel-
becsülhetetlen. A Hortobágyi 
Nemzeti Park Igazgatósága úgy 
döntött, hogy a beregi és nyír-

ségi lápok területén beavatkozik. 
Megállapítottk, hogy a beregi és 
nyírségi lápok területén a már 
meglévő vízpótló rendszerek kor-
szerűsítésére van szükség./2.

Egy bezárt 
(romániai) 

máramarosi 
bánya elárasz-
tott tárnáiból 
kiömlött, tisz-
títatlan bánya-
víz okozta a 
Szamos fém-
szennyezését 
2021. február 
18-án. 

Az áradás miatt jelentős mennyiségű tisztítatlan bányavíz ömlött a 
Láposbánya-patakba, onnan a Lápos folyóba, majd a Szamosba jutott a 
szennyező anyag. Romániában nem okozott halpusztulást a fémszennye-
zés. A lerakódott szennyeződés jól látszott a part menti iszapban Szamos-
sályi határában, a kompátkelőnél./5.

A Magyar Haltani Társaság 
kezdeményezésére a Földműve-
lésügyi Minisztérium horgászati 
és halgazdálkodási főosztálya, a 
Magyar Országos Horgász Szö-
vetség (MOHOSZ), a Magyar 

Akvakultúra és Halászati Szakma-
közi Szervezet, valamint az Akva-
risták Magyarországi Egyesülete 
közös döntése értelmében március 
20-án hazánkban a halak napját 
ünnepeltük./5.

Nádvágás a Bujtoson

Teljesült az álmom
Vaskó Arnold vagyok. megszállott 

pontyhorgász. Már gyermekkorom-
ban arról álmodtam, hogy kapitális 
méretű pontyokat tereljek szákomba! 
Az elmúlt években bátran kijelenthe-
tem, hogy az álmaim teljesültek. De 
mindig van kitűzött cél és persze az a 
bizonyos álomhatár, ami rengeteg mun-
kát, erőt és kitartást igényel.

Igazi nagyhalas bojlis módszerrel igyekszem 
a kiszemelt halfajtát horogvégre csalni! Csa-
logató anyagom általában a Haldorádó Kft. 
termék-palettájáról választom, eddigi rekordfo-
gásaim ezen csaliknak köszönhetem!

Előszeretettel horgászom mesterséges tava-
kon, bányatavakon, víztározókon! De az idei 

év a kihívások időszaka lesz, kora tavaszi 
időszakban a Tisza menti holtágakat tűztem ki 
célállomásul!

A háborítatlan tavacskák nagyon sok megle-
petést tartogatnak számomra! Nyári időszakban 
a császárszállási Oláhréti-víztározó öregpon-
tyait veszem üldözőbe a több napos túrák során 
reményeim szerint sikerül kapitális méretű pon-
tyot lencsevégre kapnom! 

Fogadjátok sok szeretettel a későbbiek-
ben megjelenő rövidke írásaim, amiben 
csalikombinációkról, fortélyokról, praktikákról 
és persze a túrák szebb fogásairól is bővebben 
beszámolok!

De addig is bemutatnám az elmúlt éveim 
szebbnél szebb zsákmányait pár képkockában!

Vaskó Arnold 

Fantasztikus bányatavi napok
Ismét ellátogattam a Fehérgyarmat 

melletti bányatóra, a Szatmár-tóra.

A látogatásom célja az idei év második 
felében megjelenő Jankovich Krisztián által 
készített Venom bojlik tesztelése. A BCN+ 
és a Secret Cream (rákos-krémes szénhidrát) 
bojlik voltak a főszerepben, de szerepet kapott 
a Mangó is. 

A rendkívüli időjárásnak köszönhetően nem 
számítottam egyszerű, illetve sokhalas pecára, 
de célom az volt, hogy ebből a hideg vízből 
is sikerüljön legalább egy 15 kg körüli bánya 
lakót horogra csalni majd egy gyors fotó erejéig 
partra kényszeríteni. Kaptam hideget meleget, 
-8 foktól egészen +8 fokig, szelet, havas esőt, 
napsütést, amit csak lehetett.

Ennek ellenére azt kell mondjam, hogy egy 

nagyon jó horgászaton vagyok túl, hiszen ez 
alatt a pár nap alatt sikerült több nagyobb testű 
pontyot is fognom, egészen pontosan egy darab 
10 kg, két darab 14 kg, egy-egy darab 15 kg 
és 16 kg feletti pontyot. A nagyobb pontyok 

mellett 10 darab kisebb 7-10 kg közötti pontyot 
is sikerült szákba terelnem, melyek szintén 
örömöt szereztk ebben az időben. Ilyenkor 
minden halnak értéke van, de bízok benne, 
hogy most már hamarosan bejön az igazi fel-
melegedés, amivel együtt a vizeink is elkez-
denek melegedni és ezzel együtt a halak is 
aktívabbak lesznek. Etetésem csak bojli volt, 
amit csak az elején kevés esetben egészítettem 
ki FEEDERMANIA Mango 4 mm-es pellettel. 
A legjobb csali kombináció ezen a túrán két 20 
mm-es bojli volt összefaragva, kombi előkén 
felkínálva. A behúzásonként etetésnek szánt 
8-10 szem bojlit előre áztattam a túra elején 
tó vízben, illetve FM LIQUID LIVER BCN-
ben, illetve volt, hogy ezekkel az előre áztatott 
bojlikkal csaliztam amivel attraktívabbá tettem 
azokat. Szabó Gergő   

És nem utolsó sorban a 2020-as különleges 
tükörpontyom, melynek súlya 16,70 kg volt, 
a ritkaság benne, hogy mind két szemére 
vak, de a természet csodája: a duci tükrös 
kiváló egészségnek örvend! 

Legnagyobb tokhalam, ami 19,23 kg ott 
nyomott! 

Igazán csodás őszi színekben pompázó 
22,04 kg töves

Gyönyörű koi pontyom

Eddigi legnagyobb pontyom, amit a tokaji 
Kovács-tavon 2018-ben sikerült horogra 
csalnom. A hal pontos súlya 24,45 kg, ami 
az egyéni rekordom is!
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Vágták a nádat
Szakmai feügyelet mellett a nád-

vágás szabályait és a környezet-
védelmi szempontokat figyelembe 
véve vízi nádvágógép járta körbe a 
Bujtosi-tó vízfelületét. Mérlegelés-
re került a nádas kora és állapota, 
illetve a nádszigeteken kialakult 
természetes élőhelyekhez sem 
nyúltak. A vágás befejezése után 
a levágott nád összegyűjtésével és 
elszállításával folytatódtak a mun-
kálatok. Fotó: Sipeki Péter

A vizes élőhelyek természet-
védelmi, ökológiai szerepe felbe-
csülhetetlen. Ezek közé soroljuk 
a szikes tavakat, buckaközi lapo-
sokat, láp- és mocsárréteket, árté-
ri és mentett oldali holtmedreket, 
puha és kemény fás ligeterdőket. 
E víztől függő élőhelyek fennma-
radását elsősorban vízellátottságuk 
határozza meg. A számuk sajnos 
drasztikus mértékben lecsökkent, 
a megmaradt élőhelyek ökológiai 
állapota pedig erősen leromlott – 
ennek okán döntött úgy a Horto-
bágyi Nemzeti Park Igazgatóság, 
hogy a beregi és nyírségi lápok 
területén beavatkozik. 

Egyre kevesebb a víz
Habarics Béla tájegységvezető, a 
Hortobágyi Nemzeti Park Igaz-
gatóság munkatársa elmondta, a 
beregi és nyírségi lápok nagyon 
igénylik az aktív természetvédelmi 
beavatkozást, s ezek nélkül nem 
sokáig maradnának fenn.

– A területek jelentős termé-
szeti értékek, még a jégkorszak-
ban jöttek létre. Óriási probléma, 
hogy a Kállósemjéntől északra 
található Mohos és Nyárjas tavak 

lápjai egyre kevésbé vizesek, sok 
helyen nyomát sem látni az 1910-
es években tapasztalt víztömeg-
nek. A nyílt vízfelületek értékes 
élőhelyek, ezért a legfontosabb 
célunk, hogy megőrizzük e régi 
természeti csodáit – hangsúlyoz-
ta a táj egységvezető, hozzátéve: 
a projekt keretében felszíni vízzel 
pótolják majd a nedvességet, amire 
a talajvíz már nem képes, és a már 
korábban létező rendszer korszerű-
sítésére is szükség van.

– Mindehhez a nyomóvezeték, 
a vízpótlást biztosító kutak szi-
vattyúinak cseréjére van szükség, 
és új vezérlést is kialakítanak. A 
torkolati műtárgyak rekonstrukci-
ója, vízszintszabályozó műtárgyak 
beépítése, továbbá egy mélyfúrású 
kút létesítése is a kiemelt feladatok 
között szerepel – tájékoztatott a 
szakember.

Habarics Béla azt is elmondta, 
jelenleg az előkészítő munkálatok-
nál tart a projekt: a természetvé-
delmi jogszabálynak megfelelően 
megtisztítják az épülő vezetékek 
nyomvonalát, s ennek köszönhető-
en természetkárosítás nélkül épít-
hetik ki az új vízpótló rendszert.
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Természetes tó, területe 
7 hektár. A part járművel 

aszfaltozott úton megköze-
líthető, füves, fákkal benőtt 
partján a horgászhelyek 
szabadon választhatók.

Sátorozási, főzési lehetőség és 
a parton vezetékes ivóvíz hálózat 
van kiépítve. A falu közelsége 
biztosítja a bevásárlási lehetősé-
get, a napijegyváltás helyszínén 
pedig alapvető horgászati kellé-
kek és nagy választékban etető 
anyagok és csalik vásárolhatók.

Igény esetén a tó végén lévő 
táborban tisztálkodási lehetősé-
get biztosítunk.

Halőreink minden segítséget 
megadnak a hozzánk érkező láto-
gatóknak.

Tavunkba évek óta intenzív 
telepítés folyik, fogási átlagunk 
minden évben kimagasló. Több 
esetben elértük és meghaladtuk 
az évi 200 q-s telepítést, de átla-
gosan is évi több mint 150 q 
hal kerül vizünkbe. A betelepített 
halak java része ponty, amur, 
harcsa és süllő. Nagy számban 
található vizünkben balin, mely-
re igazán nem horgászik senki, 
így komoly méretekkel rendel-
kező példányok is előfordulnak. 
Jelentős mennyiségű egyéb hallal 
is rendelkezünk, melyeket késő 
ősszel rendszeresen telepítünk.

Minden eseményről, legyen az 
telepítés, verseny, tórend válto-
zás vagy akár egy szebb példány 
kifogása, honlapunkon rendsze-
resen tájékoztatást adunk. 

A Magyar Országos Hor-
gász Szövetség „Így 

horgászom” címmel rajz-
pályázatot hirdet általános 
iskolás diákok részére. 

A MOHOSZ Elnöksége, vala-
mint Országos Horgászszervezeti 
Szolgáltató Központja, továbbá 
a MOHOSZ Ifjúsági és Okta-
tási Szakbizottsága a jelen fel-
hívással a „MOHOSZ Horgász 
Utánpótlás-nevelési és Okta-
tási Program 2021” keretében 
HUNOP-V/4/2021. számmal 
rajzpályázatot hirdet.

Pályázati határidő: 
2021. július 15.

Kedves Pályázó!
Készíts saját rajzot, illusztrációt 
vagy akár festményt a horgászat-
tal kapcsolatos álmodról, remélt 
vagy megvalósult nagy fogá-
sodról. Egy pályázó egy rajzzal 
nevezhet. Az alkotások maximum 
A3-as méretűek lehetnek, és tet-
szőleges technikával készülhet-
nek. Az elkészült művet juttasd 
el a megadott címre adataiddal 
együtt (név, cím, születési év, 
korcsoport, e-mail-cím, telefon-
szám), és értékes horgászfelsze-
relésekre beváltható ajándékutal-
ványt nyerhetsz.

Díjazás két korcsoportban 

(1–4. osztály és 5–8. osztály 
tanulója):
I. helyezett: Díszoklevél, vala-
mint ajándékutalvány
75 000 Ft értékben
II. helyezett: Díszoklevél, vala-
mint ajándékutalvány
60 000 Ft értékben
III. helyezett: Díszoklevél, vala-
mint ajándékutalvány
40 000 Ft értékben

Az OHSZK a pályaművek szá-
ma és minősége függvényében 
fenntartja a jogot további díjak 
vagy különdíjak megállapítására.
2021. július 15-ig várjuk a rajzo-
kat „RAJZPÁLYÁZAT” meg-
jegyzéssel az alábbi címen:

Magyar Országos Horgász 
Szövetség, 1124 Budapest, 
Korompai utca 17.
Nyertesek közzététele: A 
Magyar Horgász októberi számá-
nak ifjúsági oldalain és a www.
mohosz.hu weboldalon.

BEMUTATJUK: 
Apagyi Kenderáztató 

Rajzpályázat

Rakamazi telepítés
Március 30-án Horogérett pontyokat telepített a Cormorán HE Rakama-
zon és Tiszanagyfaluban a Nagy-Morotván.

Szövetségi telepítések

Értesítjük a kedves horgásztársakat, hogy a megyei 
szövetség kezelésében lévő vízterületekre elkezdtük a 

telepítést:

A Szamos és Túr folyókba 1.500 kg egynyaras ponty telepítését 
végeztük el 2021. március 24-én. A telepítés helyszínei: Szamossályi 
komp és a sonkádi Borzsa híd volt.

***
Az Alsó-Felső Tiszába és vízrendszerébe 5.000 kg egynyaras 

pontyot telepítettünk 2021. március 16-án és 18-án. A telepítés négy 
helyszínen: Tiszalök, Tiszabercel, Záhony és Vásárosnamény térségé-
ben történt.

***
Örömmel értesítjük Önöket, hogy 2021. március 31-én horogérett 

ponty telepítésére került sor a Császárszállás-Oláhréti-víztározóba és 
az Oláhréti tápcsatornába. Kihelyeztünk: 1.000 kg háromnyaras pon-
tyot. Szintén ezen a napon a tiszadobi holtágakba is tettünk 1.000 kg 
háromnyaras pontyot a tiszadobi és az idelátogató horgászok örömére. 

A Megyei Horgász Szövetség Elnöksége

Egynyaras ponty a Tiszába

MELLÉKLET

GPS jeladókkal felszerelt PET 
palackokat indítottak útjukra a 
PET Kupa szak-
emberei a Felső-
Tiszai Búvár és 
Mentő Egyesü-
let közreműkö-
désével. Vásá-
rosnaménynál 
az áradó Tiszá-
ba dobott négy 
palack a PET 
Kupa hulladék-
mo nitoring programját segíti. A 
nyomkövető kutatásban a palac-
kok GPS jelet vesznek és rádió 

jelet adnak le.  A Hulladékmentes 
Tisza projekt keretében fejlesz-

tett eszközök 
akár két éven 
keresztül is szol-
gálhatják műkö-
désükkel azt a 
kutatást, amely a 
folyón szállított 
hulladék útját 
követi nyomon. 
Az elektroniku-
san jelölt palac-

kok – Táltos, Villám, Táncos és 
Pompás – internetes névadó kam-
pányban kapták a nevüket. 

Jeladó palackokkal kutatják

Beregi és nyírségi lápok – 
megmentik a 
vizes élőhelyeket

A víz érték, mely 
nélkül nincs élet

Halnapi vendég

Március 22-e a víz világnapja: 
becsüljük meg és vigyázzunk 
rá!

A víz világnapja évente ismét-
lődő esemény, melyet 1993 óta 
minden év március 22-én ünnepel-
nek meg. A világnap célja, hogy 
ráirányítsa a figyelmet a mindenki 
számára elérhető, tiszta víz fon-
tosságára és az édesvíz készletek 
veszélyeztetettségére.

Rohamosan fogy a víz, komo-
lyan kellene venni

Kevés a megfelelő minőségű 
víz és a jövő sem kecsegtet túl 
sok jóval. A 21. század egyik leg-
nagyobb kihívása, hogyan lehet 
elegendő tiszta vizet biztosítani 
mindenki számára, és nem csak 
a lakosságnak. A mindenki közé 
tartozik a mezőgazdaság, az ipar, 
az egész élővilág.

Kinek és mit jelent a víz? 
●●  A háztartásokban, az iskolákban, 
a munkahelyeken a víz jelent-
het egészséget, higiéniát, emberi 
méltóságot, termelékenységet.

●●  Vallási, kulturális és spirituá-
lis helyeken a víz az összekötő 
kapocs a teremtés, az egyén és a 
közösség között.

●●  A természetben a víz harmóniát 
teremt, életet hoz és segíti a ter-
mészeti kincsek megőrzését.
Napjainkban a víz óriási 

veszélynek van kitéve, az egy-

re növekvő népesség, az ipar és 
a mezőgazdaság mohó vízigénye 
miatt, valamint az egyre súlyosbo-
dó klímaváltozás mind fenyegetést 
jelentenek rá. A tiszta és a megfe-
lelő mennyiségű ivóvíz nem termé-
szetes adottság, hanem olyan érték, 
melyet a lakosságnak, az iparnak 
és a mezőgazdaságnak egyaránt 
meg kell becsülnie.

A jövőnk múlik rajta
Számtalan lehetőség van a taka-

rékos vízhasználatra a közterülete-
ken éppúgy, mint a háztartásokban. 
Az esővíz visszatartása, vagy a 
víztakarékos mosás és mosogatás 
csak a legegyszerűbb példák erre, 
de sok más módszerrel védekezhe-
tünk még az ellen, hogy a pazarló 
magatartás ne idézzen elő vízhi-
ányt, vagy vízellátási problémát, és 
a felelőtlen vízhasználat se okoz-
zon vízminőségi gondokat.

Jelenünk és az eljövendő gene-
rációk sorsa múlhat azon, hogy 
miként gazdálkodunk a Földön 
meglévő vízkészleteinkkel, hogyan 
óvjuk és hasznosítjuk vizeinket.

Saint-Exupéry sokszor idézett 
gondolatsora minden lényegeset 
elárul a víz fontosságáról:

„Víz! Se ízed nincs, se zama-
tod, nem lehet meghatározni téged, 
megízlelnek, anélkül, hogy megis-
mernének. Nem szükséges vagy az 
életben: maga az élet vagy.”

Március 20-án ünnepeltük 
az uszonyos-kopoltyús 

fajok színpompás világát.

A Magyar Haltani Társaság 
(Ma-Hal) javaslatára, több kap-
csolódó szervezet támogatásával 
2017. március 20-ától ez a nap 
immáron a hazai halak napja. A 
célja a halak népszerűsítése, a 
társadalmi szemléletformálás, fel-
hívni a figyelmet a halak megbe-
csülésére és az uszonyosokkal, az 
élőhelyeikkel kapcsolatos aktuális 
témák, feladatok jelentőségére.

Az idei év halát, a jászkeszeget 
(Leuciscus idus) jellemezve a 
Magyar Haltani Társaság elnö-
ke, Harka Ákos elmondta, a 
jászkeszeg ezüstös színű, közepes 
termetű pontyfélénk, alsó úszói 
többnyire rőtes-pirosas színű-
ek. Ezért gyakran összetévesztik 
a nagyobb pikkelyű bodorkával 
vagy a vörösszárnyú keszeggel, 

ám a jászkeszeg pikkelyei aprób-
bak, ezért az oldalvonalán mindig 
55-nél több számolható. Táplálé-
kát zömmel az üledékben rejtőző 
gerinctelen állatok alkotják. Áram-
láskedvelő, de gyakran frissülő 
állóvizekben, így például a Tisza-
tóban is megtalálható, a Balaton-
ban viszont ritkaságnak számít. 
Ívási ideje a tavasz későbbi idő-
szakára tehető, ezért április 15-től 
május 31-ig fogási tilalom védi. 
A kifogható legkisebb mérete 20 
centiméter. Magyarországon eddig 
– 1995-ben – horoggal zsákmányul 
ejtett legnagyobb példánya 3,86 
kiló volt.

Vidékünkön a Tiszában kevesebb 
él, viszont a Bodrogban annál több, 
kiváltképpen a folyó alsó szakaszán. 
Szálkás, de ízletes húsú, tetszetős 
vállas hal ez a keszegféle, nem 
ritkák a 30 centiméteres és 1-1,5 
kilogramm súlyú egyedei, ami miatt 
persze a horgászok kedvelik. 
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Ezúton tájékoztatjuk, és egy-
ben értesítjük Önöket, hogy a 
Tiszamenti Regionális Vízművel 
kötött együttműködési megállapo-
dás alapján 2021. január 1-jétől a 
Nyugati-főcsatorna használatához, 
továbbá a Közép-Tisza-Vidéki Víz-
ügyi Igazgatósággal kötött együtt-
működési megállapodás alapján 
2021. március 1-jétől a Tisza-tó tel-
jes területére („Kék” típusú), vala-
mint a KÖTIVIZIG kezelésében 
lévő további védtöltésekre érvényes 
(„Sárga” típusú) Töltésközlekedési 
(Gátfelhajtási) engedélyek elektroni-
kus úton vásárolhatók meg (bankkár-
tyás fizetéssel, On-Line vásárlással, 
vagy Mobil Applikáción) keresztül, 
a http://gatfelhajtasiengedely.hu/ 
weboldalon.

***
Felhívjuk figyelmet arra, hogy az 

érintett területek kiemelt és folya-
matos ellenőrzés alatt állnak, mely 
ellenőrzések során az illetékes 
szervek, hatóságok és feljogosított 
személyek ellenőrzik a szükséges 
Töltésközlekedési (Gátfelhajtási) 
engedély meglétét, és annak érvé-
nyességét.

Javasoljuk, mindenki kímélje meg 
magát – a gátfelhajtási engedély 

hiánya miatt – az ezzel járó kelle-
metlenségektől, birságtól, eltiltástól!

Amennyiben ezzel kapcsolatosan 
bármilyen kérdésük merülne fel, 
kérjük, forduljanak Informatikus 
kollégánkhoz, Szita Istvánhoz biza-
lommal, a +36 (70) 427-7405-ös 
telefonszámon áll rendelkezésükre!

(A mellékelt Logó és a hozzá tar-
tozó (gatfelhajtasiengedely.hu) 
hivatkozás segítheti az ott élőket, 
és a kikapcsolódni vágyó turistákat, 
horgászokat, természetjárókat egy-
aránt. A mellékelteben elolvashatják 
a Gátfelhajtási engedély Jegyvásár-
lási útmutatójának aktualizált válto-
zatát  is!)

Gáthasználati engedélyek

2021. évi 
verseny-
naptár 

tervezet

MELLÉKLET

Időpont Megnevezés Helyszín Nevezési díj

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

04.18. Feeder Kupa Csapat. Apagyi Kenderáztató 15.000,-Ft

05. 09.. Egyéni Bajnokság 
(2 fordulós) Leveleki Víztározó

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

05. 16. Feeder Kupa I. forduló Vásárosnaményi 
Keskeny Holt Tisza 3.000 Ft

05. hó XII. Városháza-kupa később kerül egyeztetésre Meghívásos

05.21.–06.04. Gyereknapi 
horgászversenyek Helyi Egyesületek

05.30. Ifjúsági horgászviadal Nyíregyháza Bujtosi-tó Meghívásos

06.06. Megyei 
Csapatbajnokság Kisvárdai agyaggödrök Nincs

06.20. Feeder Kupa II. forduló Kocsord, Kirva lapos 3.000 Ft
07.31–08.01. OHCSB Szeged Maty-ér

XXV. Nemzetközi 
Barátság Kupa Des Meghívásos

08. 15. Tisztségviselői 
horgászverseny Tiszalök, Kenyérgyári holtág 12.000 Ft/csapat

09.12. dr. Maleczky Imre 
Emlékverseny Apagyi Kenderáztató Nevezéses

09.12. Fogyatékkal élők megyei 
horgászversenye Apagyi Kenderáztató Nincs

09.24. V. Horgász ötpróba
megyei versenye Meghívásos

11.14. Páros csónakos
pergető verseny Apagyi Kenderáztató 5.000 Ft/fő

A verseny helyszíneinek 
változtatási jogát a Ver-
seny Szakbizottság fenn-
tartja és az adott verseny 
kiírásának időpontja előtt 
8 nappal az érintettekkel 
közli. A március 28-ra 
tervezett Kocsord, Kirva 
laposi Évadnyitó a jelenle-
gi vírushelyzet miatt elma-
radt. A versenyek további 
megtartását – a szükséges 
előírások betartása mellett 
– szeretnénk megtartani. 
 Verseny Szakbizottság

Amikor Süllő Bandi elkezdte 
tanítgatni a pártfogoltját, akkor kitá-
rult egy új, addig ismeretlen világ a 
nyugdíjas pedagógust előtt. Nagyon 
szeretett süllőzni azelőtt is, ám ezt 
kishallal vagy halszelettel és kizá-
rólag fenekező módszerrel művelte. 
Amikor már csónaktesó lett Har-
csa Lacival, akkor bővült a reperto-
ár: várakozás helyett a keresőhor-
gászat lépett előtérbe. Izgalmas is 
volt kikötni itt egy becsúszott fánál, 
ott annál a bokornál, vagy egy-egy 
ismert gödörnél. A gumihalazás 
azonban összehasonlíthatatlanul több 
mozgással, aktivitással járt. Lehet 
ezt a módsert is lekötött csónakból 
gyakorolni, ám sokszor inkább a víz 
hátán utazva, csorgásból volt érdemes 
menet közben végigtapogatva a med-
ret, útközben bentről kifelé dobálva. 
A módszer lényege: a víz sodrásának 
és mélységének precíz összhangba 
hozása a grammok vezérelte plasztik 
csalikkal. Ezért a változásokhoz való 
folyamatos alkalmazkodás állandó 
feladatot ad. Lehet, az egyik helyen 
éppen megfelelő a tizennégy gram-
mos ólomfej, ám odébb már kicsit 
lassabb a sodrás, esetleg, sekélyebb 
a víz és ott már ez túl soknak bizo-
nyul, mert az a bizonyos fenéktől 
elrugaszkodó és oda visszahulló tánc 
már nem lesz annyira közel a ter-
mészetes táplálék mozgásához, hogy 
a ragadozókat támadásra ingerelje. 
Továbbá az sem mindegy, milyen 
méretű, színű, ízesítésű gumihalat 
kínálunk fel, miként az sem milyen 
módon vezetjük, cincáljuk odalent. 
Nagy tudomány ez. Napokig lehetne 
regélni róla, e helyen legyen elég 
annyi: Süllő Bandi művésze volt 
ennek a nagy figyelmet, kitartást 
igénylő módszernek.

Tanítgatta inasát, ha kellett, szigor-
ral, ha kellett, humorral. Aki hamar 
megértette, nem tanácsos hagyni a 
horgonyt szabadon zuhanni a fenék-
re, mert: „az összes süllő világgá 
menekül tőle”… Az összevont szem-
öldök azonban elsimult, elismerő 
mosollyá szelídült, ha a diák egy-egy 
kövest már képes volt becsapni. A 
nebuló kezdett ráérezni a dologra, 
mert ez is olyan, akár a szerelem, 
igazán csak akkor tudjuk meg, mi is 
az valójában, ha átéljük, ha megérez-
zük, ha elvarázsol. Ám valódi értékét 
mégis akkor tudjuk meg, amikor, már 
elmúlt, elvesztettük…

Vissza a pecához! Ősszel, amikor 
a víz kellően lehűl, akkor a kesze-
gek nagy tömegben összebújnak a 
csöndesebb és mélyebb gödrökben. 
Így védekeznek a hideg és ragadozók 
ellen, akik éppen ezért, ide követik 
őket. Ettől kezdve, aki ismeri ezeket 
a speciális helyeket, az egész télen 
tudja, máshová felesleges mennie. 
Így az ilyen terepen nem csak a 

halak koncentrálódnak, a horgászok 
is. A konfliktusok elkerülésének érde-
kében itt kialakult rend uralkodik: 
tiszteletben tartva egy várható dobó-
távolságot kell lesúlyozni egymástól 
a csónakokat. Ezért van az, hogy 
télen, még sötét van, amikor a kikötő-
ből versenyfutás kezdődik: Ki ér oda 
hamarább? Mert az elsőség jutalma, 
a tuti helyen való lehorgonyzás lehe-
tősége. A később érkezőknek ő hozzá 
kell igazodniuk. Persze, az egyéni 
meggyőződés kérdése, ki mit tart a 
legjobb helynek, de tagadhatatlanul 
fenséges érzés elsőnek kiválasztani a 
vadászterületet. Néha azért van hely-
csere is, ám vannak, akik a végső-
kig kitartanak a megcsípett álomhely 
fölött.

Nos, Süllő Bandi is ezek közé tar-
tozott. Ha valahol megérezte az esélyt 
és az be is igazolódott, akkor képes 
volt pirkadattól alkonyatig egyetlen 
helyen kutakodni. A tanítványa kicsit 
furcsállotta, ám tisztelte annyira a 
professzorát, hogy kételkedni nem 
merészelt. Inkább igyekezett mindent 
ellesni, amit csak lehetett.

Ahogy csúszunk a télbe, éjjelente 
már rendesen fagyogat. A víz még 
nem pillézik, ám a levegő, no és a 
szél már csípi az ember arcát, kezét. 
A peca semmit sem veszt a lendületé-
ből, sőt, a karácsony közeledte mint-
ha fokozná a horgászok lelkesedését. 
Szeretnének büszkélkedni családjuk 
előtt az ünnepi vacsora ékességével… 
Ennek sikerét hol máshol lehetne 
méltóbb módon megünnepelni, mint 
a Tiszán? – vallotta a professzor úr. 

Újév után kissé megnyugszanak 
a halüldözési kedélyek, ám a java a 
pacalnak, az nem tágít. Jöhet kemény 
fagy, ők továbbra is versenyt futnak 
az elsőségért. Amikor már vékony 
jég borítja a folyó szélét, az tovább 
csökkenti a harci kedvet. Ám, a meg-
szállottak erről sem hajlandóak tudo-
mást venni, mert a süllő csábítása 
erősebb. Csak, amikor a csónakjuk 
a vastag jég börtönébe szorul, na, 
akkor akasztják szögre a felszerelést.

Mester és tanítványa az előző este 
telefonon diskuráltak, mit is tegyenek 
reggelre kelve. Abban maradtak, ha 
középen a mederben folyik a víz, 
akkor, ha keményen fagy is, megné-
zik, milyen állapotban találják a nagy 
visszaforgót. 

Szokása szerint az inas érkezett 
korábban. Szembesülve a helyzettel 
biztos volt abban: itt ma nem lesz 
peca… Ketten estek neki fejszével 
kiszabadítani a ladikot. Alaposan 
megizzadtak, míg végeztek a fel-
adattal és végre útnak indulhattak. 
Sem a kikötőben, sem „az ígéret 
földjén” egy lélek sem mutatkozott, 
a jég azonban csak egy szűk területet 
kímélt meg, bent a közepén, a fősod-
rás mentén.

– Csináljunk néhány kört! – szólt 
a mester. – Ha feltörjük a jeget, a 
sodrás elviszi, lesz hová dobálnunk.

Az inas kezelte a motort, de kapi-
tánykén a mesterét tisztelte. Gázt 
adott és oldalazva vezette neki a 
csónakot a vékony jégmező szélé-
nek, táguló ovális alakzatot követ-
ve. Ropogva tisztult a terep, egyre 
reménytelibbnek ígérkezett a nap.

– Na, még azt a sarkot szabadítsuk 
ki! – mutatott Bandi egy szabályta-
lan alakzatú részre.

– Nem elég ez már? 
– Gázt neki!
A csónak meglendült, s a motor 

zajába hirtelen reccsenés hangja 
vegyült. Egy pillanatig azt hitték 
valami sodródó ág kerül az útjukba. 
Fél pillanat sem telt belé, felcsattant 
Bandi kiáltása:

– Betört a víz! Irány a túlsó part! 
– s, mindketten rémülten figyelték a 
csónak orránál lévő lyukon, miként 
tódul a víz befelé. – Ne oda! A másik 
oldalra! – helyesbítette villámgyor-
san az útirányt a kikötő felöli oldali 
part viszonylag keskenyebb jégsávja 
felé, átlósan fölfelé mutatva. – Még 
több gázt! Gyorsan! – sürgette barát-
ját, szinte önkívületben, amennyire 
rekedtessé vált hangja csak engedte.

Alattuk a mélység húsz-huszonné-
gyes volt, előttük állt kétszáz méter, 
s a csónakban rohamosan gyűlt a 
jéghideg víz. Mindkettőjük erében 
meghűlt a rémülettől a vér: Elérhetik 
a partot mielőtt megmerül a ladik?... 
A lábuk már bokáig vízben állt, és 
csak egyre tódult befelé, lassan már 
lábszárig ért. Elérve a part előtti 
jégmezőt, Bandi az evezővel csap-
kodva próbált utat törni, de a jég 
nehezen engedelmeskedett.  A csó-
nak nekiütközött a jégnek, a víz már 
elérte az oldaldeszka magasságát, 
mire a motor megmerült, lefulladt… 
A tehetetlenség keserűsége mind-
kettőjükben pánikot gerjesztett. Ám 
Bandi előre menekült a ladik lapos 
orrára, ott térdepelve, minden erejét 
összeszedve, lapáttal törte a jeget. 
Majd dobbantott egyet és kiugrott 
a derékig érő vízbe. A csónakláncot 
karjára csavarintva próbálta elérni a 
partot. A síkos talajon ültében, meg-
feszítve a hátát, hátrálva húzta maga 
felé a csónakot. Sikerült egy fácskát 
megragadnia:

– Gyorsan! Add a cuccot! – sür-
gette vacogó cimboráját, ám az orr 
megemelkedésével az ellentétes 
irányban meglóduló víztömeg majd-
nem feldöntötte az előre igyekvőt 
és minden mást, ami súlytalan pihe-
ként az útjába került, azt kisöpörte a 
Tiszába. – Ne foglakozz semmivel! 
Gyere már! – kiáltott rá. 

A már csurig telt, ezért minden 
lépésre felbilleni akaró csónakban 
nagyon nehezen, alig vánszorogva 

lehetett csak eljutni az orrhoz, ami-
kor onnan kellet volna a partra jutni, 
akkor már minden ereje elhagyta 
az idős horgászt. Barátja az eve-
zőt odanyújtotta segítségül, abba 
kapaszkodva húzta, amíg el nem 
érte a kezével. Négykézláb, meg-
merült csizmában, lucskos ötrétegű 
ruhában ért a partra, ott végignyúlt a 
havon és megszólalni sem bírt, csak 
hálatelt szívvel, becsukott szemmel 
szuszogott. Bandi is leroskadt, kime-
rülten hallgatott. Most, ezekben a 
percekben semmi sem volt sürgős 
a számukra, örültek, hogy élnek… 
Béna némaságukban ekkor esett le 
a tantusz, csak hajszálon múlott…

Hogyan tovább? A kikötő kilo-
méterekre, mindkettőjük kocsija 
ott parkol. Menjen oda az egyikük 
és hozza el valamelyiket? Addig a 
másik megfagy. Jó lenne tüzet rakni, 
de nincs mivel. Hívják fel valame-
lyik sporttársukat, mentse ki őket? 
A telefon beázott… S, a tanakodást 
váratlanul partszéli lépések ropogása 
szakította meg és megjelent Harcsa 
Laci…

– Hála Istennek! Honnan kerülsz 
te elő?! Lacikám, téged a jó Isten 
küldött! – örült meg az ősz horgász 
cimborája szellemszerű feltűnésé-
nek.

– Bicajjal jöttem le megnézni 
a vizet. A gátról messziről láttam 
miben mesterkedtek, de mire leér-
tem, eltüntetek… El se tudtam kép-
zelni, hová…

A „felmentő sereg” nem csupán 
a reményt hozta meg, hanem a friss 
erő és a baráti szív hathatós segít-
ségét is. Laci és Bandi, amit még 
lehetett kihalászott a ladikból és 
komótosan felhordott a meredek és 
jeges partoldalon. Idősebb barátju-
kat pihenni hagyták, aki maga sem 
tudta mitől ilyen kába.  Ő lett az 
utolsó forduló, az egyik cimbora 
föntről, a másik lentről segített neki, 
de sikerült. Amíg Laci, megkapva 
a slusszkulcsot eltekert a kikötőbe, 
addig Bandi keresett egy alkalmas 
fát és lánccal odalakatolta a csóna-
kot. Visszatérve így szólt:

– Soha többet ilyet… 
– Ezt nem fogom elmondani oda-

haza... A feleségem többet a büdös 
életbe nem engedne még a csónak 
közelébe se…

– Mit mondasz, miért vagy csu-
rom vizes?

– …Megbotlottam egy kőben és 
becsúsztam a vízbe…

– Be kell azt vallani – rögzítette 
saját álláspontját Bandi.

A tanítvány kissé elgondolko-
dott ezen, majd közölte mesterével: 
Mától közös születésnapunk van.

Tóth Nándor

Horgásztoll Közös születésnap
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Tisztelt Leendő Horgásztársak!
A Megyei Közhasznú Horgász 

Szövetség részéről örömmel érte-
sítjük a vizsgázni vágyókat, hogy 
az alábbi helyszíneken és időpon-
tokban tehetnek horgászvizsgát 
2021-ben Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyében. Horgászvizsgát a köz-
zétételt követő 15 napon belül 
lehet tenni! A vizsgához előzetes 
bejelentkezés szükséges, legalább 

3 nappal a vizsgát megelőzően. 
A vizsga elektronikus formában 
történik, de személyes megjelenést 
követel az alábbi helyszínek bár-
melyikén. Saját laptopot, telefont, 
tabletet lehet hozni és használ-
ni. Felkészítést segítő tananyag a 
www.villantomagazin.com hon-
lapunkon megtalálható. Sikeres 
vizsgázást kívánunk!

Helyszín Időpont Telefonszám

Megyei Közhasznú 
Horgász Szövetség 
Nyíregyháza,  
Dózsa György u. 23. fsz. 10.

Szerda: 
08-16.00 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 
Kossuth u. 46.

Péntek:  
09-15 óráig

45/465-920

Tisza-Rétköz Horgász 
Egyesület 
Tiszaparti Centrál Kft.  
4468 Balsa,  
Szabolcsvezér u. 20.

H: 08-16 óráig 
K. 08-18 óráig 
P: 08-13 óráig

30/180-6398

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

Szerda  
15:00-tól

30/426-0197

Lokomotív Horgász 
Egyesület 
Záhony, Új Élet u. 7.

Szerda:  
08,00 órától

30/699-3968

Felsőtiszai Vasutas 
Horgász Egyesület 
Eperjeske, Béke u. 12. 
vargabela5503@gmail.com

Szerda: 
10,00 órától

30/402-8844
30/621-6909

Cormorán Horgász 
Egyesület 
Rakamaz, Béke u. 2.

Szerda:  
10,00 órától

30/626-9881

Leveleki Horgász 
Egyesület 
Levelek, Sport u. 17.

Szerda:  
13,00 órától

20/438-9757

Tiszamenti Horgász 
Egyesület 
Horgászbolt, 
Rakamaz, Arany J. u. 8.,  
és Kukac.Ponty.hu Horgász-
bolt, Tiszalök, Honvéd u. 2.

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

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 u. 45.

Péntek:  
10,00 órától

30/250-3448
45/435-344

Bezdéd Horgász Egyesület 
Tiszabezdéd, Petőfi u. 23.

Csütörtök:  
08,00 órától

20/5617-826

Nyírteleki Horgász 
Egyesület 
Laguna horgászbolt,  
Nyíregyháza,  
Debreceni út 195.

Szombat:  
08,00-12,00

20/960-4755

Nyírteleki Horgász 
Egyesület 
Zlehovszky Pál (János tó)

Péntek:  
16,00 órától

30/953-4149

Postás Horgász Egyesület 
Vásárosnamény, 
Templom u. 19.

Hétfő:  
17,00 órától

30/254-6168

Helyszín Időpont Telefonszám

Új Élet Horgász Egyesület 
Tiszalök,  
Kossuth u. 27.

Péntek:  
15,00 órától

20/382-1716

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, Panyolai út 36.

Péntek:  
14,00 órától

20/9259-235

Holt-Szamos Horgász 
Egyesület 
Szamossályi, Kossuth u. 58.

Péntek:  
16,00 órától

70/345-0193

Zöld Nádszál Horgász 
Egyesület 
Penyige,  
Kossuth u. 1.  
Horgásztanya

Szombat:  
8-12 óráig

70/466-8625

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

Péntek:  
8-16 óráig

30/414-7955

Tiszaparti Horgász 
Egyesület 
Feller János Gávavencsellő,  
Szabadság u. 20.

Kedd: 
9-15 óráig

70/560-8061

Bujtos Horgász Egyesület  
Nyíregyháza, Jelvény u. 11.

Péntek:  
14,30-17,00

30/515-2594

Magyar Pergetőhorgászok 
Egyesülete  
Nyíregyháza,  
Árpád u. 1,  
Sneci Horgászbolt

Kedd, 
Csütörtök:  
8-16 óráig

42/313-042

Magyar Országos Horgász 
Szövetség pályázati 

kiírása a 2021. évi „Gyermek 
és ifjúsági horgásztáborok” 
támogatására.

Pályázati kódszám: HUNOP- 
V/3/2021. Jóváhagyva: 2021. már-
cius 11. Pályázati határidő: 2021. 
május 25.

Figyelem! A MOHOSZ a járvány-
ügyi helyzet figyelembevételével 2021. 
április 15-ig fenntartja a jogot határ-
idők, illetve a feltételek módosítására 
vagy a pályázat törlésére.

A MOHOSZ Elnöksége, valamint 
Országos Horgászszervezeti Szol-
gáltató Központja (a továbbiakban: 
OHSZK), továbbá a MOHOSZ Ifjúsági 
és Oktatási Szakbizottsága (a továb-
biakban: IOSZB) a jelen felhívással a 
„MOHOSZ Horgász Utánpótlás-neve-
lési és Oktatási Program (HUNOP) 
2021” keretében gyermek és ifjúsági 
horgásztáborok (a továbbiakban: tábo-
rok) 2021. évi támogatását hirdeti meg, 
melynek fedezetét az IOSZB részére 
biztosított, 2021. évi elkülönített szö-
vetségi céltámogatási alap biztosítja.

1. A támogatás tervezett keretösz-
szege:

A vissza nem térítendő támogatás 
– az esetlegesen a MOHOSZ által fize-
tendő közterheket, valamint az OHSZK 
költségeit nem tartalmazó – keretössze-
ge a MOHOSZ Elnökségének döntése 
alapján 30 000 000 Ft, azaz harminc-
millió forint. 

2. A támogatást igénylők köre:
Egyszerűsített pályázatot (a továb-

biakban: pályázat) adhatnak be a 
MOHOSZ azon tagszervezetei és tag-
szervezeti tagegyesületei (a továbbiak-
ban: tagegyesület), valamint horgász-
tatást, horgászati célú halgazdálkodást 
folytató speciális jogállású tagjai (a 
továbbiakban tagszervezet, tagegyesü-
let, speciális jogállású tag: pályázó), 
melyek tagi jogviszonyuk alapján leg-
később 2019. 01. 01-től az országos 
horgászszövetségi szervezeti rendszerbe 
tartoznak. Egy igénylő részéről a 7. pont 
szerint 3 vagy 5 db, a táborokra vonat-
kozó pályázati adatlap (a továbbiakban: 
adatlap) nyújtható be. 2021-ben nem 
pályázhat az a horgászszervezet, mely 
a 2020. évben HUNOP vagy egyéb 
MOHOSZ-, illetve tagszervezeti támo-
gatásban részesült és azzal határidőre, 
vagy – elnökségi méltányossági döntés 
esetén – a fizetési felszólításban meg-
állapított póthatáridőre nem, vagy nem 
megfelelően számolt el, továbbá ha jog-
szabályban, a MOHOSZ, illetve a tag-
szövetsége alapszabályában, horgász-
szövetségi választmányi határozatban 
vagy szerződésben előírt kötelezettségét 
írásos felszólításra, az ott meghatározott 
módon és határidőre sem teljesítette.

 3. A pályázható támogatás mér-
téke, egyes fogalom-meghatáro-
zások:

Egy táborra minimum 85 000 Ft 
(nyolcvanötezer forint), maximum 850 
000 Ft (nyolcszázötvenezer forint), de 
a támogatható költségek maximum 50 
%-a, illetve bentlakásos tábor esetén 
maximum 8500 Ft/fő/nap, napközis 
tábor esetén maximum 5500 Ft/fő/nap 
pályázható.

A tábor minimális létszáma 8 fő és 
1 kísérő, minimális időtartama 5 nap, 
maximális időtartama 10 nap, lebo-
nyolítása pedig 2021. június 15. és 
2021. augusztus 31. között kell, hogy 
megtörténjen.

Jelen pályázati kiírás alkalmazá-
sában bentlakásos tábor az a tábor, 
ahol az éjszakai szállás a pályázat-
ban megjelölt helyszínen biztosított és 
annak igénybevétele hiteles dokumen-
tumokkal igazolható, továbbá a tábor 
költségvetéséből legalább 3 (három), 
a táborozók életkorának és szükség-
leteinek megfelelő étkezés, ebből egy 
melegkonyhai előállítású (ideértve a 
kiszállítást is) étkezés biztosított.

Jelen pályázati kiírás alkalmazásá-
ban napközis tábor az a tábor, ahol a 
napi foglalkoztatás a 6 órát igazolha-
tóan meghaladja és a tábor költségve-
téséből legalább 1 (egy), a táborozók 
életkorának és szükségleteinek megfe-
lelő étkezés biztosított.

A támogatás mértékének megállapí-
tása szempontjából a Ft/fő/nap mérték 
számítása a táborozó gyermekek, ifjú-
sági horgászok számán alapul.

Jelen pályázati kiírás alkalmazásá-
ban a táborozásba bevonható gyermek, 
illetve ifjúsági horgász a 3. életévét már 
betöltött, de a 18. életévét még nem 
betöltött, érvényes horgász regisztráci-
óval és állami horgászjeggyel rendel-
kező horgász.

4. Támogatható, illetve a támoga-
tásból kizárt költségek:

Támogathatók a számlával igazolt
(1) étkezési és szállásköltségek,
(2) higiéniai anyagköltségek (tiszta-

sági szerek, fertőtlenítők – az igényelt 
támogatási összeg 5%-áig),

(3) utazási költségek,
(4) a táborban történő horgászattal 

kapcsolatos költségek (etetőanyag, csa-
li, tárgyjutalmak, területi engedély – az 
igényelt támogatási összeg 30%-áig),

(5) táboronként maximum 2 (kettő) 
alkalommal a tábor keretében szerve-
zett kirándulás,

(5) a táborvezetők, segítők szerző-
déssel és hiteles kifizetési jegyzékkel 
igazolt, közterheket is tartalmazó sze-
mélyi jellegű költségei (az igényelt 
támogatási összeg 25%-áig, de maxi-
mum bruttó 9000 Ft/nap/főig).

Csoportos költség a legalább 8 főt 
ténylegesen szállító gépjárművel törté-
nő, szervezett utaztatás.

A táborvezetői személyi költségen 
túl segítői személyi költség a 9. tábo-

rozói létszámtól 1 főre, majd 17 főtől 
minden újabb megkezdett 8 táborozó 
esetében újabb 1 főre, és az így szá-
mított összes segítői létszámra szá-
molható el.

Nem támogatható költségek külö-
nösen:

(1) az állami horgászjegyek, Magyar 
Horgászkártyák költségei,

(2) az egyéni (szülői szervezésű) 
utazások költségei,

(3) a pályázó által benyújtott költ-
ségvetésben előzetesen nem szereplő 
költségek.

5. A pályázat tartalmi és formai 
követelményei:

Érvényes pályázat kizárólag a 
MOHOSZ honlapjáról (www.mohosz.
hu) letölthető adatlap (egyben az egy-
szerűsített pályázat alapjául szolgáló 
támogatási kérelem) hiánytalan kitölté-
sével nyújtható be. AZ ADATLAP ITT 
TÖLTHETŐ LE!

6. A támogatási igénylés benyúj-
tásának módja, helye és határ-
ideje:

Az adatlapot elektronikus formában 
(kitöltve .xls, valamint ezen túl kitölt-
ve és aláírva .pdf formátumban) az 
ifjusag@mohosz.hucímre kell legké-
sőbb 2021. május 25-ig (e-mail küldés 
napja) beküldeni. Kizárólag a kiírásban 
szereplő feltételeknek megfelelő, határ-
időn belül benyújtott pályázat fogad-
ható el.

7. Benyújtható pályázatok száma:
Tagszervezet és speciális jogállású 

tag esetében maximum 5 (öt), tagegye-
sület esetében pedig 3 (három), a 3. 
pont szerint meghatározott táborra irá-
nyuló pályázat nyújtható be, tehát egy 
tábor pályázata több turnust nem tar-
talmazhat, így a folytatólagosan meg-
tartott két vagy három tábor pályázata 
külön-külön adatlapon nyújtandó be.

8. Hiánypótlás lehetősége:
Hiánypótlásra csak egy alkalommal, 

kizárólag az IOSZB írásos értesítésére, 
az ott meghatározott módon és pótha-
táridő szerint kerülhet sor.

9. A pályázatok elbírálásának 
főbb szempontjai:

A pályázatokat az IOSZB bírálja 
el, a döntési javaslatot a MOHOSZ 
OHSZK hagyja jóvá. A döntésről a 
pályázók kiértesítése 2021. június 5-ig 
írásban történik meg, illetve a döntések 
a MOHOSZ weblapján is egyidejűleg 
közzétételre kerülnek.

Figyelem! A táborozók számára 
megállapított részvételi díj halmozott 
összege nem haladhatja meg a tervezett 
(pályázott) támogatás főösszegét!

Figyelem! A MOHOSZ támogatás-
sal megvalósuló táborok esetében a 
gyermekek után fizetendő részvételi díj 
bentlakásos tábor esetén nem haladhat-

ja meg a 6000 Ft/fő/nap, napközis tábor 
esetén a 3500 Ft/fő/nap összeget!

10. A támogatás elszámolása:
A sikeresen pályázó horgászszer-

vezet (a továbbiakban: támogatott) a 
lebonyolított horgásztáborról, annak 
eseményeiről az IOSZB részére rövid 
szöveges szakmai beszámolót köteles 
küldeni legkésőbb 2021. szeptem-
ber 30-ig, elektronikus formában az 
ifjusag@mohosz.hu e-mail címre.

Szöveges szakmai beszámoló:
Tartalmazza a tábor korosztályon-

kénti tényleges létszámát (melléklet: 
aláírt jelenléti ív, résztvevők neve, 
horgász regisztrációs azonosító szá-
ma, születési éve és e-mail címe .pdf 
formátumban), az események, prog-
ramok rövid leírását, továbbá digitális 
formában (.jpg formátum) a Magyar 
Horgász magazinban és a MOHOSZ 
webfelületen leközölhető képeket a 
tábor életéről és a tábor részét képező 
horgászverseny díjazottjairól.

A lebonyolított horgásztáborról a 
támogatott az IOSZB részére rövid 
egyszerűsített pénzügyi beszámolót 
köteles küldeni legkésőbb a tábor záró-
napját követő 30 napon belül elektro-
nikus formában az ifjusag@mohosz.hu 
e-mail címre.

Egyszerűsített pénzügyi beszámoló:
Tartalmazza
(1) a tábor teljes költségvetését 

bevételi és kiadási jogcímek szerinti 
tételes bontásban,

(2) amennyiben a tábor költségveté-
sében gyermekek után fizetendő rész-
vételi díj került megállapításra, az ezen 
bevételekről szóló, a támogatott által 
kiadott számlák hitelesített másolatait,

(3) a költségvetésben szereplő, 
támogatható költségek hitelesített szer-
ződés és számla másolatait, hitelesí-
tett teljesítési igazolásait, a támogatási 
szerződésben szereplő egyéb feltételek 
és határidők figyelembevételével.

11. A támogatás rendeltetéstől 
eltérő felhasználásának követ-
kezményei:

A támogatási szerződésben vállalt 
kötelezettségek nem teljesítése, a támo-
gatás rendeltetéstől eltérő felhasználá-
sa, a beszámolási és elszámolási köte-
lezettség nem, vagy csak részbeni telje-
sítése esetén a támogatás jogosulatlanul 
igénybevett támogatásnak minősül, 
ebben az esetben a MOHOSZ OHSZK 
írásbeli felszólítása alapján a támoga-
tásként kapott összeget és a felszámí-
tott késedelmi kamatokat a támogatott 
a fizetési felszólításnak kézhezvételétől 
számított 15 munkanapon belül köteles 
a MOHOSZ részére megfizetni.

A pályázattal kapcsolatban a pályá-
zók munkanapokon 9:00-12:00-ig az 
ifjusag@mohosz.hu (e-mail) és a 06-1-
248-2597 (telefon) kaphatnak felvilá-
gosítást.

Gyermek és ifjúsági horgásztáborok
HUNOP–V/3/2021. pályázatok

Horgászvizsga helyszínek
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Egy román bányameddőből 
származó nehézfém-szeny-

nyeződés fenyegeti az élővi-
lágot.

Már megint? Egy emberként 
kaphatta fel a fejét a hírre febru-
ár 17-én délután minden szak- és 
minden természetet kedvelő ember, 
miszerint ismét nehézfémek szeny-
nyezik a Tiszába ömlő Szamost.

– A román hatóságok előre jelez-
ték, hogy a Szamos felső szakaszán 
bányameddőből származó nehéz-
fém került a folyóba. Komlódtótfa-
lun másodfokú vízminőség-védel-
mi készültséget rendeltek el, a gát-
őrök másnap reggel szóltak, hogy 
a folyó vize rózsaszín – mondta 
Szabó Árpád. A település polgár-
mestere hozzátette: természete-
sen felháborítónak találják, mint 
mindig, hiszen ez a mostani nem 
egyedi eset, a napokban az áradás 
hulladékot és PET-

Ismét beszennyezve
A helyzet azért is döbbenetes, 

mert még a Tiszán 2000 januárjában 
történteket sem felejtettük el. Akkor 
a nehézfém ciánnal érkezett, Cser-
nobil után a második legnagyobb 
természeti katasztrófával fenyeget-
ve, legalábbis akkor így emlegették. 
A károkozással több Nagybánya 
környéki szénbánya meddőhányó-
ja és az onnan aranyat és ezüstöt 
cianidos oldattal kitermelő román–

ausztrál vegyesvállalat volt okolha-
tó. Olyan technológiát alkalmaztak, 
amit a fejlettebb országokban már 
régen belepett a feledés homálya, 
ráadásul a mérgező mosóvizet több-
ször is felhasználták.

Az Országos Vízügyi Főigazga-
tóság közleménye szerint, most a 
román fél küldött értesítést a szeny-
nyezésről a Nemzetközi Riasztó 
Rendszeren (PIAC) keresztül. Már 
akkor hozzátették, hogy feltehető-
en bányameddőből szabadult el az 
akkor még ismeretlen mennyiségű 
és összetételű veszélyes anyag.

Rövid ideig tartott
A védekezés összehangolá-

sára és irányítására kijelölték az  
Országos Műszaki Irányító Tör-
zset. Február 18-án a katasztrófa-
védelem már is akcióba lendült, a 
szakemberek a mintavétel alapján 
megállapították, hogy cink, réz, 
alumínium és a vas koncentráci-
ója oldódott a vízbe, méghozzá a 
határértéket meghaladva. 

Délutánra megállapították, hogy 
egy bezárt máramarosi bánya tisz-
títatlan vize okozta a problémát. 
A Nagybánya közeli Miszbánya 
térségében a megáradt patakok és 
folyók vize bejutott a Campurele 
bánya zárt tárnáiba, innen a 
nehézfém-koncentrátumnak a 
Láposbánya-patakon, a Lápos 
folyón át már egyenes útja vezetett 
a Szamosig. 

A Máramaros megyei szakembe-
rek szerint a beömlés szakaszos és 
szerencsére rövid ideig tartó volt, 
ennek ellenére az Országos Vízügyi 
Főigazgatóság szakemberei minden 
szükséges intézkedést megtettek

Felhígult a koncentráció
– Az első és legfontosabb tenni-

való az volt, hogy a nehézfémcsóva 
ne jusson ki a folyómederből, és ne 
veszélyeztethesse a Tisza az élővi-
lágát. Amint a Szamos áthozta a 
szennyet a határon, a vízügy azon-
nal lezárta a zsilipeket és csatorná-
kat, a csóva útját állandóan követ-
ték, és a vízmintaeredményeket 
is folyamatosan elemezték. 
A gátőrök pedig a Szamos tel-
jes szakaszán figyelőszolgálatot 
láttak el. A Csengernél vett első 
vízmintaeredmények egyértelmű-
vé tették, hogy nikkel, cink, króm, 
illetve réz érkezett nagyobb kon-
centrációban, de cianidot szeren-
csére nem hozott az ár – tudtuk 
meg.

A szakemberek mindenkit meg-
nyugtattak, számottevő ökológiai 
katasztrófa kialakulásától nem kell 
tartani. A nehézfémek koncentráció-
ja a Tisza bő vízhozamának köszön-
hetően Vásárosnaménynál már két 
és félszeresre oldódott. Időközben a 
Szamos apadása miatt lehetővé vált 

a zsilipek megnyitása és az árvízvé-
delmi töltésen kívül rekedt belvizek 
beeresztése a folyóba, ami további 
hígulást eredményezett. Ahogy a 
csóva Tokajnál elérte a Bodrog tor-
kolatát, a mellékfolyó vízhozama 
tovább hígította a szennyeződést A 
Sajó, a Hernád és a Zagyva vízének 
köszönhetően a Tokaj alatti szaka-
szon tovább javult a víz minősége.

A gyors hazai intézkedéseknek 
köszönhetően sikerült elérni, hogy 
a nehézfémszennyezés mindvégig 
a mederben maradjon, ne jusson 
a hullámtéri területekre, és ne for-
dulhasson elő a szennyezett víz fel-
használása.

Nem okozott halpusztulást
A Szamos-Tisza Vízügyi Igazga-

tóság csütörtök délutáni közlemé-
nye szerint a romániai szakemberek 
folyamatosan figyelemmel követték 
a helyzetet, a folyószennyezésért 
felelős Explo Mining COAL Kft.-t 
megbírságolták a történtek miatt, és 
a cégnek a beavatkozási költségeket 
is fedeznie kellett.

    A vízügyi igazgatóság ugyan-
akkor azt is közölte, hogy a bezárt 
bányák és a meddőhányók állan-
dó vízügyi kockázatot jelentenek a 
térségben, és a hatóság folyamato-
san figyelmezteti az illetékeseket a 
veszélyekre.

A határon túlról beérkező 
szemétmennyiség 90-95 

százalékától óvták meg a 
folyót.

– Öt nap alatt 1580 tonna hulla-
dékot emeltünk ki a Tiszából, mire 
levonult az Ukrajna és Románia 
felől érkező kommunális hulladék-
ár – mondta el Molnár Gábor, a 
Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igaz-
gatóság szakaszmérnöke.

A szakember kiemelte, hogy óri-
ási mennyiségű szerves és szer-
vetlen hulladéktól tisztították meg 
a Tiszát, éjjel-nappal dolgoztak a 
vízügyes szakemberek és az önkén-
tesek a kármentesítésen. A 41-es 
főút mentén egy területen válogat-
ták szét a szemetet, melybe besegí-
tettek a Pet-kupa önkéntesei is.

(Szerves és szervetlen ere-
detű hulladékra válogatták szét, 
műanyag palackokra, üvegekre és 
egyéb háztartási hulladékra.)

– Ez utóbbi a megyei hulla-
déklerakókba került be, az üveg 
és a műanyag újrahasznosítását 
előkészítették a környezetvédel-
mi aktivisták – számolt be a sza-
kaszmérnök. Arra kérdésre, hogy 
mekkora károkat szenvedett el a 
folyó, azt válaszolta, hogy a Tisza 
felső szakaszán ennél a vízállásnál 
nem állt meg az ártereken a hulla-
dék, a határon túlról beérkező sze-
métmennyiség 90-95 százalékától 
óvták meg a folyót.

Rózsaszínű lett a Szamos

Ár- és szeméthullám a Tiszán

Pályázati  kódszám: 
HUNOP-V/2/2021. Jóváhagy-
va: 2021. március 11. Pályázati 
határidő: 2021. április 25.

Figyelem! A MOHOSZ a jár-
ványügyi helyzet figyelembevéte-
lével 2021. április 15-ig fenntartja 
a jogot határidők, illetve a feltéte-
lek módosítására vagy a pályázat 
törlésére.

A MOHOSZ Elnöksége, Orszá-
gos Horgászszervezeti Szolgál-
tató Központja (a továbbiakban: 
OHSZK), valamint a MOHOSZ 
Ifjúsági és Oktatási Szakbizottsága 
(a továbbiakban: IOSZB) a jelen 
felhívással a „MOHOSZ Horgász 
Utánpótlás-nevelési és Oktatási 
Program (HUNOP) 2021” kereté-
ben ifjúsági horgászviadal verse-
nyek 2021. évi támogatását hirdeti 
meg, melynek fedezetét az IOSZB 
részére biztosított, elkülönített 
2021. évi szövetségi céltámogatási 
alap biztosítja.

1. A támogatás mértéke:
A tárgyjutalomként átadandó, 

vissza nem térítendő támogatás – 
az esetlegesen fizetendő közterhe-
ket nem tartalmazó – keretösszege 
a MOHOSZ Elnökségének döntése 
alapján a MOHOSZ Horgászsport 
Szakszövetségi Iroda által érvé-
nyesített, kedvezményes beszer-
zési áron számítva bruttó 2 500 
000,- Ft, azaz kettőmillió-ötszáz-
ezer forint. Az Elnökség a jelen 
kiírás alapján beadott pályázatok 
minősége és a pályázói létszám 
függvényében fenntartja a jogot a 
keret további növelésére.

2. A támogatást igénylők 
köre:

Egyszerűsített pályázatot (a 
továbbiakban: pályázat) adhatnak 
be a MOHOSZ azon tagszerveze-
tei (a továbbiakban: tagszervezet), 
melyek legalább 2019.01.01-től az 
országos horgászszövetségi rend-
szer keretében működnek. Egy tag-
szervezet részéről 1 db, az ifjúsági 
horgászviadalra vonatkozó pályá-
zati regisztrációs adatlap (a továb-
biakban: adatlap) nyújtható be. 
2021-ben nem pályázhat az a hor-

gászszervezet, mely a 2020. évben 
HUNOP vagy egyéb MOHOSZ-, 
illetve tagszervezeti támogatásban 
részesült és azzal határidőre, vagy 
– elnökségi méltányossági döntés 
esetén – a fizetési felszólításban 
megállapított póthatáridőre nem, 
vagy nem megfelelően számolt 
el, továbbá ha jogszabályban, a 
MOHOSZ, illetve a tagszövetsége 
alapszabályában, horgászszövetsé-
gi választmányi határozatban vagy 
szerződésben előírt kötelezettségét 
írásos felszólításra, az ott megha-
tározott módon és határidőre sem 
teljesítette.

3. A pályázható támogatás 
mértéke és létszámfeltétele:

A támogatás különböző hor-
gászcikkek formájában biztosított, 
tárgyjutalomként nyújtott termé-
szetbeni juttatás (a továbbiakban: 
díj). Az elnyert támogatás esetén 
a MOHOSZ a helyezettek (maxi-
mum 3 fő) részére biztosítja alap-
támogatásként a díjakat, az I-II-III. 
helyezetteket tekintve 38 000-28 
000-18 000 Ft értékben. A korosz-
tálynak megfelelő horgászcikkeket 
az IOSZB választja ki, illetve ren-
deli meg. A támogatáshoz előírt 
minimális versenyzői létszám 6 fő. 
A MOHOSZ OHSZK fenntartja 
a jogot a 20 főt meghaladó (a 
regisztrációs adatlapon előzetesen 
lejelentett és igazoltan megjelent) 
versenyek esetében további, ará-
nyos díjazás megállapítására.

A verseny első három helyezett-
je – az utazás költségeinek kivéte-
lével – díjmentesen, teljes ellátás-
sal (szállás, étkezés) vehet részt a 
MOHOSZ 2021. évi 43. Országos 
Ifjúsági Horgásztáborában, ami az 
Ifjúsági horgászviadalok országos 
döntője is egyben. A tábor költsé-
geit a MOHOSZ a jelen pályázati 
keretösszegen felül, közvetlenül, 
100%-ban biztosítja.

4. Támogatható versenyek:
A tagszervezet által 2021. május 

15. után, illetve július 15. előtt, a 
középfokú iskolai képzésben részt-
vevő tanulók számára rendezendő, 
a MOHOSZ, valamint külön ren-
delkezés esetén a halgazdálkodási 

hatóság felé bejelentett horgász-
versenyek.

5. Az igénylés tartalmi és for-
mai követelményei:

A támogatási kérelem kizárólag 
a MOHOSZ honlapjáról (www.
mohosz.hu) letölthető adatlap 
hiánytalan kitöltésével nyújtható 
be. AZ ADATLAP ITT TÖLTHE-
TŐ LE!

6. Az igénylés benyújtásának 
módja és határideje:

Az adatlapot elektronikus for-
mában (kitöltve .xls, valamint ezen 
túl, kitöltve és aláírva .pdf for-
mátumban) az ifjusag@mohosz.
hu címre kell legkésőbb 2021. 
április 25-ig (e-mail küldés napja) 
beküldeni. Kizárólag a kiírásban 
szereplő feltételeknek megfelelő, 
határidőn belül benyújtott pályázat 
fogadható el.

7. Hiánypótlás lehetősége:
Hiánypótlásra egy alkalommal, 

kizárólag az IOSZB írásos értesí-
tésére, az ott meghatározott módon 
és póthatáridő szerint kerülhet sor.

8. A pályázatok elbírálása:
A pályázatokat az IOSZB bírálja 

el, a döntési javaslatot a MOHOSZ 
OHSZK hagyja jóvá. A döntésről a 
pályázók kiértesítése 2021. május 
2-ig írásban történik meg, illetve a 
döntések a MOHOSZ weblapján is 
egyidejűleg közzétételre kerülnek.

9. A díjak kiküldésének rendje:
A sikeres pályázatról vissza-

igazolást kapott tagszervezetek (a 
továbbiakban: támogatott) részére 
a díjakat postai úton szállíttatjuk ki 
az adatlapon megadott postacím-
re, a rendezvény kezdőidőpontját 
legalább 3 nappal megelőzően. A 
kiszállítás a támogatott számára 
díjmentes.

10. A támogatás elszámolása:
A lebonyolított horgászvia-

dalról, a díjazások átadásáról a 
támogatott az IOSZB részére rövid 
szakmai beszámolót köteles kül-
deni legkésőbb 2021. július 15-ig, 
elektronikus formában az ifjusag@
mohosz.hu e-mail címre. A szak-
mai beszámolónak tartalmaznia 
kell a verseny tényleges létszá-
mát (melléklet: aláírt jelenléti ív, 
valamint a regisztrált résztvevők 
neve, horgász regisztrációs azono-
sító száma, születési éve és e-mail 

címe .pdf formátumban), az ese-
mények rövid leírását, továbbá 
digitális formában (.jpg formátum) 
a Magyar Horgász magazinban és 
a MOHOSZ webfelületen leközöl-
hető képeket (minimum 1,5 MB, 
legalább 3-3 db) a verseny lebo-
nyolításáról és a díjazottakról.

11. A támogatás rendeltetés-
től eltérő felhasználásának 
következményei:

A támogatási szerződésben vál-
lalt kötelezettségek nem teljesí-
tése, a támogatás rendeltetéstől 
eltérő felhasználása, a beszámo-
lási és elszámolási kötelezettség 
nem, vagy csak részbeni teljesítése 
esetén a támogatás jogosulatlanul 
igénybevett támogatásnak minő-
sül, ebben az esetben a MOHOSZ 
OHSZK írásbeli felszólítása alap-
ján a támogatás számlával igazolt 
beszerzési értékét és a felszámított 
késedelmi kamatokat a támogatott 
a MOHOSZ OHSZK fizetési fel-
szólításának kézhezvételétől szá-
mított 15 munkanapon belül köte-
les a MOHOSZ részére megfizetni.

12. Tájékoztatási kötelezett-
ség és kapcsolattartás:

A támogatott köteles vállalni, 
hogy a rendezvényhez kapcsoló-
dó hirdetményeken, plakátokon 
és valamennyi kiadványon elhe-
lyezi az arculati előírások szerinti 
MOHOSZ logót, vagy a MOHOSZ 
HUNOP logót, valamint a követ-
kező szöveget: „Jelen rendezvény/
kiadvány a MOHOSZ Horgász 
Utánpótlás-nevelési és Oktatási 
Program pályázati támogatásá-
val valósult meg/készült el.” A 
támogatott köteles az esemény-
nyel kapcsolatos sajtóanyagokban, 
interjúkban, a rendezvényhez kap-
csolódó tájékoztatókon ismertet-
ni a MOHOSZ támogatás tényét, 
valamint saját honlapján és/vagy 
közösségi oldalán a rendezvényt 
megelőzően közzé kell tennie és 
ott legalább 60 napig megjelení-
teni az elnyert támogatással kap-
csolatos általános információkat 
(MOHOSZ/MOHOSZ HUNOP 
logó, az elnyert támogatás mértéke 
és felhasználásának rövid leírása). 
A pályázattal kapcsolatban a pályá-
zók munkanapokon 9:00-12:00-ig 
az ifjusag@mohosz.hu (e-mail) és 
a 06-1/248-2597 (telefon) kaphat-
nak felvilágosítást.

Ifjúsági horgászviadal
HUNOP–V/2/2021. pályázatok

A  Magyar Országos Horgász Szövetség egy-
szerűsített pályázati kiírása 2021. évi tag-

szervezeti „Ifjúsági horgászviadal” versenyek 
támogatására.
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A legtöbb helyen korlátozzák a vízbe 
juttatható etetőanyag mennyiségét. 

A horgászegyesülettől és a tó üzemelte-
tőjétől függ, hogy mit engedélyeznek 

A klímaváltozás hatásai mindannyiunkat 
érintik, s a negatív következmények elkerülé-
séért nemcsak a nagyvállalatok vagy az orszá-
gok vezetése, hanem mi, egyszerű emberek is 
sokat tehetünk. Nemrég, március 22-én volt 
a víz világnapja, melynek keretében a szak-
emberek minden évben felhívják a figyelmet, 
mennyire fontos a vízkészletek védelme, és 
körültekintő felhasználása a szélesebb értelem-
ben vett vízbiztonság fenntartása érdekében. A 
vizeinkre azonban nem csak a világnap alkal-
mából, hanem egész évben figyelnünk kell. A 
vizek tisztaságát a sporthorgászat is fenyege-
ti(?), amennyiben a pecások nem körültekintően 
hódolnak szenvedélyüknek.

Több hazai vizet érint
Dr. Szabó Sándor biológus, a Nyíregyhá-

zi Egyetem Környezettudományi Intézetének 
oktatója elmondta, Magyarország korábbi Euró-
pai Uniós vállalásai között szerepelt, hogy a 
hazai élővizek minősége 2020-ra elérik a jó 
besorolást, de ez sajnos nem valósult meg.

– A vizeink nagy részén mindez illúzió maradt, 
és az etetőanyagos horgászat sem kedvez a 
vízminőségnek. A túlzott etetőanyag-használat 
miatt a vizek átlátszósága sok helyen csupán 
20-30 centiméter, a bejuttatott anyagok miatt 
túlszaporodtak az algák és a különböző baktéri-
umok. További intézkedések hiányában egyelőre 
a horgászatot és a kiváló minőségű vizet nem 
lehet egy lapon említeni – hívta fel a figyelmet 
dr. Szabó Sándor, hozzátéve: rengeteg hazai ún. 
élővizet érint a probléma. Az egyik lehetséges 

megoldás az lenne, ha az egyes fürdőhelyként is 
használt tavakon tilos lenne a horgászat.

Az üzemeltető felelőssége
A horgászat és a vízminőség kapcsolatáról 

egy horgászegyesületet is megkérdeztünk. Osvát 
Ferenc, a csengersimai Fekete István Környezet-
védelmi és Horgász Egyesület elnöke elmondta, 
a tavakat üzemeltető horgászegyesületek, magán-
személyek sok helyen korlátozzák az etetőanya-
gok használatát, így ügyelve a vizek tisztaságára. 

– Az üzemeltető a szabályzatban rögzíti, hogy 
egy horgász hány kiló etetőanyagot használhat, 
és ez nem csupán a szabadidős horgászatra, 
hanem a versenyekre is vonatkozik. Természe-
tesen vannak, akik „ész nélkül” dobálják a vízbe 
a különféle haleledeleket, de a legtöbb helyen 
ez tilos, és nem marad büntetlenül, ha valakit 
tetten érnek. A szabályok azt is előírják, hogy az 
etetőanyagokat nem lehet vödörszámra bevinni a 
vízbe, de korábban a tavaknál láthattunk gumi-
ruhába öltözött embereket, akik egy-egy helyen 
kiszórták az anyagot, hogy több halat foghassa-
nak – ismertette az előírásokat a horgászegyesü-
let elnöke, akitől azt is megtudtuk, sok vízen az 
etetőhajók használata is tilos.

– Ezek a távirányítós játékhajókhoz hasonló 
szerkezetek, melyeket feltöltenek haleledellel, 
majd a célterületre érkezve kiengedik az anya-
got, illetve a horgot. A horgászegyesülettől 
és a tó üzemeltetőjétől függ, hogy mit enge-
délyeznek, de az sem mindegy, hogy milyen 
élővízről beszélünk. A folyóvizek esetében 
véleményem szerint nem lehet olyan káros 
az etetés a víz sodrása miatt, arról nem is 
beszélve, hogy a Tiszán vagy Szamoson más-
képp nem is nagyon lehet sikeresen pecázni. 
Muszáj etetni, hogy odacsalogassák valahogy 
a halakat. A folyókon használt etetőanyagok 
nagy része nem ott érvényesül, ahol a vízbe 
engedték. Persze elképzelhető, hogy mindez 
valamelyest káros a halakra, hiszen az etető-
anyagok szintetikus összetevőket, aromákat 
tartalmaznak. Ezek íz- és illatanyaga sokszor 
mesterséges, ha ez ellen tenni akarnak a dön-
téshozók, akkor a forgalmazásukat kellene 
szabályozni – hangsúlyozta Osvát Ferenc, aki-
től azt is megtudtuk: az elmúlt években sokat 
változott a horgásztársadalom, a legtöbben már 
nem otthon készítik a csalétket, hanem az erre 
szakosodott üzletekben vásárolják. Az otthon 
főzött etetőanyag kevésbé káros a környezetre, 
ugyanis nem tartalmaz semmilyen mesterséges 
összetevőt.  MI

Megjelent: Kelet-Magyarországban

Ártalmas-e a vízminőségre a sporthorgászat?

Kacsás nyitás
Egyre többen érdeklődnek, hogy mikor 

nyit a Tiszavasvári Kacsás-tó? Nos, a ter-
veink szerint, április 2-án, nagypénteken 
nyitottunk a 4 napos hétvégére. Utána egész 
áprilisban, csütörtöktől-vasárnapig, reggel 
7-től délután 17 óráig lehet majd horgászni.

Pályázati kódszám: HUNOP- 
V/1/2021. Jóváhagyva: 2021. 
március 11. Pályázati határidő: 
2021. április 25./május 25.

Figyelem! A MOHOSZ a jár-
ványügyi helyzet figyelembevéte-
lével 2021. április 15-ig fenntartja 
a jogot határidők, illetve a feltéte-
lek módosítására vagy a pályázat 
törlésére.

 A MOHOSZ Elnöksége, Orszá-
gos Horgászszervezeti Szolgál-
tató Központja (a továbbiakban: 
OHSZK), valamint a MOHOSZ 
Ifjúsági és Oktatási Szakbizottsága 
(a továbbiakban: IOSZB) a jelen 
felhívással a „MOHOSZ Horgász 
Utánpótlás-nevelési és Oktatási 
Program (HUNOP) 2021” kere-
tében gyermeknapi horgászverse-
nyek 2021. évi támogatását hirdeti 
meg, melynek fedezetét az IOSZB 
részére biztosított, elkülönített 
2021. évi szövetségi céltámogatási 
alap biztosítja.

1. A támogatás mértéke:
A tárgyjutalomként átadandó, 

vissza nem térítendő támogatás 
– az esetlegesen fizetendő köz-
terheket nem tartalmazó – keret-
összege a MOHOSZ Elnökségé-
nek döntése alapján a MOHOSZ 
Horgászsport Szakszövetségi Iroda 
által érvényesített, kedvezményes 
beszerzési áron számítva bruttó 12 
000 000,- Ft, azaz tizenkettőmillió 
forint. Az Elnökség a jelen kiírás 
alapján beadott pályázatok minő-
sége és a pályázói létszám függ-
vényében fenntartja a jogot a keret 
további növelésére.

2. A támogatást igénylők köre:
Egyszerűsített pályázatot (a 

továbbiakban: pályázat) adhatnak 
be a MOHOSZ azon tagszerveze-
ti tagegyesületei (a továbbiakban: 
tagegyesület), melyek legalább 
2019.01.01-től az országos hor-
gászszövetségi rendszer kereté-
ben működnek. Egy tagegyesület 
részéről 1 db, a gyermeknapi hor-
gászversenyre vonatkozó pályázati 
regisztrációs adatlap (a továbbiak-
ban: adatlap) nyújtható be. 2021-
ben nem pályázhat az a horgász-
szervezet, mely a 2020. évben 

HUNOP vagy egyéb MOHOSZ-, 
illetve tagszervezeti támogatásban 
részesült és azzal határidőre, vagy 
– elnökségi méltányossági döntés 
esetén – a fizetési felszólításban 
megállapított póthatáridőre nem, 
vagy nem megfelelően számolt 
el, továbbá ha jogszabályban, a 
MOHOSZ, illetve a tagszövetsége 
alapszabályában, horgászszövetsé-
gi választmányi határozatban vagy 
szerződésben előírt kötelezettségét 
írásos felszólításra, az ott megha-
tározott módon és határidőre sem 
teljesítette.

3. A pályázható támogatás 
mértéke és létszám feltétele:

A gyermeknapi horgászverse-
nyeken az 1-3. helyezettek díjazá-
sa két (A: alsó tagozatos általános 
iskolás tanulók, B: felső tagozatos 
általános iskolás tanulók) korcso-
portban történhet. A támogatás 
különböző horgászcikkek formá-
jában biztosított, tárgyjutalomként 
nyújtott természetbeni juttatás 
(a továbbiakban: díj). Az elnyert 
támogatás esetén a MOHOSZ 
OHSZK a helyezettek (maxi-
mum 2x3=6 fő, de egy korcso-
portban 5 főnél kevesebb induló 
esetében 1 fő) részére biztosítja 
a díjakat az I-II-III. helyezetteket 
tekintve 20 000-14 000-8000 Ft 
értékben, összesen tehát egy verse-
nyen alaptámogatásként minimum 
20 000 Ft, maximum 84 000 Ft 
értékben. A korosztálynak meg-
felelő horgászcikkeket az IOSZB 
választja ki, illetve rendeli meg. 
A MOHOSZ OHSZK fenntartja 
a jogot a 40 főt meghaladó (a 
regisztrációs adatlapon előzetesen 
lejelentett és igazoltan megjelent) 
versenyek esetében további, ará-
nyos díjazás megállapítására.

4. Támogatható versenyek:
A tagegyesület által a gyermek-

naphoz kapcsolódóan (2021. május 
30. és október 15. között) a 3. 
pont szerinti korcsoportok számára 
rendezendő, a MOHOSZ, valamint 
külön rendelkezés esetén a halgaz-
dálkodási hatóság felé bejelentett 
horgászversenyek.

5. Az igénylés tartalmi és for-

mai követelményei:
A támogatási kérelem kizárólag 

a MOHOSZ honlapjáról (www.
mohosz.hu) letölthető adatlap 
hiánytalan kitöltésével nyújtható 
be. AZ ADATLAP ITT TÖLTHE-
TŐ LE!

6. Az igénylés benyújtásának 
módja és határideje:

Az adatlapot elektronikus for-
mában (kitöltve .xls, valamint ezen 
túl kitöltve és aláírva .pdf for-
mátumban) az ifjusag@mohosz.
hu címre kell legkésőbb bekülde-
ni 2021. április 25-ig amennyi-
ben a rendezvényt 2021. június 
30-ig tervezik megrendezni, vagy 
2021. május 25-ig amennyiben a 
rendezvényt 2021. október 15-ig 
tervezik megrendezni. Kizárólag 
a kiírásban szereplő feltételeknek 
megfelelő, határidőn belül benyúj-
tott pályázat fogadható el.

7. Hiánypótlás lehetősége:
Hiánypótlásra egy alkalommal, 

kizárólag az IOSZB írásos értesí-
tésére, az ott meghatározott módon 
és póthatáridő szerint kerülhet sor.

8. A pályázatok elbírálása:
A pályázatokat az IOSZB bírálja 

el, a döntési javaslatot a MOHOSZ 
OHSZK hagyja jóvá. A döntésről a 
pályázók kiértesítése 2021. május 
2-ig és 2021. június 2-ig írásban 
történik meg, illetve a döntések a 
MOHOSZ weblapján is egyidejű-
leg közzétételre kerülnek.

9. A díjak kiküldésének rendje:
A sikeres pályázatról vissza-

igazolást kapott tagegyesületek (a 
továbbiakban: támogatott) részére 
a díjakat postai úton szállíttatjuk ki 
az adatlapon megadott postacím-
re, a rendezvény kezdőidőpontját 
legalább 3 nappal megelőzően. A 
kiszállítás a támogatott számára 
díjmentes.

10. A támogatás elszámolása:
A lebonyolított horgászver-

senyről, a díjazások átadásáról a 
támogatott az IOSZB részére rövid 
szakmai beszámolót köteles külde-
ni legkésőbb 2021. október 30-ig, 
elektronikus formában az ifjusag@
mohosz.hu e-mail címre. A szak-
mai beszámolónak tartalmaznia 
kell a verseny korosztályonkén-
ti tényleges létszámát (mellék-
let: aláírt jelenléti ív, valamint a 

regisztrált résztvevők neve, szüle-
tési éve és e-mail címe .pdf for-
mátumban), az események rövid 
leírását, továbbá digitális formában 
(.jpg formátum) a Magyar Hor-
gász magazinban és a MOHOSZ 
webfelületen leközölhető képeket 
(minimum 1,5 MB, legalább 3-3 
db) a verseny lebonyolításáról és a 
díjazottakról.

11. A támogatás rendeltetés-
től eltérő felhasználásának 
következményei:

A támogatási szerződésben vál-
lalt kötelezettségek nem teljesí-
tése, a támogatás rendeltetéstől 
eltérő felhasználása, a beszámo-
lási és elszámolási kötelezettség 
nem, vagy csak részbeni teljesítése 
esetén a támogatás jogosulatlanul 
igénybevett támogatásnak minő-
sül, ebben az esetben a MOHOSZ 
OHSZK írásbeli felszólítása alap-
ján a támogatás számlával igazolt 
beszerzési értékét és a felszámított 
késedelmi kamatokat a támogatott 
a MOHOSZ OHSZK fizetési fel-
szólításának kézhezvételétől szá-
mított 15 munkanapon belül köte-
les a MOHOSZ részére megfizetni.

12. Tájékoztatási kötelezett-
ség és kapcsolattartás:

A támogatott köteles vállalni, 
hogy a rendezvényhez kapcsoló-
dó hirdetményeken, plakátokon 
és valamennyi kiadványon elhe-
lyezi az arculati előírások szerinti 
MOHOSZ logót, vagy a MOHOSZ 
HUNOP logót, valamint a követ-
kező szöveget: „Jelen rendezvény/
kiadvány a MOHOSZ Horgász 
Utánpótlás-nevelési és Oktatási 
Program pályázati támogatásá-
val valósult meg/készült el.” A 
támogatott köteles az esemény-
nyel kapcsolatos sajtóanyagokban, 
interjúkban, a rendezvényhez kap-
csolódó tájékoztatókon ismertet-
ni a MOHOSZ támogatás tényét, 
valamint saját honlapján és/vagy 
közösségi oldalán a rendezvényt 
megelőzően közzé kell tennie és 
ott legalább 60 napig megjelení-
teni az elnyert támogatással kap-
csolatos általános információkat 
(MOHOSZ/MOHOSZ HUNOP 
logó, az elnyert támogatás mértéke 
és felhasználásának rövid leírása). 
A pályázattal kapcsolatban a pályá-
zók munkanapokon 9.00–12.00-ig 
az ifjusag@mohosz.hu (e-mail) és 
a 06-1/248-2597 (telefon) kaphat-
nak felvilágosítást.

Gyermeknapi horgászversenyek
HUNOP-V/1/2021. pályázatok

A Magyar Országos Horgász Szövetség egy-
szerűsített pályázati kiírása a 2021. évi 

„Gyermeknapi horgászversenyek” támogatására

Értesítjük a civil szervezeteket, hogy 
megjelentek a Miniszterelnökség 

által biztosított forrásból „A Városi 
Civil Alap keretében „civil közösségi 
tevékenységek és feltételeinek támo-
gatása” című alprogram pályázati 
kiírásai.

A Magyar Falu Program Falusi Civil Alap 
keretében a „civil közösségek tevékenysé-
gének támogatása” címmel 2020 júniusában 
megjelent pályázati felhívás forrást biztosított 
az 5000 fő vagy ez alatti lélekszámú telepü-
léseken székhellyel rendelkező egyesületek 
és alapítványok számára. A pályázat sikere 
alapján és figyelembe véve a civil szervezetek 
igényeit, a Kormány újabb támogatási prog-
ramot indít, ezúttal az 5000 fő lakosságszám 
feletti településeken működő civil szervezetek 
számára.

A Városi Civil Alap célja, hogy az 5000 fő 
feletti településeken székhellyel rendelkező 
civil szervezetek részére is elérhetővé tegye 
azon célok támogatását, amelyek a Falusi Civil 
Alap terhére támogatásban részesülhettek.

A pályázatok lebonyolításával kapcsolatos 

feladatokat a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 
látja el. A pályázatokat a Nemzetpolitikai 
Informatikai Rendszeren keresztül (NIR-ben) 
lehet benyújtani.

A pályázatok benyújtására az alábbi idő-
szakban van lehetőség: 2021. április 21. 8 
óra 00 perc – 2021. május 21. 12 óra 00 perc

Egy pályázó kizárólag egy pályázatot nyújt-
hat be a jelen pályázati kiírás keretében. A 
pályázó kizárólag egy pályázati kategóriá-
ra igényelhet támogatást. Több pályázó nem 
nyújthat be együttesen pályázatot.

A pályázati kiírások a következő linkeken 
érhetők el: www.bgazrt.hu

A pályázat elérhető még a https://civil.info.

hu/ oldalon is. A BGA Zrt. a kiírás vonatkozá-
sában elektronikus és telefonos ügyfélszolgá-
latot tart fenn, mely elérhető a +36-1/795-9601 
telefonszámon hétfőn, szerdán és pénteken 
délelőtt 9-től 12 óráig, kedden és csütörtökön 
13-tól 16 óráig.

Várjuk kérdését az vca@bgazrt.hu e-mail 
címre.

Új pályázatok a városi civil alap keretében
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29. Milotai Tiszavirág 
HE.

Milotai Süllős 
bányató

4951 Tiszabecs, 
Rákóczi u. 39.
30/777-5407; 
20/472-6241
mlotahorg.hupont.hu

Csak tagoknak: 30.000 Ft 
Új belépőknek: 60.000 Ft 
ifjúsági éves: 15.000 Ft 
gyermek éves: 12.000 Ft 

napi: 3.000 Ft
ifjúsági: 1.500 Ft 

30. Téglagyár Üzemi 
HE.

Téglagyári-
bányató

4900 Fehérgyarmat, 
Kossuth tér 38
E-mail: teglagyar.he@
gmail.com

Csak tagoknak: 35.000 Ft 4.000 Ft kapható a vas-
úti átjáró előtti boltban, 
előzetes megbeszélés 
alapján. Napijegyes hor-
gászhely nincs.

31. Timári HE. Timári-tó 4466 Timár, 
Szabadság u. 2.
20/621-0289

 Rendezés alatt  

32. Tuzsér-Komoró 
HE.

Lencsés-
Sulymos-
Kisvíz

4623 Tuzsér, 
Váci M. u. 7.
30/340-4045

Csak tagoknak: 21.800 Ft
ifjúsági: 10.500 Ft
70 év felett: 5.800 Ft

Csak tagoknak: 2.500 Ft 
Szabó László horgász-
boltjában, és a halőrök-
nél

33. Új Élet HE. Tiszalöki 
Kenyérgyári 
holtág

4450 Tiszalök, 
Kossuth u. 27.
30/470-6602

felnőtt: 40.000 Ft 
Kedvezményes: 30.000 Ft

felnőtt: nappali és éjsza-
kai napijegy: 3.500-, 
Pergető sportjegy: 
2.000 Ft Tanösvény, 
vendéglő Halmatrac, 
halmérleg és szájfer-
tőtlenítő használata 
kötelező!

34. Vasas HE. Nyírbátori 
Szénaréti-tó

4300 Nyírbátor, 
Szentvér u. 91.
30/450-6996

felnőtt: 30.300 Ft
ifjúsági: 15.150 Ft 
gyermek: 7.500 Ft 
Éjszakai horg. csak tagoknak

felnőtt: 4.000 Ft 
ifjúsági 2.000 Ft 
gyermek: 500 Ft
Sportjegy:2.000 Ft 
büfé, szállás a Szénaréti 
tó szomszédságában 
(kb. 150-200 m) a Sár-
kány Kempingben.

35. Vasutas STE Marótzugi-
holtág

4405 Nyíregyháza, 
Kéményseprő u. 26.
30/255-5240

felnőtt éves tagok: 35.000 társa-
dalmi munkával – 3 éves tags.
felnőtt éves tagok: 45.000 Ft 
3 éves tags.
felnőtt éves nem tag: 55.000 Ft
gyermek éves: 3.500 ft

felnőtt napi: 3.500 Ft
gyermek napi 1.500 Ft

36. Zöld Nádszál HE. Penyigei 
Szenke tó

4941 Penyige, 
Kossuth u. 1.
70/466-8625

éves: 35.000 Ft 
70 év felett: 25.000 Ft 
büfé, horg.tanya, kemping, csó-
nakbérlés, bográcsolás, wifjúsági, 
horg.verseny, klimatizált szállás, 
regisztráció, vizsgáztatás, állami, 
valamint területi engedély váltása.

Napi: 3.500 Ft 
Csak tagoknak:
P-Szo. éjszaka 
Pergető sportjegy: 
2.500 Ft halat elvinni 
nem lehet.
2021-ben csukát elvinni 
tilos!

37. Cégénydányád 
Önkormányzat 
HE.

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

Csak tagoknak: 37.450 Ft 
ifjúsági: 18.725 Ft 
gyermek: 8.250 Ft 

felnőtt: 5.000 Ft 
ifjúsági: 2.500 Ft

38. Fekete István HE. Csengersi-
mai-tó

4743 Csengersima, 
Kodály köz 2.
70/779-0405

Csak tagoknak Napi: 3.500 Ft
Sportjegy: 1.500 Ft

39. Vidiszegi 
Sporthorgász 
Egyesület 

Gyürei Holt-
Tisza

4813 Gyüre, 
Árpád u. 54.
20/491-3888

felnőtt éves: 31.000 Ft 
ifjúsági: 15.500 Ft 
gyermek: 3.500 Ft 

Napi: 3.000 Ft  
gyermek napi: 1.000 Ft 

Régóta téma a táplálkozástudo-
mányi szakérték körében a tenge-
rekben és vadvizekben fogott halak 
és egyéb tengeri herkentyűk húsá-
nak szennyezettsége, gondoljunk 
csak a higanyra, a kadmiumra, az 
ólomra, a PCB-kre és az egyéb 
szennyeződésekre, amelyek a kör-
nyezetszennyezés következtében a 
tengervízbe, majd onnan a vízi 
élőlények szervezetébe kerülnek.

Nos, erre reflektálva talán érde-
mes átböngészni az Egyesült Álla-
mok Környezetvédelmi Ügynöksé-
gének (EPA) egy jelentését, amely 
négy kockázati kategória szerint 
csoportosítja a tenger gyümölcse-
inek higannyal való szennyezettsé-
gét. A négy kategória az alábbiak-
ban található.

1. Nagyon alacsony kockázatú 
halak

Ebbe a kategóriába tartoznak 
azok a halak és egyéb tengeri her-
kentyűk, amelyeket minden eset-
ben nyugodtan beilleszthetünk az 
étrendünkbe, akár hetente többször 
is, mivel nem csak egészségesek, 
de ezek húsának higanyszennye-
zettsége is minimális. Ilyenek a 
következők: csendes-óceáni és 

alaszkai vadlazac, kagyló, garné-
larák, osztriga, hering. szardella. 

2. Alacsony kockázatú halak
Ebben a kategóriában a higany-

tartalom még mindig viszonylag 
alacsony, és ezeket a halakat is 
fogyaszthatjuk rendszeresen, de 
ideális esetben hetente csak egy-
szer. A következő fajok tartoznak 
ide: konzerv tonhal, csendes-
óceáni tőkehal, csendes-óceá-
ni foltos tőkehal, atlanti-óceá-
ni vadlazac, mahi-mahi (ragadozó 
halfajta, amely a trópusi, szubtró-
pusi vizekben él), friss/fagyasztott 
csendes-óceáni tonhal, Dungeness-
rák (Rák magiszter).

3. Közepes kockázatú halak
Közepes higanyszennyezettség 

miatt körülbelül havonta egyszer 
fogyasszuk az ezen kategóriába tar-
tozó halakat és tengeri herkentyűket. 
A veszélyeztetett csoportba tartozó 
személyeknek (mint például a ter-
hes nőknek) még ritkábban érdemes 
fogyasztaniuk ezekből. Az ide tar-
tozó halak a következők: laposhal, 
tengeri sügér, germon (hosszúszár-
nyú tonhal), kékhal, friss/fagyasztott 
atlanti-óceáni tonhal

4. Magas kockázatú halak
Az ezen kategóriába tartozó 

halakat és tengeri herkentyűket 
csak nagyon ritka alkalmakkor 
fogyasszuk, és a magasabb koc-
kázatú csoportokba tartozó sze-
mélyek (mint például a terhes nők 
és a gyermekek) kerüljék ezeket a 
magas higanytartalomból fakadó 
kockázat miatt. Ebbe a kategóriába 

a következő halak 
tartoznak: kardhal, 
cserepeshal, marlin, 
cápa, kékúszójú ton-
hal, király makréla

Érdemes tudni, hogy más típu-
sú makrélák – mint például a spa-
nyol makréla, a domolykó makréla 
és a kék makréla – alacsonyabb 
kockázati kategóriába esnek, ezért 
ezek mértékkel, de gyakrabban 
fogyaszthatók.

5. Összefoglalás
Mint láthatjuk, a fenti négy 

kockázati szint alapján a Magyar-

országon kapható halak közül 
nyugodtan fogyaszthatjuk a csen-
des-óceáni és alaszkai vadlazacot, 
a kagylókat, a garnélarákokat, 
az osztrigákat és a heringeket. 
Viszont, ha lehetséges, kerüljük a 

cápahúst, a kardhalat 
és a marlint, valamint 

maximum heti egy 
alkalomra korlátozzuk a 

tőkehalak és a ton-
halkonzervek 

fogyasztá-
sát.

Veszélyes higanytartalom a tengeri halakban

Nagyapa nyári konyhájának 
előszobájában, az ablak alatt 
és a fal mellett, két egyszerű, 
deszkákból készített stelázsi 
áll, széthasított műtrágyás 
zsákkal „lefüggönyözve”. 
A polcokon régi konzervdo-
bozok, meg zöld műanyag, 
nyakuktól megfosztott ecetes-
üvegek sorakoznak, s bennük 
megannyi csavar, alkatrész, 
szeg, elsősorban a cipészmun-
kához és a horgászathoz.

Nem mondja, hogy ne pisz-
káljak hozzá, de nem is nézi 
jó szemmel, ha az orsókhoz 
nyúlok. Tokoz. Nem is igen 
papírdoboz ez, amiben van, 
hanem műbőr. Vannak még itt 
horgok, sárgaréz villantó piros 
fa szemmel, dugókból, meg 
hungarocell darabokból tákolt 
úszók, amik aztán tényleg áll-
ják a próbát. Nem is csoda, 
mert ezek is a biztonság ked-
véért, szigetelőszalaggal van-
nak betekerve. 

A stelázsi mellett áll a két – 
nem szokványos- horgászbot. 
Nagyapa a háború után üzle-
telte valakivel a bottesthez 
való vívópengéket, melyek 
alul fanyélben végződnek. A 
két részt, egy nehézgéppus-
ka lőszer hosszúkás réz teste 
fogja össze, mely fenekétől 
megfosztva, mindig ragyogó 
aranyszínre fényezve. A boton 
lévő kisebb és nagyobb gyű-
rűk a pengéhez jól oda vannak 
fogatva… Mellettük áll még 
egy merítőháló, aminek a nye-
lét eredetileg is, a saját kér-
ges kezeihez csinálhatta, mert 
nem hengeres, hanem téglatest 
alakú. Mint egy deszka. Nagy-
apa szerint, így nem csúszik ki 
a kezünkből. 

Hát az enyémből nem csú-
szott ki. De bele se sűrűn. Ez a 
tárgy-együttes, mondjuk úgy, 
hogy a nyári konyha „Szent 
Grálja”, amihez csak a „mes-
ter” érhet hozzá. Persze, ez 

nem jelenti azt, hogy nekünk 
nem adódnak szökőnapok... A 
nagy zöld konyhaszekrényben 
minden van, ami bennünket, 
gyerekeket is érdekel. A fal-
nál egy ruganyos dívány, amin 
sosem fekszik senki. Rálökve 
egy fekete kabát, egy csatos 
bőr táska, amivel Irénke néni 
boltjába megy minden reg-
gel félhétkor kenyérért. Elő a 
felsővázas biciklit, tisztessé-
ges nevén „Szövetkezeti áru 
varázs”-t, amit még 1939-ben 
vett. Ez volt az első és egyben 
utolsó biciklije is. Kormányá-
nak fogantyúi és a dinamótól 
a hátsó lámpáig húzódó veze-
ték, természetesen szigetelő-
szalaggal vannak megerősítve. 
Az ágy alatt ott a csoda, egy 
halványkék lavór, s benne a 
kiskárászok. Ott teleltek, sok-
szor ott is nyaraltak. Ahogy mi 
is. Ők az ágy alatt fickándoz-
tak, mi meg az ágy fölött… 

Ifj. Kovács Géza írása 2021

A „Grál-botok” (1987.)

Határidő változás
Felhívás 2020–2021. évi „Isko-

lai sporthorgász szakkörök” 
(HUNOP-IV/5/2020.) pályázat 
módosításaival kapcsolatban:

A MOHOSZ Országos Horgászszerve-
zeti Szolgáltató Központja az Ifjúsági és 
Oktatási Szakbizottság javaslata alapján 
a következő módosításokat hagyta jóvá 
az 2020–2021. évi „Iskolai sporthorgász 
szakkörök” (HUNOP-IV/5/2020.) pályá-
zattal kapcsolatban:

–  a szakkörök befejezésének határideje 
2021. június 01-ről 2021. október 
30-ra módosul,

–  a pályázat elszámolásának határideje 
2021. június 30-ról 2021. november 
30-ra módosul.

Kérjük önöket, hogy ezt az üzenetet a 
tagegyesületeik felé is továbbítsák.

Dr. Dérer István
MOHOSZ OHSZK főigazgató megbízásából

Horgásztoll
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. Horgász 
Egyesület neve

Vízterület 
megneve-

zése
Címe, Telefon

ÁRA

felnőtt éves felnőtt napi/ 
Megjegyzés

1. Alkaloida Lombik 
HE.

Tiszavasvári 
Kacsástó

Információs szám és 
bejelentkezés éjszakai 
horgászatra:  
20/453-8969
Részletes információk: 
TV-HORGASZ.INFO
Friss hírek: Facebook.
com/Kacsashorgaszto

Éves csak egyesületi tagoknak: 
40.000 Ft 
Éves egyéb horgászoknak: 
50.000 Ft 
Féléves bérlet csak egyesületi 
tagoknak: 25.000 Ft 
Éves sporthorgász bérlet: 
35.000 Ft éves 
ifjúsági sporthorgász bérlet: 
15.000 Ft

napi jegy: 3.500 Ft
napi sportjegy: 2.800 Ft
ifjúsági sportjegy: 
1.500 Ft
gyermek horgász (14 
év alatt) 1 spiccbottal, 
úszós készséggel díj-
mentesen horgászhat 
felnőtt felügyelete mel-
let, a halőr által kijelölt 
helyen. 
Halvitelre nem jogosít. 

2. APAGY HE. Apagyi 
Kenderáz-
tató

4553 Apagy, Petőfi u. 17.
20/555-6664

tagoknak éves: 62.000 Ft 
ifjúsági: 32.300 Ft
gyermek: 8.000 Ft

felnőtt: 4.200 Ft
ifjúsági: 2.100 Ft
gyermek: 1000 Ft 
sportjegy 2.100 Ft 
1 botra, 
büfé, kemping, horgász-
bolt

3. Beregdaróci Civil 
Fejlődéséért Sza-
badidő és HE

Beregdaróci 
bányató

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

Rendezés alatt

4. Beregi Tiszahát 
HE.

Laposhadi 
Holt-
Csaronda

4831 Tiszaszalka, 
Petőfi u.60.
70/425-9964

Csak tagoknak: 38.000 Ft nincs

5. Bezdéd HE. a) Fecskefa-
rok horgász-
tó
b) Kerek Holt 
Tisza

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

Csak tagoknak 27.000 Ft 
Éjszakai jegy: +10.000 Ft 
gyermek: 13.500 Ft 

felnőtt: 3.500 Ft 
gyermek: 1.750 Ft 
horgásztanya, kemping

6. Bujtos Sport HE. Bujtosi tavak 
Nyíregyháza

4400 Nyíregyháza, 
Jelvény u. 11.
20/800-6178

csak tagoknak: 40.000 Ft (40kg 
nemes hal) 
ifjúsági, gyermek: 10.000 Ft 
(20kg)

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

7. Cormorán Hor-
gász Egyesület

Rakamazi 
Nagy Morot-
va 
Kis Morotva 
Rakamazi 
Aranyosárok

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

felnőtt tagok: 25.000 Ft
felnőtt nem tagok: 35.000 Ft
Kedv.: (nő, fogy, 70 év): 18.000 Ft
ifjúsági 1 botos: 18.000 Ft
gyermek: 1.000 Ft

felnőtt: 3.000 Ft

8. Dolgozók Hor-
gász 

Kisvárdai 
agyaggödrök

4600 Kisvárda, 
Bolgár u. 13.
30/390-4910

Csak tagoknak: 48.000 Ft 
ifjúsági: 24.000 Ft 
gyermek: 6.000 Ft 

napi: 3.500 Ft
ifjúsági: 1.750 Ft
gyermek: 1.000 Ft 

9. Ecsedi Láp HE. Nagyecsedi 
jóléti tó

4355 Nagyecsed, 
Komoróczi u.53.
30/504-9528

felnőtt éves 30.000 Ft 
ifjúsági 15.000 Ft 
gyermek: 3.000 Ft 

napi. 4.000 Ft 

10. HO-HO 2004 HE. Tyukodi hor-
gásztó

4762 Tyukod, 
Kiss u. 41.
30/205-8692

Csak tagoknak: 50.000 Ft napi: 4.500 Ft 
ifjúsági : 2.250 Ft 
büfé, sátorozás

11. Holt-Szamos HE. Szamossályi 
Holt-Szamos

4735 Szamossályi, 
Kossuth u. 58.
70/345-0193

Csak tagoknak: 34.700 Ft  
Nyugdíjas:15.000 Ft 
ifjúsági: 7.700 Ft 
gyermek éves:4.700 Ft 

napi: 3.500 Ft 

12. KEMÉV HE. Császár-
szállási  
Ivató tó

4400 Nyíregyháza, 
Kárász u. 10.
20/316-5770

Csak tagoknak 45.000 Ft nincs

13. Kurucz HE. Tarpai 
Kisjánosné 
és Vargasze-
gi holtágak

4931 Tarpa, 
Rákóczi u. 8.
70/329-4148

Csak tagoknak 21.800 Ft felnőtt: 4.000 Ft

14. Kraszna HE. Kocsordi 
Kirva lapos

4751 Kocsord, Vörös-
marty u. 14.
30/841-4886

Csak tagoknak: 38.800 Ft 
Sportjegy: 2.000 Ft 

felnőtt: 4.000 Ft 
ifjúsági: 2.000 Ft 
falusi turistaszállás, 
főzési lehetőség

15. Máriapócsi HE.
16. Nagyközségi HE Ököritó fül-

pösi hor-
gásztó

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

Csak tagoknak: 40.000 Ft 
Új belépőnek: 80.000 Ft 

felnőtt: 2.500 Ft
gyermek: 1.000 Ft
sporthorgász jegy: 
1.500 Ft 

17. NYPA-SENIOR 
HE.

Sényő 
Kovács-tó

4400 Nyíregyháza, 
Tünde u. 2.
30/535-6443

nincs nincs

18. Olcsva HE. Olcsva Holt-
Kraszna

4826 Olcsva, 
Petőfi u. 22.
30/697-0928

felnőtt: 55.000 Ft 
ifjúsági: 10.000 Ft

Napijegy árusítás meg-
szűnt, csak tagoknak 
van.

19. Postás HE. Vásárosna-
ményi Kes-
keny Holt-
Tisza 

4803 Vásárosnamény, 
Templom u. 19.
30/254-6168

Csak tagoknak: 22.000 Ft 
ifjúsági éves: 11.000 Ft 
gyermek: 4.000 Ft 

napi: 3.500 Ft
ifjúsági napi: 2.000 Ft 
napkeltétől-napnyug-
táig

20. Réti Csík HE. Holt-Kraszna 4751 Kocsord, 
Rákóczi u. 33/a.
20/366-4214
e-mail: 
reticsikhe@gmail.com

Csak tagoknak: 41.200 Ft nincs

21. Sóstó Gyógyfür-
dő HE. 

Sóstói tavak 
Nyíregyháza

4431 Nyíregyháza, 
Szódaház u. 18.
30/955-3776

Csak tagoknak: 35.000 Ft felnőtt: 4.000 Ft
ifjúsági: 2.000 Ft
gyermek: 1.000 Ft 

22. SZÁÉV HE. Nyírturai hor-
gásztó

4532 Nyírtura, 
Temető u. 7.
30/965-5825

Tagoknak:50.000 Ft 60 kg/év
40.000 Ft 40 kg/év
ifjúsági éves: 20.000 Ft 20 kg/év
25.000 Ft 30 kg/év

napi: 4.000 Ft 
ifjúsági: 2.000 Ft
gyermek: 1.000 Ft
főzési, sátorozási lehe-
tőség megbeszélés 
alapján

23. Szabolcsi Földvár 
HE.

Szabolcsi 
Holt-Tisza

4467 Szabolcs, 
Kossuth u. 26.
20/257-5220

Csak tagoknak: 16.700 Ft 
ifjúsági: 8.350 Ft
gyermek: 3.000 Ft 

felnőtt: 2.500 Ft
ifjúsági: 1.250 Ft 
sátorozás, bográcsozás

24. Szatmárvidéki 
HE.

Vaja víztá-
rozó

4700 Mátészalka, 
Ősz u. 7. 
70/770-65-45
www.vajaihorgaszto.hu

Csak tagoknak: 55.000 Ft 
Női: 35.000 Ft 
ifjúsági: 10.000 Ft 
gyermek: 3.000 Ft 
nyugdíjas: 48.000 Ft

4.000 Ft 
csónakbérlés, 
Új belépőnek: emelt 
díjas halasítás, vízpótlás

25. Székelyi víztározó 
HE.

Székelyi víz-
tározó

4400 Nyíregyháza, 
Jég u. 4.
30/945-2254

csak tagoknak

26. Tiszaparti HE. Gávaven-
csellői 
Kacsató

4471 Gávavencsellő, 
Hősök tere 4.
70/560-8061

Tagoknak: 40.000 Ft 
ifjúsági: 20.000 Ft 
gyermek: 5.000 Ft 

felnőtt: 3.000 Ft 
ifjúsági: 2.000 Ft 
éjszakai: 3.500 Ft csak 
hétvégén
sátorozási lehetőség, 
főzés

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

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

Bodrog folyóra: 
felnőtt éves 19.500 Ft
65 év felett, ifjúsági: 13.000 Ft
gyermek éves: 6.000 Ft
ESZH nélkül: 22.000 Ft
Lónyai: 
felnőtt éves: 3.800 Ft,
65 év felett, ifjúsági: 2.700 Ft,
gyermek: 1.600 Ft;
Tiszakarádi főcsatorna
felnőtt éves: 3.800 Ft 
65 év felett: 2.700 Ft 
gyermek éves: 1.600 Ft 

Bodrog folyóra:
felnőtt napi: 1.200 Ft
gyermek napi: 200 Ft 
turista: 1.300 Ft
ESZH nélkül: 1.300 Ft

28. Tisza-Szamoskö-
zi HE.

Szamosújlaki 
Holt-Szamos

4900 Fehérgyarmat, 
Móricz Zsigmond u. 11.
20/590-0174

Csak tagoknak: 55.000 Ft, 
ifjúsági: 27.000 Ft 
gyermek éves: 10.000 Ft 

napi: 5.000 Ft 
gyermek: 3.500 Ft 

A VÍZKEZELŐ HORGÁSZ EGYESÜLETEK MEGYÉNKBEN
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. Horgász 
Egyesület neve

Vízterület 
megneve-

zése
Címe, Telefon

ÁRA

felnőtt éves felnőtt napi/ 
Megjegyzés

1. Alkaloida Lombik 
HE.

Tiszavasvári 
Kacsástó

Információs szám és 
bejelentkezés éjszakai 
horgászatra:  
20/453-8969
Részletes információk: 
TV-HORGASZ.INFO
Friss hírek: Facebook.
com/Kacsashorgaszto

Éves csak egyesületi tagoknak: 
40.000 Ft 
Éves egyéb horgászoknak: 
50.000 Ft 
Féléves bérlet csak egyesületi 
tagoknak: 25.000 Ft 
Éves sporthorgász bérlet: 
35.000 Ft éves 
ifjúsági sporthorgász bérlet: 
15.000 Ft

napi jegy: 3.500 Ft
napi sportjegy: 2.800 Ft
ifjúsági sportjegy: 
1.500 Ft
gyermek horgász (14 
év alatt) 1 spiccbottal, 
úszós készséggel díj-
mentesen horgászhat 
felnőtt felügyelete mel-
let, a halőr által kijelölt 
helyen. 
Halvitelre nem jogosít. 

2. APAGY HE. Apagyi 
Kenderáz-
tató

4553 Apagy, Petőfi u. 17.
20/555-6664

tagoknak éves: 62.000 Ft 
ifjúsági: 32.300 Ft
gyermek: 8.000 Ft

felnőtt: 4.200 Ft
ifjúsági: 2.100 Ft
gyermek: 1000 Ft 
sportjegy 2.100 Ft 
1 botra, 
büfé, kemping, horgász-
bolt

3. Beregdaróci Civil 
Fejlődéséért Sza-
badidő és HE

Beregdaróci 
bányató

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

Rendezés alatt

4. Beregi Tiszahát 
HE.

Laposhadi 
Holt-
Csaronda

4831 Tiszaszalka, 
Petőfi u.60.
70/425-9964

Csak tagoknak: 38.000 Ft nincs

5. Bezdéd HE. a) Fecskefa-
rok horgász-
tó
b) Kerek Holt 
Tisza

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

Csak tagoknak 27.000 Ft 
Éjszakai jegy: +10.000 Ft 
gyermek: 13.500 Ft 

felnőtt: 3.500 Ft 
gyermek: 1.750 Ft 
horgásztanya, kemping

6. Bujtos Sport HE. Bujtosi tavak 
Nyíregyháza

4400 Nyíregyháza, 
Jelvény u. 11.
20/800-6178

csak tagoknak: 40.000 Ft (40kg 
nemes hal) 
ifjúsági, gyermek: 10.000 Ft 
(20kg)

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

7. Cormorán Hor-
gász Egyesület

Rakamazi 
Nagy Morot-
va 
Kis Morotva 
Rakamazi 
Aranyosárok

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

felnőtt tagok: 25.000 Ft
felnőtt nem tagok: 35.000 Ft
Kedv.: (nő, fogy, 70 év): 18.000 Ft
ifjúsági 1 botos: 18.000 Ft
gyermek: 1.000 Ft

felnőtt: 3.000 Ft

8. Dolgozók Hor-
gász 

Kisvárdai 
agyaggödrök

4600 Kisvárda, 
Bolgár u. 13.
30/390-4910

Csak tagoknak: 48.000 Ft 
ifjúsági: 24.000 Ft 
gyermek: 6.000 Ft 

napi: 3.500 Ft
ifjúsági: 1.750 Ft
gyermek: 1.000 Ft 

9. Ecsedi Láp HE. Nagyecsedi 
jóléti tó

4355 Nagyecsed, 
Komoróczi u.53.
30/504-9528

felnőtt éves 30.000 Ft 
ifjúsági 15.000 Ft 
gyermek: 3.000 Ft 

napi. 4.000 Ft 

10. HO-HO 2004 HE. Tyukodi hor-
gásztó

4762 Tyukod, 
Kiss u. 41.
30/205-8692

Csak tagoknak: 50.000 Ft napi: 4.500 Ft 
ifjúsági : 2.250 Ft 
büfé, sátorozás

11. Holt-Szamos HE. Szamossályi 
Holt-Szamos

4735 Szamossályi, 
Kossuth u. 58.
70/345-0193

Csak tagoknak: 34.700 Ft  
Nyugdíjas:15.000 Ft 
ifjúsági: 7.700 Ft 
gyermek éves:4.700 Ft 

napi: 3.500 Ft 

12. KEMÉV HE. Császár-
szállási  
Ivató tó

4400 Nyíregyháza, 
Kárász u. 10.
20/316-5770

Csak tagoknak 45.000 Ft nincs

13. Kurucz HE. Tarpai 
Kisjánosné 
és Vargasze-
gi holtágak

4931 Tarpa, 
Rákóczi u. 8.
70/329-4148

Csak tagoknak 21.800 Ft felnőtt: 4.000 Ft

14. Kraszna HE. Kocsordi 
Kirva lapos

4751 Kocsord, Vörös-
marty u. 14.
30/841-4886

Csak tagoknak: 38.800 Ft 
Sportjegy: 2.000 Ft 

felnőtt: 4.000 Ft 
ifjúsági: 2.000 Ft 
falusi turistaszállás, 
főzési lehetőség

15. Máriapócsi HE.
16. Nagyközségi HE Ököritó fül-

pösi hor-
gásztó

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

Csak tagoknak: 40.000 Ft 
Új belépőnek: 80.000 Ft 

felnőtt: 2.500 Ft
gyermek: 1.000 Ft
sporthorgász jegy: 
1.500 Ft 

17. NYPA-SENIOR 
HE.

Sényő 
Kovács-tó

4400 Nyíregyháza, 
Tünde u. 2.
30/535-6443

nincs nincs

18. Olcsva HE. Olcsva Holt-
Kraszna

4826 Olcsva, 
Petőfi u. 22.
30/697-0928

felnőtt: 55.000 Ft 
ifjúsági: 10.000 Ft

Napijegy árusítás meg-
szűnt, csak tagoknak 
van.

19. Postás HE. Vásárosna-
ményi Kes-
keny Holt-
Tisza 

4803 Vásárosnamény, 
Templom u. 19.
30/254-6168

Csak tagoknak: 22.000 Ft 
ifjúsági éves: 11.000 Ft 
gyermek: 4.000 Ft 

napi: 3.500 Ft
ifjúsági napi: 2.000 Ft 
napkeltétől-napnyug-
táig

20. Réti Csík HE. Holt-Kraszna 4751 Kocsord, 
Rákóczi u. 33/a.
20/366-4214
e-mail: 
reticsikhe@gmail.com

Csak tagoknak: 41.200 Ft nincs

21. Sóstó Gyógyfür-
dő HE. 

Sóstói tavak 
Nyíregyháza

4431 Nyíregyháza, 
Szódaház u. 18.
30/955-3776

Csak tagoknak: 35.000 Ft felnőtt: 4.000 Ft
ifjúsági: 2.000 Ft
gyermek: 1.000 Ft 

22. SZÁÉV HE. Nyírturai hor-
gásztó

4532 Nyírtura, 
Temető u. 7.
30/965-5825

Tagoknak:50.000 Ft 60 kg/év
40.000 Ft 40 kg/év
ifjúsági éves: 20.000 Ft 20 kg/év
25.000 Ft 30 kg/év

napi: 4.000 Ft 
ifjúsági: 2.000 Ft
gyermek: 1.000 Ft
főzési, sátorozási lehe-
tőség megbeszélés 
alapján

23. Szabolcsi Földvár 
HE.

Szabolcsi 
Holt-Tisza

4467 Szabolcs, 
Kossuth u. 26.
20/257-5220

Csak tagoknak: 16.700 Ft 
ifjúsági: 8.350 Ft
gyermek: 3.000 Ft 

felnőtt: 2.500 Ft
ifjúsági: 1.250 Ft 
sátorozás, bográcsozás

24. Szatmárvidéki 
HE.

Vaja víztá-
rozó

4700 Mátészalka, 
Ősz u. 7. 
70/770-65-45
www.vajaihorgaszto.hu

Csak tagoknak: 55.000 Ft 
Női: 35.000 Ft 
ifjúsági: 10.000 Ft 
gyermek: 3.000 Ft 
nyugdíjas: 48.000 Ft

4.000 Ft 
csónakbérlés, 
Új belépőnek: emelt 
díjas halasítás, vízpótlás

25. Székelyi víztározó 
HE.

Székelyi víz-
tározó

4400 Nyíregyháza, 
Jég u. 4.
30/945-2254

csak tagoknak

26. Tiszaparti HE. Gávaven-
csellői 
Kacsató

4471 Gávavencsellő, 
Hősök tere 4.
70/560-8061

Tagoknak: 40.000 Ft 
ifjúsági: 20.000 Ft 
gyermek: 5.000 Ft 

felnőtt: 3.000 Ft 
ifjúsági: 2.000 Ft 
éjszakai: 3.500 Ft csak 
hétvégén
sátorozási lehetőség, 
főzés

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

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

Bodrog folyóra: 
felnőtt éves 19.500 Ft
65 év felett, ifjúsági: 13.000 Ft
gyermek éves: 6.000 Ft
ESZH nélkül: 22.000 Ft
Lónyai: 
felnőtt éves: 3.800 Ft,
65 év felett, ifjúsági: 2.700 Ft,
gyermek: 1.600 Ft;
Tiszakarádi főcsatorna
felnőtt éves: 3.800 Ft 
65 év felett: 2.700 Ft 
gyermek éves: 1.600 Ft 

Bodrog folyóra:
felnőtt napi: 1.200 Ft
gyermek napi: 200 Ft 
turista: 1.300 Ft
ESZH nélkül: 1.300 Ft

28. Tisza-Szamoskö-
zi HE.

Szamosújlaki 
Holt-Szamos

4900 Fehérgyarmat, 
Móricz Zsigmond u. 11.
20/590-0174

Csak tagoknak: 55.000 Ft, 
ifjúsági: 27.000 Ft 
gyermek éves: 10.000 Ft 

napi: 5.000 Ft 
gyermek: 3.500 Ft 

A VÍZKEZELŐ HORGÁSZ EGYESÜLETEK MEGYÉNKBEN
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29. Milotai Tiszavirág 
HE.

Milotai Süllős 
bányató

4951 Tiszabecs, 
Rákóczi u. 39.
30/777-5407; 
20/472-6241
mlotahorg.hupont.hu

Csak tagoknak: 30.000 Ft 
Új belépőknek: 60.000 Ft 
ifjúsági éves: 15.000 Ft 
gyermek éves: 12.000 Ft 

napi: 3.000 Ft
ifjúsági: 1.500 Ft 

30. Téglagyár Üzemi 
HE.

Téglagyári-
bányató

4900 Fehérgyarmat, 
Kossuth tér 38
E-mail: teglagyar.he@
gmail.com

Csak tagoknak: 35.000 Ft 4.000 Ft kapható a vas-
úti átjáró előtti boltban, 
előzetes megbeszélés 
alapján. Napijegyes hor-
gászhely nincs.

31. Timári HE. Timári-tó 4466 Timár, 
Szabadság u. 2.
20/621-0289

 Rendezés alatt  

32. Tuzsér-Komoró 
HE.

Lencsés-
Sulymos-
Kisvíz

4623 Tuzsér, 
Váci M. u. 7.
30/340-4045

Csak tagoknak: 21.800 Ft
ifjúsági: 10.500 Ft
70 év felett: 5.800 Ft

Csak tagoknak: 2.500 Ft 
Szabó László horgász-
boltjában, és a halőrök-
nél

33. Új Élet HE. Tiszalöki 
Kenyérgyári 
holtág

4450 Tiszalök, 
Kossuth u. 27.
30/470-6602

felnőtt: 40.000 Ft 
Kedvezményes: 30.000 Ft

felnőtt: nappali és éjsza-
kai napijegy: 3.500-, 
Pergető sportjegy: 
2.000 Ft Tanösvény, 
vendéglő Halmatrac, 
halmérleg és szájfer-
tőtlenítő használata 
kötelező!

34. Vasas HE. Nyírbátori 
Szénaréti-tó

4300 Nyírbátor, 
Szentvér u. 91.
30/450-6996

felnőtt: 30.300 Ft
ifjúsági: 15.150 Ft 
gyermek: 7.500 Ft 
Éjszakai horg. csak tagoknak

felnőtt: 4.000 Ft 
ifjúsági 2.000 Ft 
gyermek: 500 Ft
Sportjegy:2.000 Ft 
büfé, szállás a Szénaréti 
tó szomszédságában 
(kb. 150-200 m) a Sár-
kány Kempingben.

35. Vasutas STE Marótzugi-
holtág

4405 Nyíregyháza, 
Kéményseprő u. 26.
30/255-5240

felnőtt éves tagok: 35.000 társa-
dalmi munkával – 3 éves tags.
felnőtt éves tagok: 45.000 Ft 
3 éves tags.
felnőtt éves nem tag: 55.000 Ft
gyermek éves: 3.500 ft

felnőtt napi: 3.500 Ft
gyermek napi 1.500 Ft

36. Zöld Nádszál HE. Penyigei 
Szenke tó

4941 Penyige, 
Kossuth u. 1.
70/466-8625

éves: 35.000 Ft 
70 év felett: 25.000 Ft 
büfé, horg.tanya, kemping, csó-
nakbérlés, bográcsolás, wifjúsági, 
horg.verseny, klimatizált szállás, 
regisztráció, vizsgáztatás, állami, 
valamint területi engedély váltása.

Napi: 3.500 Ft 
Csak tagoknak:
P-Szo. éjszaka 
Pergető sportjegy: 
2.500 Ft halat elvinni 
nem lehet.
2021-ben csukát elvinni 
tilos!

37. Cégénydányád 
Önkormányzat 
HE.

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

Csak tagoknak: 37.450 Ft 
ifjúsági: 18.725 Ft 
gyermek: 8.250 Ft 

felnőtt: 5.000 Ft 
ifjúsági: 2.500 Ft

38. Fekete István HE. Csengersi-
mai-tó

4743 Csengersima, 
Kodály köz 2.
70/779-0405

Csak tagoknak Napi: 3.500 Ft
Sportjegy: 1.500 Ft

39. Vidiszegi 
Sporthorgász 
Egyesület 

Gyürei Holt-
Tisza

4813 Gyüre, 
Árpád u. 54.
20/491-3888

felnőtt éves: 31.000 Ft 
ifjúsági: 15.500 Ft 
gyermek: 3.500 Ft 

Napi: 3.000 Ft  
gyermek napi: 1.000 Ft 

Régóta téma a táplálkozástudo-
mányi szakérték körében a tenge-
rekben és vadvizekben fogott halak 
és egyéb tengeri herkentyűk húsá-
nak szennyezettsége, gondoljunk 
csak a higanyra, a kadmiumra, az 
ólomra, a PCB-kre és az egyéb 
szennyeződésekre, amelyek a kör-
nyezetszennyezés következtében a 
tengervízbe, majd onnan a vízi 
élőlények szervezetébe kerülnek.

Nos, erre reflektálva talán érde-
mes átböngészni az Egyesült Álla-
mok Környezetvédelmi Ügynöksé-
gének (EPA) egy jelentését, amely 
négy kockázati kategória szerint 
csoportosítja a tenger gyümölcse-
inek higannyal való szennyezettsé-
gét. A négy kategória az alábbiak-
ban található.

1. Nagyon alacsony kockázatú 
halak

Ebbe a kategóriába tartoznak 
azok a halak és egyéb tengeri her-
kentyűk, amelyeket minden eset-
ben nyugodtan beilleszthetünk az 
étrendünkbe, akár hetente többször 
is, mivel nem csak egészségesek, 
de ezek húsának higanyszennye-
zettsége is minimális. Ilyenek a 
következők: csendes-óceáni és 

alaszkai vadlazac, kagyló, garné-
larák, osztriga, hering. szardella. 

2. Alacsony kockázatú halak
Ebben a kategóriában a higany-

tartalom még mindig viszonylag 
alacsony, és ezeket a halakat is 
fogyaszthatjuk rendszeresen, de 
ideális esetben hetente csak egy-
szer. A következő fajok tartoznak 
ide: konzerv tonhal, csendes-
óceáni tőkehal, csendes-óceá-
ni foltos tőkehal, atlanti-óceá-
ni vadlazac, mahi-mahi (ragadozó 
halfajta, amely a trópusi, szubtró-
pusi vizekben él), friss/fagyasztott 
csendes-óceáni tonhal, Dungeness-
rák (Rák magiszter).

3. Közepes kockázatú halak
Közepes higanyszennyezettség 

miatt körülbelül havonta egyszer 
fogyasszuk az ezen kategóriába tar-
tozó halakat és tengeri herkentyűket. 
A veszélyeztetett csoportba tartozó 
személyeknek (mint például a ter-
hes nőknek) még ritkábban érdemes 
fogyasztaniuk ezekből. Az ide tar-
tozó halak a következők: laposhal, 
tengeri sügér, germon (hosszúszár-
nyú tonhal), kékhal, friss/fagyasztott 
atlanti-óceáni tonhal

4. Magas kockázatú halak
Az ezen kategóriába tartozó 

halakat és tengeri herkentyűket 
csak nagyon ritka alkalmakkor 
fogyasszuk, és a magasabb koc-
kázatú csoportokba tartozó sze-
mélyek (mint például a terhes nők 
és a gyermekek) kerüljék ezeket a 
magas higanytartalomból fakadó 
kockázat miatt. Ebbe a kategóriába 

a következő halak 
tartoznak: kardhal, 
cserepeshal, marlin, 
cápa, kékúszójú ton-
hal, király makréla

Érdemes tudni, hogy más típu-
sú makrélák – mint például a spa-
nyol makréla, a domolykó makréla 
és a kék makréla – alacsonyabb 
kockázati kategóriába esnek, ezért 
ezek mértékkel, de gyakrabban 
fogyaszthatók.

5. Összefoglalás
Mint láthatjuk, a fenti négy 

kockázati szint alapján a Magyar-

országon kapható halak közül 
nyugodtan fogyaszthatjuk a csen-
des-óceáni és alaszkai vadlazacot, 
a kagylókat, a garnélarákokat, 
az osztrigákat és a heringeket. 
Viszont, ha lehetséges, kerüljük a 

cápahúst, a kardhalat 
és a marlint, valamint 

maximum heti egy 
alkalomra korlátozzuk a 

tőkehalak és a ton-
halkonzervek 

fogyasztá-
sát.

Veszélyes higanytartalom a tengeri halakban

Nagyapa nyári konyhájának 
előszobájában, az ablak alatt 
és a fal mellett, két egyszerű, 
deszkákból készített stelázsi 
áll, széthasított műtrágyás 
zsákkal „lefüggönyözve”. 
A polcokon régi konzervdo-
bozok, meg zöld műanyag, 
nyakuktól megfosztott ecetes-
üvegek sorakoznak, s bennük 
megannyi csavar, alkatrész, 
szeg, elsősorban a cipészmun-
kához és a horgászathoz.

Nem mondja, hogy ne pisz-
káljak hozzá, de nem is nézi 
jó szemmel, ha az orsókhoz 
nyúlok. Tokoz. Nem is igen 
papírdoboz ez, amiben van, 
hanem műbőr. Vannak még itt 
horgok, sárgaréz villantó piros 
fa szemmel, dugókból, meg 
hungarocell darabokból tákolt 
úszók, amik aztán tényleg áll-
ják a próbát. Nem is csoda, 
mert ezek is a biztonság ked-
véért, szigetelőszalaggal van-
nak betekerve. 

A stelázsi mellett áll a két – 
nem szokványos- horgászbot. 
Nagyapa a háború után üzle-
telte valakivel a bottesthez 
való vívópengéket, melyek 
alul fanyélben végződnek. A 
két részt, egy nehézgéppus-
ka lőszer hosszúkás réz teste 
fogja össze, mely fenekétől 
megfosztva, mindig ragyogó 
aranyszínre fényezve. A boton 
lévő kisebb és nagyobb gyű-
rűk a pengéhez jól oda vannak 
fogatva… Mellettük áll még 
egy merítőháló, aminek a nye-
lét eredetileg is, a saját kér-
ges kezeihez csinálhatta, mert 
nem hengeres, hanem téglatest 
alakú. Mint egy deszka. Nagy-
apa szerint, így nem csúszik ki 
a kezünkből. 

Hát az enyémből nem csú-
szott ki. De bele se sűrűn. Ez a 
tárgy-együttes, mondjuk úgy, 
hogy a nyári konyha „Szent 
Grálja”, amihez csak a „mes-
ter” érhet hozzá. Persze, ez 

nem jelenti azt, hogy nekünk 
nem adódnak szökőnapok... A 
nagy zöld konyhaszekrényben 
minden van, ami bennünket, 
gyerekeket is érdekel. A fal-
nál egy ruganyos dívány, amin 
sosem fekszik senki. Rálökve 
egy fekete kabát, egy csatos 
bőr táska, amivel Irénke néni 
boltjába megy minden reg-
gel félhétkor kenyérért. Elő a 
felsővázas biciklit, tisztessé-
ges nevén „Szövetkezeti áru 
varázs”-t, amit még 1939-ben 
vett. Ez volt az első és egyben 
utolsó biciklije is. Kormányá-
nak fogantyúi és a dinamótól 
a hátsó lámpáig húzódó veze-
ték, természetesen szigetelő-
szalaggal vannak megerősítve. 
Az ágy alatt ott a csoda, egy 
halványkék lavór, s benne a 
kiskárászok. Ott teleltek, sok-
szor ott is nyaraltak. Ahogy mi 
is. Ők az ágy alatt fickándoz-
tak, mi meg az ágy fölött… 

Ifj. Kovács Géza írása 2021

A „Grál-botok” (1987.)

Határidő változás
Felhívás 2020–2021. évi „Isko-

lai sporthorgász szakkörök” 
(HUNOP-IV/5/2020.) pályázat 
módosításaival kapcsolatban:

A MOHOSZ Országos Horgászszerve-
zeti Szolgáltató Központja az Ifjúsági és 
Oktatási Szakbizottság javaslata alapján 
a következő módosításokat hagyta jóvá 
az 2020–2021. évi „Iskolai sporthorgász 
szakkörök” (HUNOP-IV/5/2020.) pályá-
zattal kapcsolatban:

–  a szakkörök befejezésének határideje 
2021. június 01-ről 2021. október 
30-ra módosul,

–  a pályázat elszámolásának határideje 
2021. június 30-ról 2021. november 
30-ra módosul.

Kérjük önöket, hogy ezt az üzenetet a 
tagegyesületeik felé is továbbítsák.

Dr. Dérer István
MOHOSZ OHSZK főigazgató megbízásából

Horgásztoll
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A legtöbb helyen korlátozzák a vízbe 
juttatható etetőanyag mennyiségét. 

A horgászegyesülettől és a tó üzemelte-
tőjétől függ, hogy mit engedélyeznek 

A klímaváltozás hatásai mindannyiunkat 
érintik, s a negatív következmények elkerülé-
séért nemcsak a nagyvállalatok vagy az orszá-
gok vezetése, hanem mi, egyszerű emberek is 
sokat tehetünk. Nemrég, március 22-én volt 
a víz világnapja, melynek keretében a szak-
emberek minden évben felhívják a figyelmet, 
mennyire fontos a vízkészletek védelme, és 
körültekintő felhasználása a szélesebb értelem-
ben vett vízbiztonság fenntartása érdekében. A 
vizeinkre azonban nem csak a világnap alkal-
mából, hanem egész évben figyelnünk kell. A 
vizek tisztaságát a sporthorgászat is fenyege-
ti(?), amennyiben a pecások nem körültekintően 
hódolnak szenvedélyüknek.

Több hazai vizet érint
Dr. Szabó Sándor biológus, a Nyíregyhá-

zi Egyetem Környezettudományi Intézetének 
oktatója elmondta, Magyarország korábbi Euró-
pai Uniós vállalásai között szerepelt, hogy a 
hazai élővizek minősége 2020-ra elérik a jó 
besorolást, de ez sajnos nem valósult meg.

– A vizeink nagy részén mindez illúzió maradt, 
és az etetőanyagos horgászat sem kedvez a 
vízminőségnek. A túlzott etetőanyag-használat 
miatt a vizek átlátszósága sok helyen csupán 
20-30 centiméter, a bejuttatott anyagok miatt 
túlszaporodtak az algák és a különböző baktéri-
umok. További intézkedések hiányában egyelőre 
a horgászatot és a kiváló minőségű vizet nem 
lehet egy lapon említeni – hívta fel a figyelmet 
dr. Szabó Sándor, hozzátéve: rengeteg hazai ún. 
élővizet érint a probléma. Az egyik lehetséges 

megoldás az lenne, ha az egyes fürdőhelyként is 
használt tavakon tilos lenne a horgászat.

Az üzemeltető felelőssége
A horgászat és a vízminőség kapcsolatáról 

egy horgászegyesületet is megkérdeztünk. Osvát 
Ferenc, a csengersimai Fekete István Környezet-
védelmi és Horgász Egyesület elnöke elmondta, 
a tavakat üzemeltető horgászegyesületek, magán-
személyek sok helyen korlátozzák az etetőanya-
gok használatát, így ügyelve a vizek tisztaságára. 

– Az üzemeltető a szabályzatban rögzíti, hogy 
egy horgász hány kiló etetőanyagot használhat, 
és ez nem csupán a szabadidős horgászatra, 
hanem a versenyekre is vonatkozik. Természe-
tesen vannak, akik „ész nélkül” dobálják a vízbe 
a különféle haleledeleket, de a legtöbb helyen 
ez tilos, és nem marad büntetlenül, ha valakit 
tetten érnek. A szabályok azt is előírják, hogy az 
etetőanyagokat nem lehet vödörszámra bevinni a 
vízbe, de korábban a tavaknál láthattunk gumi-
ruhába öltözött embereket, akik egy-egy helyen 
kiszórták az anyagot, hogy több halat foghassa-
nak – ismertette az előírásokat a horgászegyesü-
let elnöke, akitől azt is megtudtuk, sok vízen az 
etetőhajók használata is tilos.

– Ezek a távirányítós játékhajókhoz hasonló 
szerkezetek, melyeket feltöltenek haleledellel, 
majd a célterületre érkezve kiengedik az anya-
got, illetve a horgot. A horgászegyesülettől 
és a tó üzemeltetőjétől függ, hogy mit enge-
délyeznek, de az sem mindegy, hogy milyen 
élővízről beszélünk. A folyóvizek esetében 
véleményem szerint nem lehet olyan káros 
az etetés a víz sodrása miatt, arról nem is 
beszélve, hogy a Tiszán vagy Szamoson más-
képp nem is nagyon lehet sikeresen pecázni. 
Muszáj etetni, hogy odacsalogassák valahogy 
a halakat. A folyókon használt etetőanyagok 
nagy része nem ott érvényesül, ahol a vízbe 
engedték. Persze elképzelhető, hogy mindez 
valamelyest káros a halakra, hiszen az etető-
anyagok szintetikus összetevőket, aromákat 
tartalmaznak. Ezek íz- és illatanyaga sokszor 
mesterséges, ha ez ellen tenni akarnak a dön-
téshozók, akkor a forgalmazásukat kellene 
szabályozni – hangsúlyozta Osvát Ferenc, aki-
től azt is megtudtuk: az elmúlt években sokat 
változott a horgásztársadalom, a legtöbben már 
nem otthon készítik a csalétket, hanem az erre 
szakosodott üzletekben vásárolják. Az otthon 
főzött etetőanyag kevésbé káros a környezetre, 
ugyanis nem tartalmaz semmilyen mesterséges 
összetevőt.  MI

Megjelent: Kelet-Magyarországban

Ártalmas-e a vízminőségre a sporthorgászat?

Kacsás nyitás
Egyre többen érdeklődnek, hogy mikor 

nyit a Tiszavasvári Kacsás-tó? Nos, a ter-
veink szerint, április 2-án, nagypénteken 
nyitottunk a 4 napos hétvégére. Utána egész 
áprilisban, csütörtöktől-vasárnapig, reggel 
7-től délután 17 óráig lehet majd horgászni.

Pályázati kódszám: HUNOP- 
V/1/2021. Jóváhagyva: 2021. 
március 11. Pályázati határidő: 
2021. április 25./május 25.

Figyelem! A MOHOSZ a jár-
ványügyi helyzet figyelembevéte-
lével 2021. április 15-ig fenntartja 
a jogot határidők, illetve a feltéte-
lek módosítására vagy a pályázat 
törlésére.

 A MOHOSZ Elnöksége, Orszá-
gos Horgászszervezeti Szolgál-
tató Központja (a továbbiakban: 
OHSZK), valamint a MOHOSZ 
Ifjúsági és Oktatási Szakbizottsága 
(a továbbiakban: IOSZB) a jelen 
felhívással a „MOHOSZ Horgász 
Utánpótlás-nevelési és Oktatási 
Program (HUNOP) 2021” kere-
tében gyermeknapi horgászverse-
nyek 2021. évi támogatását hirdeti 
meg, melynek fedezetét az IOSZB 
részére biztosított, elkülönített 
2021. évi szövetségi céltámogatási 
alap biztosítja.

1. A támogatás mértéke:
A tárgyjutalomként átadandó, 

vissza nem térítendő támogatás 
– az esetlegesen fizetendő köz-
terheket nem tartalmazó – keret-
összege a MOHOSZ Elnökségé-
nek döntése alapján a MOHOSZ 
Horgászsport Szakszövetségi Iroda 
által érvényesített, kedvezményes 
beszerzési áron számítva bruttó 12 
000 000,- Ft, azaz tizenkettőmillió 
forint. Az Elnökség a jelen kiírás 
alapján beadott pályázatok minő-
sége és a pályázói létszám függ-
vényében fenntartja a jogot a keret 
további növelésére.

2. A támogatást igénylők köre:
Egyszerűsített pályázatot (a 

továbbiakban: pályázat) adhatnak 
be a MOHOSZ azon tagszerveze-
ti tagegyesületei (a továbbiakban: 
tagegyesület), melyek legalább 
2019.01.01-től az országos hor-
gászszövetségi rendszer kereté-
ben működnek. Egy tagegyesület 
részéről 1 db, a gyermeknapi hor-
gászversenyre vonatkozó pályázati 
regisztrációs adatlap (a továbbiak-
ban: adatlap) nyújtható be. 2021-
ben nem pályázhat az a horgász-
szervezet, mely a 2020. évben 

HUNOP vagy egyéb MOHOSZ-, 
illetve tagszervezeti támogatásban 
részesült és azzal határidőre, vagy 
– elnökségi méltányossági döntés 
esetén – a fizetési felszólításban 
megállapított póthatáridőre nem, 
vagy nem megfelelően számolt 
el, továbbá ha jogszabályban, a 
MOHOSZ, illetve a tagszövetsége 
alapszabályában, horgászszövetsé-
gi választmányi határozatban vagy 
szerződésben előírt kötelezettségét 
írásos felszólításra, az ott megha-
tározott módon és határidőre sem 
teljesítette.

3. A pályázható támogatás 
mértéke és létszám feltétele:

A gyermeknapi horgászverse-
nyeken az 1-3. helyezettek díjazá-
sa két (A: alsó tagozatos általános 
iskolás tanulók, B: felső tagozatos 
általános iskolás tanulók) korcso-
portban történhet. A támogatás 
különböző horgászcikkek formá-
jában biztosított, tárgyjutalomként 
nyújtott természetbeni juttatás 
(a továbbiakban: díj). Az elnyert 
támogatás esetén a MOHOSZ 
OHSZK a helyezettek (maxi-
mum 2x3=6 fő, de egy korcso-
portban 5 főnél kevesebb induló 
esetében 1 fő) részére biztosítja 
a díjakat az I-II-III. helyezetteket 
tekintve 20 000-14 000-8000 Ft 
értékben, összesen tehát egy verse-
nyen alaptámogatásként minimum 
20 000 Ft, maximum 84 000 Ft 
értékben. A korosztálynak meg-
felelő horgászcikkeket az IOSZB 
választja ki, illetve rendeli meg. 
A MOHOSZ OHSZK fenntartja 
a jogot a 40 főt meghaladó (a 
regisztrációs adatlapon előzetesen 
lejelentett és igazoltan megjelent) 
versenyek esetében további, ará-
nyos díjazás megállapítására.

4. Támogatható versenyek:
A tagegyesület által a gyermek-

naphoz kapcsolódóan (2021. május 
30. és október 15. között) a 3. 
pont szerinti korcsoportok számára 
rendezendő, a MOHOSZ, valamint 
külön rendelkezés esetén a halgaz-
dálkodási hatóság felé bejelentett 
horgászversenyek.

5. Az igénylés tartalmi és for-

mai követelményei:
A támogatási kérelem kizárólag 

a MOHOSZ honlapjáról (www.
mohosz.hu) letölthető adatlap 
hiánytalan kitöltésével nyújtható 
be. AZ ADATLAP ITT TÖLTHE-
TŐ LE!

6. Az igénylés benyújtásának 
módja és határideje:

Az adatlapot elektronikus for-
mában (kitöltve .xls, valamint ezen 
túl kitöltve és aláírva .pdf for-
mátumban) az ifjusag@mohosz.
hu címre kell legkésőbb bekülde-
ni 2021. április 25-ig amennyi-
ben a rendezvényt 2021. június 
30-ig tervezik megrendezni, vagy 
2021. május 25-ig amennyiben a 
rendezvényt 2021. október 15-ig 
tervezik megrendezni. Kizárólag 
a kiírásban szereplő feltételeknek 
megfelelő, határidőn belül benyúj-
tott pályázat fogadható el.

7. Hiánypótlás lehetősége:
Hiánypótlásra egy alkalommal, 

kizárólag az IOSZB írásos értesí-
tésére, az ott meghatározott módon 
és póthatáridő szerint kerülhet sor.

8. A pályázatok elbírálása:
A pályázatokat az IOSZB bírálja 

el, a döntési javaslatot a MOHOSZ 
OHSZK hagyja jóvá. A döntésről a 
pályázók kiértesítése 2021. május 
2-ig és 2021. június 2-ig írásban 
történik meg, illetve a döntések a 
MOHOSZ weblapján is egyidejű-
leg közzétételre kerülnek.

9. A díjak kiküldésének rendje:
A sikeres pályázatról vissza-

igazolást kapott tagegyesületek (a 
továbbiakban: támogatott) részére 
a díjakat postai úton szállíttatjuk ki 
az adatlapon megadott postacím-
re, a rendezvény kezdőidőpontját 
legalább 3 nappal megelőzően. A 
kiszállítás a támogatott számára 
díjmentes.

10. A támogatás elszámolása:
A lebonyolított horgászver-

senyről, a díjazások átadásáról a 
támogatott az IOSZB részére rövid 
szakmai beszámolót köteles külde-
ni legkésőbb 2021. október 30-ig, 
elektronikus formában az ifjusag@
mohosz.hu e-mail címre. A szak-
mai beszámolónak tartalmaznia 
kell a verseny korosztályonkén-
ti tényleges létszámát (mellék-
let: aláírt jelenléti ív, valamint a 

regisztrált résztvevők neve, szüle-
tési éve és e-mail címe .pdf for-
mátumban), az események rövid 
leírását, továbbá digitális formában 
(.jpg formátum) a Magyar Hor-
gász magazinban és a MOHOSZ 
webfelületen leközölhető képeket 
(minimum 1,5 MB, legalább 3-3 
db) a verseny lebonyolításáról és a 
díjazottakról.

11. A támogatás rendeltetés-
től eltérő felhasználásának 
következményei:

A támogatási szerződésben vál-
lalt kötelezettségek nem teljesí-
tése, a támogatás rendeltetéstől 
eltérő felhasználása, a beszámo-
lási és elszámolási kötelezettség 
nem, vagy csak részbeni teljesítése 
esetén a támogatás jogosulatlanul 
igénybevett támogatásnak minő-
sül, ebben az esetben a MOHOSZ 
OHSZK írásbeli felszólítása alap-
ján a támogatás számlával igazolt 
beszerzési értékét és a felszámított 
késedelmi kamatokat a támogatott 
a MOHOSZ OHSZK fizetési fel-
szólításának kézhezvételétől szá-
mított 15 munkanapon belül köte-
les a MOHOSZ részére megfizetni.

12. Tájékoztatási kötelezett-
ség és kapcsolattartás:

A támogatott köteles vállalni, 
hogy a rendezvényhez kapcsoló-
dó hirdetményeken, plakátokon 
és valamennyi kiadványon elhe-
lyezi az arculati előírások szerinti 
MOHOSZ logót, vagy a MOHOSZ 
HUNOP logót, valamint a követ-
kező szöveget: „Jelen rendezvény/
kiadvány a MOHOSZ Horgász 
Utánpótlás-nevelési és Oktatási 
Program pályázati támogatásá-
val valósult meg/készült el.” A 
támogatott köteles az esemény-
nyel kapcsolatos sajtóanyagokban, 
interjúkban, a rendezvényhez kap-
csolódó tájékoztatókon ismertet-
ni a MOHOSZ támogatás tényét, 
valamint saját honlapján és/vagy 
közösségi oldalán a rendezvényt 
megelőzően közzé kell tennie és 
ott legalább 60 napig megjelení-
teni az elnyert támogatással kap-
csolatos általános információkat 
(MOHOSZ/MOHOSZ HUNOP 
logó, az elnyert támogatás mértéke 
és felhasználásának rövid leírása). 
A pályázattal kapcsolatban a pályá-
zók munkanapokon 9.00–12.00-ig 
az ifjusag@mohosz.hu (e-mail) és 
a 06-1/248-2597 (telefon) kaphat-
nak felvilágosítást.

Gyermeknapi horgászversenyek
HUNOP-V/1/2021. pályázatok

A Magyar Országos Horgász Szövetség egy-
szerűsített pályázati kiírása a 2021. évi 

„Gyermeknapi horgászversenyek” támogatására

Értesítjük a civil szervezeteket, hogy 
megjelentek a Miniszterelnökség 

által biztosított forrásból „A Városi 
Civil Alap keretében „civil közösségi 
tevékenységek és feltételeinek támo-
gatása” című alprogram pályázati 
kiírásai.

A Magyar Falu Program Falusi Civil Alap 
keretében a „civil közösségek tevékenysé-
gének támogatása” címmel 2020 júniusában 
megjelent pályázati felhívás forrást biztosított 
az 5000 fő vagy ez alatti lélekszámú telepü-
léseken székhellyel rendelkező egyesületek 
és alapítványok számára. A pályázat sikere 
alapján és figyelembe véve a civil szervezetek 
igényeit, a Kormány újabb támogatási prog-
ramot indít, ezúttal az 5000 fő lakosságszám 
feletti településeken működő civil szervezetek 
számára.

A Városi Civil Alap célja, hogy az 5000 fő 
feletti településeken székhellyel rendelkező 
civil szervezetek részére is elérhetővé tegye 
azon célok támogatását, amelyek a Falusi Civil 
Alap terhére támogatásban részesülhettek.

A pályázatok lebonyolításával kapcsolatos 

feladatokat a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 
látja el. A pályázatokat a Nemzetpolitikai 
Informatikai Rendszeren keresztül (NIR-ben) 
lehet benyújtani.

A pályázatok benyújtására az alábbi idő-
szakban van lehetőség: 2021. április 21. 8 
óra 00 perc – 2021. május 21. 12 óra 00 perc

Egy pályázó kizárólag egy pályázatot nyújt-
hat be a jelen pályázati kiírás keretében. A 
pályázó kizárólag egy pályázati kategóriá-
ra igényelhet támogatást. Több pályázó nem 
nyújthat be együttesen pályázatot.

A pályázati kiírások a következő linkeken 
érhetők el: www.bgazrt.hu

A pályázat elérhető még a https://civil.info.

hu/ oldalon is. A BGA Zrt. a kiírás vonatkozá-
sában elektronikus és telefonos ügyfélszolgá-
latot tart fenn, mely elérhető a +36-1/795-9601 
telefonszámon hétfőn, szerdán és pénteken 
délelőtt 9-től 12 óráig, kedden és csütörtökön 
13-tól 16 óráig.

Várjuk kérdését az vca@bgazrt.hu e-mail 
címre.

Új pályázatok a városi civil alap keretében
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Egy román bányameddőből 
származó nehézfém-szeny-

nyeződés fenyegeti az élővi-
lágot.

Már megint? Egy emberként 
kaphatta fel a fejét a hírre febru-
ár 17-én délután minden szak- és 
minden természetet kedvelő ember, 
miszerint ismét nehézfémek szeny-
nyezik a Tiszába ömlő Szamost.

– A román hatóságok előre jelez-
ték, hogy a Szamos felső szakaszán 
bányameddőből származó nehéz-
fém került a folyóba. Komlódtótfa-
lun másodfokú vízminőség-védel-
mi készültséget rendeltek el, a gát-
őrök másnap reggel szóltak, hogy 
a folyó vize rózsaszín – mondta 
Szabó Árpád. A település polgár-
mestere hozzátette: természete-
sen felháborítónak találják, mint 
mindig, hiszen ez a mostani nem 
egyedi eset, a napokban az áradás 
hulladékot és PET-

Ismét beszennyezve
A helyzet azért is döbbenetes, 

mert még a Tiszán 2000 januárjában 
történteket sem felejtettük el. Akkor 
a nehézfém ciánnal érkezett, Cser-
nobil után a második legnagyobb 
természeti katasztrófával fenyeget-
ve, legalábbis akkor így emlegették. 
A károkozással több Nagybánya 
környéki szénbánya meddőhányó-
ja és az onnan aranyat és ezüstöt 
cianidos oldattal kitermelő román–

ausztrál vegyesvállalat volt okolha-
tó. Olyan technológiát alkalmaztak, 
amit a fejlettebb országokban már 
régen belepett a feledés homálya, 
ráadásul a mérgező mosóvizet több-
ször is felhasználták.

Az Országos Vízügyi Főigazga-
tóság közleménye szerint, most a 
román fél küldött értesítést a szeny-
nyezésről a Nemzetközi Riasztó 
Rendszeren (PIAC) keresztül. Már 
akkor hozzátették, hogy feltehető-
en bányameddőből szabadult el az 
akkor még ismeretlen mennyiségű 
és összetételű veszélyes anyag.

Rövid ideig tartott
A védekezés összehangolá-

sára és irányítására kijelölték az  
Országos Műszaki Irányító Tör-
zset. Február 18-án a katasztrófa-
védelem már is akcióba lendült, a 
szakemberek a mintavétel alapján 
megállapították, hogy cink, réz, 
alumínium és a vas koncentráci-
ója oldódott a vízbe, méghozzá a 
határértéket meghaladva. 

Délutánra megállapították, hogy 
egy bezárt máramarosi bánya tisz-
títatlan vize okozta a problémát. 
A Nagybánya közeli Miszbánya 
térségében a megáradt patakok és 
folyók vize bejutott a Campurele 
bánya zárt tárnáiba, innen a 
nehézfém-koncentrátumnak a 
Láposbánya-patakon, a Lápos 
folyón át már egyenes útja vezetett 
a Szamosig. 

A Máramaros megyei szakembe-
rek szerint a beömlés szakaszos és 
szerencsére rövid ideig tartó volt, 
ennek ellenére az Országos Vízügyi 
Főigazgatóság szakemberei minden 
szükséges intézkedést megtettek

Felhígult a koncentráció
– Az első és legfontosabb tenni-

való az volt, hogy a nehézfémcsóva 
ne jusson ki a folyómederből, és ne 
veszélyeztethesse a Tisza az élővi-
lágát. Amint a Szamos áthozta a 
szennyet a határon, a vízügy azon-
nal lezárta a zsilipeket és csatorná-
kat, a csóva útját állandóan követ-
ték, és a vízmintaeredményeket 
is folyamatosan elemezték. 
A gátőrök pedig a Szamos tel-
jes szakaszán figyelőszolgálatot 
láttak el. A Csengernél vett első 
vízmintaeredmények egyértelmű-
vé tették, hogy nikkel, cink, króm, 
illetve réz érkezett nagyobb kon-
centrációban, de cianidot szeren-
csére nem hozott az ár – tudtuk 
meg.

A szakemberek mindenkit meg-
nyugtattak, számottevő ökológiai 
katasztrófa kialakulásától nem kell 
tartani. A nehézfémek koncentráció-
ja a Tisza bő vízhozamának köszön-
hetően Vásárosnaménynál már két 
és félszeresre oldódott. Időközben a 
Szamos apadása miatt lehetővé vált 

a zsilipek megnyitása és az árvízvé-
delmi töltésen kívül rekedt belvizek 
beeresztése a folyóba, ami további 
hígulást eredményezett. Ahogy a 
csóva Tokajnál elérte a Bodrog tor-
kolatát, a mellékfolyó vízhozama 
tovább hígította a szennyeződést A 
Sajó, a Hernád és a Zagyva vízének 
köszönhetően a Tokaj alatti szaka-
szon tovább javult a víz minősége.

A gyors hazai intézkedéseknek 
köszönhetően sikerült elérni, hogy 
a nehézfémszennyezés mindvégig 
a mederben maradjon, ne jusson 
a hullámtéri területekre, és ne for-
dulhasson elő a szennyezett víz fel-
használása.

Nem okozott halpusztulást
A Szamos-Tisza Vízügyi Igazga-

tóság csütörtök délutáni közlemé-
nye szerint a romániai szakemberek 
folyamatosan figyelemmel követték 
a helyzetet, a folyószennyezésért 
felelős Explo Mining COAL Kft.-t 
megbírságolták a történtek miatt, és 
a cégnek a beavatkozási költségeket 
is fedeznie kellett.

    A vízügyi igazgatóság ugyan-
akkor azt is közölte, hogy a bezárt 
bányák és a meddőhányók állan-
dó vízügyi kockázatot jelentenek a 
térségben, és a hatóság folyamato-
san figyelmezteti az illetékeseket a 
veszélyekre.

A határon túlról beérkező 
szemétmennyiség 90-95 

százalékától óvták meg a 
folyót.

– Öt nap alatt 1580 tonna hulla-
dékot emeltünk ki a Tiszából, mire 
levonult az Ukrajna és Románia 
felől érkező kommunális hulladék-
ár – mondta el Molnár Gábor, a 
Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igaz-
gatóság szakaszmérnöke.

A szakember kiemelte, hogy óri-
ási mennyiségű szerves és szer-
vetlen hulladéktól tisztították meg 
a Tiszát, éjjel-nappal dolgoztak a 
vízügyes szakemberek és az önkén-
tesek a kármentesítésen. A 41-es 
főút mentén egy területen válogat-
ták szét a szemetet, melybe besegí-
tettek a Pet-kupa önkéntesei is.

(Szerves és szervetlen ere-
detű hulladékra válogatták szét, 
műanyag palackokra, üvegekre és 
egyéb háztartási hulladékra.)

– Ez utóbbi a megyei hulla-
déklerakókba került be, az üveg 
és a műanyag újrahasznosítását 
előkészítették a környezetvédel-
mi aktivisták – számolt be a sza-
kaszmérnök. Arra kérdésre, hogy 
mekkora károkat szenvedett el a 
folyó, azt válaszolta, hogy a Tisza 
felső szakaszán ennél a vízállásnál 
nem állt meg az ártereken a hulla-
dék, a határon túlról beérkező sze-
métmennyiség 90-95 százalékától 
óvták meg a folyót.

Rózsaszínű lett a Szamos

Ár- és szeméthullám a Tiszán

Pályázati  kódszám: 
HUNOP-V/2/2021. Jóváhagy-
va: 2021. március 11. Pályázati 
határidő: 2021. április 25.

Figyelem! A MOHOSZ a jár-
ványügyi helyzet figyelembevéte-
lével 2021. április 15-ig fenntartja 
a jogot határidők, illetve a feltéte-
lek módosítására vagy a pályázat 
törlésére.

A MOHOSZ Elnöksége, Orszá-
gos Horgászszervezeti Szolgál-
tató Központja (a továbbiakban: 
OHSZK), valamint a MOHOSZ 
Ifjúsági és Oktatási Szakbizottsága 
(a továbbiakban: IOSZB) a jelen 
felhívással a „MOHOSZ Horgász 
Utánpótlás-nevelési és Oktatási 
Program (HUNOP) 2021” kereté-
ben ifjúsági horgászviadal verse-
nyek 2021. évi támogatását hirdeti 
meg, melynek fedezetét az IOSZB 
részére biztosított, elkülönített 
2021. évi szövetségi céltámogatási 
alap biztosítja.

1. A támogatás mértéke:
A tárgyjutalomként átadandó, 

vissza nem térítendő támogatás – 
az esetlegesen fizetendő közterhe-
ket nem tartalmazó – keretösszege 
a MOHOSZ Elnökségének döntése 
alapján a MOHOSZ Horgászsport 
Szakszövetségi Iroda által érvé-
nyesített, kedvezményes beszer-
zési áron számítva bruttó 2 500 
000,- Ft, azaz kettőmillió-ötszáz-
ezer forint. Az Elnökség a jelen 
kiírás alapján beadott pályázatok 
minősége és a pályázói létszám 
függvényében fenntartja a jogot a 
keret további növelésére.

2. A támogatást igénylők 
köre:

Egyszerűsített pályázatot (a 
továbbiakban: pályázat) adhatnak 
be a MOHOSZ azon tagszerveze-
tei (a továbbiakban: tagszervezet), 
melyek legalább 2019.01.01-től az 
országos horgászszövetségi rend-
szer keretében működnek. Egy tag-
szervezet részéről 1 db, az ifjúsági 
horgászviadalra vonatkozó pályá-
zati regisztrációs adatlap (a továb-
biakban: adatlap) nyújtható be. 
2021-ben nem pályázhat az a hor-

gászszervezet, mely a 2020. évben 
HUNOP vagy egyéb MOHOSZ-, 
illetve tagszervezeti támogatásban 
részesült és azzal határidőre, vagy 
– elnökségi méltányossági döntés 
esetén – a fizetési felszólításban 
megállapított póthatáridőre nem, 
vagy nem megfelelően számolt 
el, továbbá ha jogszabályban, a 
MOHOSZ, illetve a tagszövetsége 
alapszabályában, horgászszövetsé-
gi választmányi határozatban vagy 
szerződésben előírt kötelezettségét 
írásos felszólításra, az ott megha-
tározott módon és határidőre sem 
teljesítette.

3. A pályázható támogatás 
mértéke és létszámfeltétele:

A támogatás különböző hor-
gászcikkek formájában biztosított, 
tárgyjutalomként nyújtott termé-
szetbeni juttatás (a továbbiakban: 
díj). Az elnyert támogatás esetén 
a MOHOSZ a helyezettek (maxi-
mum 3 fő) részére biztosítja alap-
támogatásként a díjakat, az I-II-III. 
helyezetteket tekintve 38 000-28 
000-18 000 Ft értékben. A korosz-
tálynak megfelelő horgászcikkeket 
az IOSZB választja ki, illetve ren-
deli meg. A támogatáshoz előírt 
minimális versenyzői létszám 6 fő. 
A MOHOSZ OHSZK fenntartja 
a jogot a 20 főt meghaladó (a 
regisztrációs adatlapon előzetesen 
lejelentett és igazoltan megjelent) 
versenyek esetében további, ará-
nyos díjazás megállapítására.

A verseny első három helyezett-
je – az utazás költségeinek kivéte-
lével – díjmentesen, teljes ellátás-
sal (szállás, étkezés) vehet részt a 
MOHOSZ 2021. évi 43. Országos 
Ifjúsági Horgásztáborában, ami az 
Ifjúsági horgászviadalok országos 
döntője is egyben. A tábor költsé-
geit a MOHOSZ a jelen pályázati 
keretösszegen felül, közvetlenül, 
100%-ban biztosítja.

4. Támogatható versenyek:
A tagszervezet által 2021. május 

15. után, illetve július 15. előtt, a 
középfokú iskolai képzésben részt-
vevő tanulók számára rendezendő, 
a MOHOSZ, valamint külön ren-
delkezés esetén a halgazdálkodási 

hatóság felé bejelentett horgász-
versenyek.

5. Az igénylés tartalmi és for-
mai követelményei:

A támogatási kérelem kizárólag 
a MOHOSZ honlapjáról (www.
mohosz.hu) letölthető adatlap 
hiánytalan kitöltésével nyújtható 
be. AZ ADATLAP ITT TÖLTHE-
TŐ LE!

6. Az igénylés benyújtásának 
módja és határideje:

Az adatlapot elektronikus for-
mában (kitöltve .xls, valamint ezen 
túl, kitöltve és aláírva .pdf for-
mátumban) az ifjusag@mohosz.
hu címre kell legkésőbb 2021. 
április 25-ig (e-mail küldés napja) 
beküldeni. Kizárólag a kiírásban 
szereplő feltételeknek megfelelő, 
határidőn belül benyújtott pályázat 
fogadható el.

7. Hiánypótlás lehetősége:
Hiánypótlásra egy alkalommal, 

kizárólag az IOSZB írásos értesí-
tésére, az ott meghatározott módon 
és póthatáridő szerint kerülhet sor.

8. A pályázatok elbírálása:
A pályázatokat az IOSZB bírálja 

el, a döntési javaslatot a MOHOSZ 
OHSZK hagyja jóvá. A döntésről a 
pályázók kiértesítése 2021. május 
2-ig írásban történik meg, illetve a 
döntések a MOHOSZ weblapján is 
egyidejűleg közzétételre kerülnek.

9. A díjak kiküldésének rendje:
A sikeres pályázatról vissza-

igazolást kapott tagszervezetek (a 
továbbiakban: támogatott) részére 
a díjakat postai úton szállíttatjuk ki 
az adatlapon megadott postacím-
re, a rendezvény kezdőidőpontját 
legalább 3 nappal megelőzően. A 
kiszállítás a támogatott számára 
díjmentes.

10. A támogatás elszámolása:
A lebonyolított horgászvia-

dalról, a díjazások átadásáról a 
támogatott az IOSZB részére rövid 
szakmai beszámolót köteles kül-
deni legkésőbb 2021. július 15-ig, 
elektronikus formában az ifjusag@
mohosz.hu e-mail címre. A szak-
mai beszámolónak tartalmaznia 
kell a verseny tényleges létszá-
mát (melléklet: aláírt jelenléti ív, 
valamint a regisztrált résztvevők 
neve, horgász regisztrációs azono-
sító száma, születési éve és e-mail 

címe .pdf formátumban), az ese-
mények rövid leírását, továbbá 
digitális formában (.jpg formátum) 
a Magyar Horgász magazinban és 
a MOHOSZ webfelületen leközöl-
hető képeket (minimum 1,5 MB, 
legalább 3-3 db) a verseny lebo-
nyolításáról és a díjazottakról.

11. A támogatás rendeltetés-
től eltérő felhasználásának 
következményei:

A támogatási szerződésben vál-
lalt kötelezettségek nem teljesí-
tése, a támogatás rendeltetéstől 
eltérő felhasználása, a beszámo-
lási és elszámolási kötelezettség 
nem, vagy csak részbeni teljesítése 
esetén a támogatás jogosulatlanul 
igénybevett támogatásnak minő-
sül, ebben az esetben a MOHOSZ 
OHSZK írásbeli felszólítása alap-
ján a támogatás számlával igazolt 
beszerzési értékét és a felszámított 
késedelmi kamatokat a támogatott 
a MOHOSZ OHSZK fizetési fel-
szólításának kézhezvételétől szá-
mított 15 munkanapon belül köte-
les a MOHOSZ részére megfizetni.

12. Tájékoztatási kötelezett-
ség és kapcsolattartás:

A támogatott köteles vállalni, 
hogy a rendezvényhez kapcsoló-
dó hirdetményeken, plakátokon 
és valamennyi kiadványon elhe-
lyezi az arculati előírások szerinti 
MOHOSZ logót, vagy a MOHOSZ 
HUNOP logót, valamint a követ-
kező szöveget: „Jelen rendezvény/
kiadvány a MOHOSZ Horgász 
Utánpótlás-nevelési és Oktatási 
Program pályázati támogatásá-
val valósult meg/készült el.” A 
támogatott köteles az esemény-
nyel kapcsolatos sajtóanyagokban, 
interjúkban, a rendezvényhez kap-
csolódó tájékoztatókon ismertet-
ni a MOHOSZ támogatás tényét, 
valamint saját honlapján és/vagy 
közösségi oldalán a rendezvényt 
megelőzően közzé kell tennie és 
ott legalább 60 napig megjelení-
teni az elnyert támogatással kap-
csolatos általános információkat 
(MOHOSZ/MOHOSZ HUNOP 
logó, az elnyert támogatás mértéke 
és felhasználásának rövid leírása). 
A pályázattal kapcsolatban a pályá-
zók munkanapokon 9:00-12:00-ig 
az ifjusag@mohosz.hu (e-mail) és 
a 06-1/248-2597 (telefon) kaphat-
nak felvilágosítást.

Ifjúsági horgászviadal
HUNOP–V/2/2021. pályázatok

A  Magyar Országos Horgász Szövetség egy-
szerűsített pályázati kiírása 2021. évi tag-

szervezeti „Ifjúsági horgászviadal” versenyek 
támogatására.
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Tisztelt Leendő Horgásztársak!
A Megyei Közhasznú Horgász 

Szövetség részéről örömmel érte-
sítjük a vizsgázni vágyókat, hogy 
az alábbi helyszíneken és időpon-
tokban tehetnek horgászvizsgát 
2021-ben Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyében. Horgászvizsgát a köz-
zétételt követő 15 napon belül 
lehet tenni! A vizsgához előzetes 
bejelentkezés szükséges, legalább 

3 nappal a vizsgát megelőzően. 
A vizsga elektronikus formában 
történik, de személyes megjelenést 
követel az alábbi helyszínek bár-
melyikén. Saját laptopot, telefont, 
tabletet lehet hozni és használ-
ni. Felkészítést segítő tananyag a 
www.villantomagazin.com hon-
lapunkon megtalálható. Sikeres 
vizsgázást kívánunk!

Helyszín Időpont Telefonszám

Megyei Közhasznú 
Horgász Szövetség 
Nyíregyháza,  
Dózsa György u. 23. fsz. 10.

Szerda: 
08-16.00 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 
Kossuth u. 46.

Péntek:  
09-15 óráig

45/465-920

Tisza-Rétköz Horgász 
Egyesület 
Tiszaparti Centrál Kft.  
4468 Balsa,  
Szabolcsvezér u. 20.

H: 08-16 óráig 
K. 08-18 óráig 
P: 08-13 óráig

30/180-6398

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

Szerda  
15:00-tól

30/426-0197

Lokomotív Horgász 
Egyesület 
Záhony, Új Élet u. 7.

Szerda:  
08,00 órától

30/699-3968

Felsőtiszai Vasutas 
Horgász Egyesület 
Eperjeske, Béke u. 12. 
vargabela5503@gmail.com

Szerda: 
10,00 órától

30/402-8844
30/621-6909

Cormorán Horgász 
Egyesület 
Rakamaz, Béke u. 2.

Szerda:  
10,00 órától

30/626-9881

Leveleki Horgász 
Egyesület 
Levelek, Sport u. 17.

Szerda:  
13,00 órától

20/438-9757

Tiszamenti Horgász 
Egyesület 
Horgászbolt, 
Rakamaz, Arany J. u. 8.,  
és Kukac.Ponty.hu Horgász-
bolt, Tiszalök, Honvéd u. 2.

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

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 u. 45.

Péntek:  
10,00 órától

30/250-3448
45/435-344

Bezdéd Horgász Egyesület 
Tiszabezdéd, Petőfi u. 23.

Csütörtök:  
08,00 órától

20/5617-826

Nyírteleki Horgász 
Egyesület 
Laguna horgászbolt,  
Nyíregyháza,  
Debreceni út 195.

Szombat:  
08,00-12,00

20/960-4755

Nyírteleki Horgász 
Egyesület 
Zlehovszky Pál (János tó)

Péntek:  
16,00 órától

30/953-4149

Postás Horgász Egyesület 
Vásárosnamény, 
Templom u. 19.

Hétfő:  
17,00 órától

30/254-6168

Helyszín Időpont Telefonszám

Új Élet Horgász Egyesület 
Tiszalök,  
Kossuth u. 27.

Péntek:  
15,00 órától

20/382-1716

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, Panyolai út 36.

Péntek:  
14,00 órától

20/9259-235

Holt-Szamos Horgász 
Egyesület 
Szamossályi, Kossuth u. 58.

Péntek:  
16,00 órától

70/345-0193

Zöld Nádszál Horgász 
Egyesület 
Penyige,  
Kossuth u. 1.  
Horgásztanya

Szombat:  
8-12 óráig

70/466-8625

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

Péntek:  
8-16 óráig

30/414-7955

Tiszaparti Horgász 
Egyesület 
Feller János Gávavencsellő,  
Szabadság u. 20.

Kedd: 
9-15 óráig

70/560-8061

Bujtos Horgász Egyesület  
Nyíregyháza, Jelvény u. 11.

Péntek:  
14,30-17,00

30/515-2594

Magyar Pergetőhorgászok 
Egyesülete  
Nyíregyháza,  
Árpád u. 1,  
Sneci Horgászbolt

Kedd, 
Csütörtök:  
8-16 óráig

42/313-042

Magyar Országos Horgász 
Szövetség pályázati 

kiírása a 2021. évi „Gyermek 
és ifjúsági horgásztáborok” 
támogatására.

Pályázati kódszám: HUNOP- 
V/3/2021. Jóváhagyva: 2021. már-
cius 11. Pályázati határidő: 2021. 
május 25.

Figyelem! A MOHOSZ a járvány-
ügyi helyzet figyelembevételével 2021. 
április 15-ig fenntartja a jogot határ-
idők, illetve a feltételek módosítására 
vagy a pályázat törlésére.

A MOHOSZ Elnöksége, valamint 
Országos Horgászszervezeti Szol-
gáltató Központja (a továbbiakban: 
OHSZK), továbbá a MOHOSZ Ifjúsági 
és Oktatási Szakbizottsága (a továb-
biakban: IOSZB) a jelen felhívással a 
„MOHOSZ Horgász Utánpótlás-neve-
lési és Oktatási Program (HUNOP) 
2021” keretében gyermek és ifjúsági 
horgásztáborok (a továbbiakban: tábo-
rok) 2021. évi támogatását hirdeti meg, 
melynek fedezetét az IOSZB részére 
biztosított, 2021. évi elkülönített szö-
vetségi céltámogatási alap biztosítja.

1. A támogatás tervezett keretösz-
szege:

A vissza nem térítendő támogatás 
– az esetlegesen a MOHOSZ által fize-
tendő közterheket, valamint az OHSZK 
költségeit nem tartalmazó – keretössze-
ge a MOHOSZ Elnökségének döntése 
alapján 30 000 000 Ft, azaz harminc-
millió forint. 

2. A támogatást igénylők köre:
Egyszerűsített pályázatot (a továb-

biakban: pályázat) adhatnak be a 
MOHOSZ azon tagszervezetei és tag-
szervezeti tagegyesületei (a továbbiak-
ban: tagegyesület), valamint horgász-
tatást, horgászati célú halgazdálkodást 
folytató speciális jogállású tagjai (a 
továbbiakban tagszervezet, tagegyesü-
let, speciális jogállású tag: pályázó), 
melyek tagi jogviszonyuk alapján leg-
később 2019. 01. 01-től az országos 
horgászszövetségi szervezeti rendszerbe 
tartoznak. Egy igénylő részéről a 7. pont 
szerint 3 vagy 5 db, a táborokra vonat-
kozó pályázati adatlap (a továbbiakban: 
adatlap) nyújtható be. 2021-ben nem 
pályázhat az a horgászszervezet, mely 
a 2020. évben HUNOP vagy egyéb 
MOHOSZ-, illetve tagszervezeti támo-
gatásban részesült és azzal határidőre, 
vagy – elnökségi méltányossági döntés 
esetén – a fizetési felszólításban meg-
állapított póthatáridőre nem, vagy nem 
megfelelően számolt el, továbbá ha jog-
szabályban, a MOHOSZ, illetve a tag-
szövetsége alapszabályában, horgász-
szövetségi választmányi határozatban 
vagy szerződésben előírt kötelezettségét 
írásos felszólításra, az ott meghatározott 
módon és határidőre sem teljesítette.

 3. A pályázható támogatás mér-
téke, egyes fogalom-meghatáro-
zások:

Egy táborra minimum 85 000 Ft 
(nyolcvanötezer forint), maximum 850 
000 Ft (nyolcszázötvenezer forint), de 
a támogatható költségek maximum 50 
%-a, illetve bentlakásos tábor esetén 
maximum 8500 Ft/fő/nap, napközis 
tábor esetén maximum 5500 Ft/fő/nap 
pályázható.

A tábor minimális létszáma 8 fő és 
1 kísérő, minimális időtartama 5 nap, 
maximális időtartama 10 nap, lebo-
nyolítása pedig 2021. június 15. és 
2021. augusztus 31. között kell, hogy 
megtörténjen.

Jelen pályázati kiírás alkalmazá-
sában bentlakásos tábor az a tábor, 
ahol az éjszakai szállás a pályázat-
ban megjelölt helyszínen biztosított és 
annak igénybevétele hiteles dokumen-
tumokkal igazolható, továbbá a tábor 
költségvetéséből legalább 3 (három), 
a táborozók életkorának és szükség-
leteinek megfelelő étkezés, ebből egy 
melegkonyhai előállítású (ideértve a 
kiszállítást is) étkezés biztosított.

Jelen pályázati kiírás alkalmazásá-
ban napközis tábor az a tábor, ahol a 
napi foglalkoztatás a 6 órát igazolha-
tóan meghaladja és a tábor költségve-
téséből legalább 1 (egy), a táborozók 
életkorának és szükségleteinek megfe-
lelő étkezés biztosított.

A támogatás mértékének megállapí-
tása szempontjából a Ft/fő/nap mérték 
számítása a táborozó gyermekek, ifjú-
sági horgászok számán alapul.

Jelen pályázati kiírás alkalmazásá-
ban a táborozásba bevonható gyermek, 
illetve ifjúsági horgász a 3. életévét már 
betöltött, de a 18. életévét még nem 
betöltött, érvényes horgász regisztráci-
óval és állami horgászjeggyel rendel-
kező horgász.

4. Támogatható, illetve a támoga-
tásból kizárt költségek:

Támogathatók a számlával igazolt
(1) étkezési és szállásköltségek,
(2) higiéniai anyagköltségek (tiszta-

sági szerek, fertőtlenítők – az igényelt 
támogatási összeg 5%-áig),

(3) utazási költségek,
(4) a táborban történő horgászattal 

kapcsolatos költségek (etetőanyag, csa-
li, tárgyjutalmak, területi engedély – az 
igényelt támogatási összeg 30%-áig),

(5) táboronként maximum 2 (kettő) 
alkalommal a tábor keretében szerve-
zett kirándulás,

(5) a táborvezetők, segítők szerző-
déssel és hiteles kifizetési jegyzékkel 
igazolt, közterheket is tartalmazó sze-
mélyi jellegű költségei (az igényelt 
támogatási összeg 25%-áig, de maxi-
mum bruttó 9000 Ft/nap/főig).

Csoportos költség a legalább 8 főt 
ténylegesen szállító gépjárművel törté-
nő, szervezett utaztatás.

A táborvezetői személyi költségen 
túl segítői személyi költség a 9. tábo-

rozói létszámtól 1 főre, majd 17 főtől 
minden újabb megkezdett 8 táborozó 
esetében újabb 1 főre, és az így szá-
mított összes segítői létszámra szá-
molható el.

Nem támogatható költségek külö-
nösen:

(1) az állami horgászjegyek, Magyar 
Horgászkártyák költségei,

(2) az egyéni (szülői szervezésű) 
utazások költségei,

(3) a pályázó által benyújtott költ-
ségvetésben előzetesen nem szereplő 
költségek.

5. A pályázat tartalmi és formai 
követelményei:

Érvényes pályázat kizárólag a 
MOHOSZ honlapjáról (www.mohosz.
hu) letölthető adatlap (egyben az egy-
szerűsített pályázat alapjául szolgáló 
támogatási kérelem) hiánytalan kitölté-
sével nyújtható be. AZ ADATLAP ITT 
TÖLTHETŐ LE!

6. A támogatási igénylés benyúj-
tásának módja, helye és határ-
ideje:

Az adatlapot elektronikus formában 
(kitöltve .xls, valamint ezen túl kitölt-
ve és aláírva .pdf formátumban) az 
ifjusag@mohosz.hucímre kell legké-
sőbb 2021. május 25-ig (e-mail küldés 
napja) beküldeni. Kizárólag a kiírásban 
szereplő feltételeknek megfelelő, határ-
időn belül benyújtott pályázat fogad-
ható el.

7. Benyújtható pályázatok száma:
Tagszervezet és speciális jogállású 

tag esetében maximum 5 (öt), tagegye-
sület esetében pedig 3 (három), a 3. 
pont szerint meghatározott táborra irá-
nyuló pályázat nyújtható be, tehát egy 
tábor pályázata több turnust nem tar-
talmazhat, így a folytatólagosan meg-
tartott két vagy három tábor pályázata 
külön-külön adatlapon nyújtandó be.

8. Hiánypótlás lehetősége:
Hiánypótlásra csak egy alkalommal, 

kizárólag az IOSZB írásos értesítésére, 
az ott meghatározott módon és pótha-
táridő szerint kerülhet sor.

9. A pályázatok elbírálásának 
főbb szempontjai:

A pályázatokat az IOSZB bírálja 
el, a döntési javaslatot a MOHOSZ 
OHSZK hagyja jóvá. A döntésről a 
pályázók kiértesítése 2021. június 5-ig 
írásban történik meg, illetve a döntések 
a MOHOSZ weblapján is egyidejűleg 
közzétételre kerülnek.

Figyelem! A táborozók számára 
megállapított részvételi díj halmozott 
összege nem haladhatja meg a tervezett 
(pályázott) támogatás főösszegét!

Figyelem! A MOHOSZ támogatás-
sal megvalósuló táborok esetében a 
gyermekek után fizetendő részvételi díj 
bentlakásos tábor esetén nem haladhat-

ja meg a 6000 Ft/fő/nap, napközis tábor 
esetén a 3500 Ft/fő/nap összeget!

10. A támogatás elszámolása:
A sikeresen pályázó horgászszer-

vezet (a továbbiakban: támogatott) a 
lebonyolított horgásztáborról, annak 
eseményeiről az IOSZB részére rövid 
szöveges szakmai beszámolót köteles 
küldeni legkésőbb 2021. szeptem-
ber 30-ig, elektronikus formában az 
ifjusag@mohosz.hu e-mail címre.

Szöveges szakmai beszámoló:
Tartalmazza a tábor korosztályon-

kénti tényleges létszámát (melléklet: 
aláírt jelenléti ív, résztvevők neve, 
horgász regisztrációs azonosító szá-
ma, születési éve és e-mail címe .pdf 
formátumban), az események, prog-
ramok rövid leírását, továbbá digitális 
formában (.jpg formátum) a Magyar 
Horgász magazinban és a MOHOSZ 
webfelületen leközölhető képeket a 
tábor életéről és a tábor részét képező 
horgászverseny díjazottjairól.

A lebonyolított horgásztáborról a 
támogatott az IOSZB részére rövid 
egyszerűsített pénzügyi beszámolót 
köteles küldeni legkésőbb a tábor záró-
napját követő 30 napon belül elektro-
nikus formában az ifjusag@mohosz.hu 
e-mail címre.

Egyszerűsített pénzügyi beszámoló:
Tartalmazza
(1) a tábor teljes költségvetését 

bevételi és kiadási jogcímek szerinti 
tételes bontásban,

(2) amennyiben a tábor költségveté-
sében gyermekek után fizetendő rész-
vételi díj került megállapításra, az ezen 
bevételekről szóló, a támogatott által 
kiadott számlák hitelesített másolatait,

(3) a költségvetésben szereplő, 
támogatható költségek hitelesített szer-
ződés és számla másolatait, hitelesí-
tett teljesítési igazolásait, a támogatási 
szerződésben szereplő egyéb feltételek 
és határidők figyelembevételével.

11. A támogatás rendeltetéstől 
eltérő felhasználásának követ-
kezményei:

A támogatási szerződésben vállalt 
kötelezettségek nem teljesítése, a támo-
gatás rendeltetéstől eltérő felhasználá-
sa, a beszámolási és elszámolási köte-
lezettség nem, vagy csak részbeni telje-
sítése esetén a támogatás jogosulatlanul 
igénybevett támogatásnak minősül, 
ebben az esetben a MOHOSZ OHSZK 
írásbeli felszólítása alapján a támoga-
tásként kapott összeget és a felszámí-
tott késedelmi kamatokat a támogatott 
a fizetési felszólításnak kézhezvételétől 
számított 15 munkanapon belül köteles 
a MOHOSZ részére megfizetni.

A pályázattal kapcsolatban a pályá-
zók munkanapokon 9:00-12:00-ig az 
ifjusag@mohosz.hu (e-mail) és a 06-1-
248-2597 (telefon) kaphatnak felvilá-
gosítást.

Gyermek és ifjúsági horgásztáborok
HUNOP–V/3/2021. pályázatok

Horgászvizsga helyszínek
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Ezúton tájékoztatjuk, és egy-
ben értesítjük Önöket, hogy a 
Tiszamenti Regionális Vízművel 
kötött együttműködési megállapo-
dás alapján 2021. január 1-jétől a 
Nyugati-főcsatorna használatához, 
továbbá a Közép-Tisza-Vidéki Víz-
ügyi Igazgatósággal kötött együtt-
működési megállapodás alapján 
2021. március 1-jétől a Tisza-tó tel-
jes területére („Kék” típusú), vala-
mint a KÖTIVIZIG kezelésében 
lévő további védtöltésekre érvényes 
(„Sárga” típusú) Töltésközlekedési 
(Gátfelhajtási) engedélyek elektroni-
kus úton vásárolhatók meg (bankkár-
tyás fizetéssel, On-Line vásárlással, 
vagy Mobil Applikáción) keresztül, 
a http://gatfelhajtasiengedely.hu/ 
weboldalon.

***
Felhívjuk figyelmet arra, hogy az 

érintett területek kiemelt és folya-
matos ellenőrzés alatt állnak, mely 
ellenőrzések során az illetékes 
szervek, hatóságok és feljogosított 
személyek ellenőrzik a szükséges 
Töltésközlekedési (Gátfelhajtási) 
engedély meglétét, és annak érvé-
nyességét.

Javasoljuk, mindenki kímélje meg 
magát – a gátfelhajtási engedély 

hiánya miatt – az ezzel járó kelle-
metlenségektől, birságtól, eltiltástól!

Amennyiben ezzel kapcsolatosan 
bármilyen kérdésük merülne fel, 
kérjük, forduljanak Informatikus 
kollégánkhoz, Szita Istvánhoz biza-
lommal, a +36 (70) 427-7405-ös 
telefonszámon áll rendelkezésükre!

(A mellékelt Logó és a hozzá tar-
tozó (gatfelhajtasiengedely.hu) 
hivatkozás segítheti az ott élőket, 
és a kikapcsolódni vágyó turistákat, 
horgászokat, természetjárókat egy-
aránt. A mellékelteben elolvashatják 
a Gátfelhajtási engedély Jegyvásár-
lási útmutatójának aktualizált válto-
zatát  is!)

Gáthasználati engedélyek

2021. évi 
verseny-
naptár 

tervezet

MELLÉKLET

Időpont Megnevezés Helyszín Nevezési díj

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

04.18. Feeder Kupa Csapat. Apagyi Kenderáztató 15.000,-Ft

05. 09.. Egyéni Bajnokság 
(2 fordulós) Leveleki Víztározó

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

05. 16. Feeder Kupa I. forduló Vásárosnaményi 
Keskeny Holt Tisza 3.000 Ft

05. hó XII. Városháza-kupa később kerül egyeztetésre Meghívásos

05.21.–06.04. Gyereknapi 
horgászversenyek Helyi Egyesületek

05.30. Ifjúsági horgászviadal Nyíregyháza Bujtosi-tó Meghívásos

06.06. Megyei 
Csapatbajnokság Kisvárdai agyaggödrök Nincs

06.20. Feeder Kupa II. forduló Kocsord, Kirva lapos 3.000 Ft
07.31–08.01. OHCSB Szeged Maty-ér

XXV. Nemzetközi 
Barátság Kupa Des Meghívásos

08. 15. Tisztségviselői 
horgászverseny Tiszalök, Kenyérgyári holtág 12.000 Ft/csapat

09.12. dr. Maleczky Imre 
Emlékverseny Apagyi Kenderáztató Nevezéses

09.12. Fogyatékkal élők megyei 
horgászversenye Apagyi Kenderáztató Nincs

09.24. V. Horgász ötpróba
megyei versenye Meghívásos

11.14. Páros csónakos
pergető verseny Apagyi Kenderáztató 5.000 Ft/fő

A verseny helyszíneinek 
változtatási jogát a Ver-
seny Szakbizottság fenn-
tartja és az adott verseny 
kiírásának időpontja előtt 
8 nappal az érintettekkel 
közli. A március 28-ra 
tervezett Kocsord, Kirva 
laposi Évadnyitó a jelenle-
gi vírushelyzet miatt elma-
radt. A versenyek további 
megtartását – a szükséges 
előírások betartása mellett 
– szeretnénk megtartani. 
 Verseny Szakbizottság

Amikor Süllő Bandi elkezdte 
tanítgatni a pártfogoltját, akkor kitá-
rult egy új, addig ismeretlen világ a 
nyugdíjas pedagógust előtt. Nagyon 
szeretett süllőzni azelőtt is, ám ezt 
kishallal vagy halszelettel és kizá-
rólag fenekező módszerrel művelte. 
Amikor már csónaktesó lett Har-
csa Lacival, akkor bővült a reperto-
ár: várakozás helyett a keresőhor-
gászat lépett előtérbe. Izgalmas is 
volt kikötni itt egy becsúszott fánál, 
ott annál a bokornál, vagy egy-egy 
ismert gödörnél. A gumihalazás 
azonban összehasonlíthatatlanul több 
mozgással, aktivitással járt. Lehet 
ezt a módsert is lekötött csónakból 
gyakorolni, ám sokszor inkább a víz 
hátán utazva, csorgásból volt érdemes 
menet közben végigtapogatva a med-
ret, útközben bentről kifelé dobálva. 
A módszer lényege: a víz sodrásának 
és mélységének precíz összhangba 
hozása a grammok vezérelte plasztik 
csalikkal. Ezért a változásokhoz való 
folyamatos alkalmazkodás állandó 
feladatot ad. Lehet, az egyik helyen 
éppen megfelelő a tizennégy gram-
mos ólomfej, ám odébb már kicsit 
lassabb a sodrás, esetleg, sekélyebb 
a víz és ott már ez túl soknak bizo-
nyul, mert az a bizonyos fenéktől 
elrugaszkodó és oda visszahulló tánc 
már nem lesz annyira közel a ter-
mészetes táplálék mozgásához, hogy 
a ragadozókat támadásra ingerelje. 
Továbbá az sem mindegy, milyen 
méretű, színű, ízesítésű gumihalat 
kínálunk fel, miként az sem milyen 
módon vezetjük, cincáljuk odalent. 
Nagy tudomány ez. Napokig lehetne 
regélni róla, e helyen legyen elég 
annyi: Süllő Bandi művésze volt 
ennek a nagy figyelmet, kitartást 
igénylő módszernek.

Tanítgatta inasát, ha kellett, szigor-
ral, ha kellett, humorral. Aki hamar 
megértette, nem tanácsos hagyni a 
horgonyt szabadon zuhanni a fenék-
re, mert: „az összes süllő világgá 
menekül tőle”… Az összevont szem-
öldök azonban elsimult, elismerő 
mosollyá szelídült, ha a diák egy-egy 
kövest már képes volt becsapni. A 
nebuló kezdett ráérezni a dologra, 
mert ez is olyan, akár a szerelem, 
igazán csak akkor tudjuk meg, mi is 
az valójában, ha átéljük, ha megérez-
zük, ha elvarázsol. Ám valódi értékét 
mégis akkor tudjuk meg, amikor, már 
elmúlt, elvesztettük…

Vissza a pecához! Ősszel, amikor 
a víz kellően lehűl, akkor a kesze-
gek nagy tömegben összebújnak a 
csöndesebb és mélyebb gödrökben. 
Így védekeznek a hideg és ragadozók 
ellen, akik éppen ezért, ide követik 
őket. Ettől kezdve, aki ismeri ezeket 
a speciális helyeket, az egész télen 
tudja, máshová felesleges mennie. 
Így az ilyen terepen nem csak a 

halak koncentrálódnak, a horgászok 
is. A konfliktusok elkerülésének érde-
kében itt kialakult rend uralkodik: 
tiszteletben tartva egy várható dobó-
távolságot kell lesúlyozni egymástól 
a csónakokat. Ezért van az, hogy 
télen, még sötét van, amikor a kikötő-
ből versenyfutás kezdődik: Ki ér oda 
hamarább? Mert az elsőség jutalma, 
a tuti helyen való lehorgonyzás lehe-
tősége. A később érkezőknek ő hozzá 
kell igazodniuk. Persze, az egyéni 
meggyőződés kérdése, ki mit tart a 
legjobb helynek, de tagadhatatlanul 
fenséges érzés elsőnek kiválasztani a 
vadászterületet. Néha azért van hely-
csere is, ám vannak, akik a végső-
kig kitartanak a megcsípett álomhely 
fölött.

Nos, Süllő Bandi is ezek közé tar-
tozott. Ha valahol megérezte az esélyt 
és az be is igazolódott, akkor képes 
volt pirkadattól alkonyatig egyetlen 
helyen kutakodni. A tanítványa kicsit 
furcsállotta, ám tisztelte annyira a 
professzorát, hogy kételkedni nem 
merészelt. Inkább igyekezett mindent 
ellesni, amit csak lehetett.

Ahogy csúszunk a télbe, éjjelente 
már rendesen fagyogat. A víz még 
nem pillézik, ám a levegő, no és a 
szél már csípi az ember arcát, kezét. 
A peca semmit sem veszt a lendületé-
ből, sőt, a karácsony közeledte mint-
ha fokozná a horgászok lelkesedését. 
Szeretnének büszkélkedni családjuk 
előtt az ünnepi vacsora ékességével… 
Ennek sikerét hol máshol lehetne 
méltóbb módon megünnepelni, mint 
a Tiszán? – vallotta a professzor úr. 

Újév után kissé megnyugszanak 
a halüldözési kedélyek, ám a java a 
pacalnak, az nem tágít. Jöhet kemény 
fagy, ők továbbra is versenyt futnak 
az elsőségért. Amikor már vékony 
jég borítja a folyó szélét, az tovább 
csökkenti a harci kedvet. Ám, a meg-
szállottak erről sem hajlandóak tudo-
mást venni, mert a süllő csábítása 
erősebb. Csak, amikor a csónakjuk 
a vastag jég börtönébe szorul, na, 
akkor akasztják szögre a felszerelést.

Mester és tanítványa az előző este 
telefonon diskuráltak, mit is tegyenek 
reggelre kelve. Abban maradtak, ha 
középen a mederben folyik a víz, 
akkor, ha keményen fagy is, megné-
zik, milyen állapotban találják a nagy 
visszaforgót. 

Szokása szerint az inas érkezett 
korábban. Szembesülve a helyzettel 
biztos volt abban: itt ma nem lesz 
peca… Ketten estek neki fejszével 
kiszabadítani a ladikot. Alaposan 
megizzadtak, míg végeztek a fel-
adattal és végre útnak indulhattak. 
Sem a kikötőben, sem „az ígéret 
földjén” egy lélek sem mutatkozott, 
a jég azonban csak egy szűk területet 
kímélt meg, bent a közepén, a fősod-
rás mentén.

– Csináljunk néhány kört! – szólt 
a mester. – Ha feltörjük a jeget, a 
sodrás elviszi, lesz hová dobálnunk.

Az inas kezelte a motort, de kapi-
tánykén a mesterét tisztelte. Gázt 
adott és oldalazva vezette neki a 
csónakot a vékony jégmező szélé-
nek, táguló ovális alakzatot követ-
ve. Ropogva tisztult a terep, egyre 
reménytelibbnek ígérkezett a nap.

– Na, még azt a sarkot szabadítsuk 
ki! – mutatott Bandi egy szabályta-
lan alakzatú részre.

– Nem elég ez már? 
– Gázt neki!
A csónak meglendült, s a motor 

zajába hirtelen reccsenés hangja 
vegyült. Egy pillanatig azt hitték 
valami sodródó ág kerül az útjukba. 
Fél pillanat sem telt belé, felcsattant 
Bandi kiáltása:

– Betört a víz! Irány a túlsó part! 
– s, mindketten rémülten figyelték a 
csónak orránál lévő lyukon, miként 
tódul a víz befelé. – Ne oda! A másik 
oldalra! – helyesbítette villámgyor-
san az útirányt a kikötő felöli oldali 
part viszonylag keskenyebb jégsávja 
felé, átlósan fölfelé mutatva. – Még 
több gázt! Gyorsan! – sürgette barát-
ját, szinte önkívületben, amennyire 
rekedtessé vált hangja csak engedte.

Alattuk a mélység húsz-huszonné-
gyes volt, előttük állt kétszáz méter, 
s a csónakban rohamosan gyűlt a 
jéghideg víz. Mindkettőjük erében 
meghűlt a rémülettől a vér: Elérhetik 
a partot mielőtt megmerül a ladik?... 
A lábuk már bokáig vízben állt, és 
csak egyre tódult befelé, lassan már 
lábszárig ért. Elérve a part előtti 
jégmezőt, Bandi az evezővel csap-
kodva próbált utat törni, de a jég 
nehezen engedelmeskedett.  A csó-
nak nekiütközött a jégnek, a víz már 
elérte az oldaldeszka magasságát, 
mire a motor megmerült, lefulladt… 
A tehetetlenség keserűsége mind-
kettőjükben pánikot gerjesztett. Ám 
Bandi előre menekült a ladik lapos 
orrára, ott térdepelve, minden erejét 
összeszedve, lapáttal törte a jeget. 
Majd dobbantott egyet és kiugrott 
a derékig érő vízbe. A csónakláncot 
karjára csavarintva próbálta elérni a 
partot. A síkos talajon ültében, meg-
feszítve a hátát, hátrálva húzta maga 
felé a csónakot. Sikerült egy fácskát 
megragadnia:

– Gyorsan! Add a cuccot! – sür-
gette vacogó cimboráját, ám az orr 
megemelkedésével az ellentétes 
irányban meglóduló víztömeg majd-
nem feldöntötte az előre igyekvőt 
és minden mást, ami súlytalan pihe-
ként az útjába került, azt kisöpörte a 
Tiszába. – Ne foglakozz semmivel! 
Gyere már! – kiáltott rá. 

A már csurig telt, ezért minden 
lépésre felbilleni akaró csónakban 
nagyon nehezen, alig vánszorogva 

lehetett csak eljutni az orrhoz, ami-
kor onnan kellet volna a partra jutni, 
akkor már minden ereje elhagyta 
az idős horgászt. Barátja az eve-
zőt odanyújtotta segítségül, abba 
kapaszkodva húzta, amíg el nem 
érte a kezével. Négykézláb, meg-
merült csizmában, lucskos ötrétegű 
ruhában ért a partra, ott végignyúlt a 
havon és megszólalni sem bírt, csak 
hálatelt szívvel, becsukott szemmel 
szuszogott. Bandi is leroskadt, kime-
rülten hallgatott. Most, ezekben a 
percekben semmi sem volt sürgős 
a számukra, örültek, hogy élnek… 
Béna némaságukban ekkor esett le 
a tantusz, csak hajszálon múlott…

Hogyan tovább? A kikötő kilo-
méterekre, mindkettőjük kocsija 
ott parkol. Menjen oda az egyikük 
és hozza el valamelyiket? Addig a 
másik megfagy. Jó lenne tüzet rakni, 
de nincs mivel. Hívják fel valame-
lyik sporttársukat, mentse ki őket? 
A telefon beázott… S, a tanakodást 
váratlanul partszéli lépések ropogása 
szakította meg és megjelent Harcsa 
Laci…

– Hála Istennek! Honnan kerülsz 
te elő?! Lacikám, téged a jó Isten 
küldött! – örült meg az ősz horgász 
cimborája szellemszerű feltűnésé-
nek.

– Bicajjal jöttem le megnézni 
a vizet. A gátról messziről láttam 
miben mesterkedtek, de mire leér-
tem, eltüntetek… El se tudtam kép-
zelni, hová…

A „felmentő sereg” nem csupán 
a reményt hozta meg, hanem a friss 
erő és a baráti szív hathatós segít-
ségét is. Laci és Bandi, amit még 
lehetett kihalászott a ladikból és 
komótosan felhordott a meredek és 
jeges partoldalon. Idősebb barátju-
kat pihenni hagyták, aki maga sem 
tudta mitől ilyen kába.  Ő lett az 
utolsó forduló, az egyik cimbora 
föntről, a másik lentről segített neki, 
de sikerült. Amíg Laci, megkapva 
a slusszkulcsot eltekert a kikötőbe, 
addig Bandi keresett egy alkalmas 
fát és lánccal odalakatolta a csóna-
kot. Visszatérve így szólt:

– Soha többet ilyet… 
– Ezt nem fogom elmondani oda-

haza... A feleségem többet a büdös 
életbe nem engedne még a csónak 
közelébe se…

– Mit mondasz, miért vagy csu-
rom vizes?

– …Megbotlottam egy kőben és 
becsúsztam a vízbe…

– Be kell azt vallani – rögzítette 
saját álláspontját Bandi.

A tanítvány kissé elgondolko-
dott ezen, majd közölte mesterével: 
Mától közös születésnapunk van.

Tóth Nándor

Horgásztoll Közös születésnap
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Vágták a nádat
Szakmai feügyelet mellett a nád-

vágás szabályait és a környezet-
védelmi szempontokat figyelembe 
véve vízi nádvágógép járta körbe a 
Bujtosi-tó vízfelületét. Mérlegelés-
re került a nádas kora és állapota, 
illetve a nádszigeteken kialakult 
természetes élőhelyekhez sem 
nyúltak. A vágás befejezése után 
a levágott nád összegyűjtésével és 
elszállításával folytatódtak a mun-
kálatok. Fotó: Sipeki Péter

A vizes élőhelyek természet-
védelmi, ökológiai szerepe felbe-
csülhetetlen. Ezek közé soroljuk 
a szikes tavakat, buckaközi lapo-
sokat, láp- és mocsárréteket, árté-
ri és mentett oldali holtmedreket, 
puha és kemény fás ligeterdőket. 
E víztől függő élőhelyek fennma-
radását elsősorban vízellátottságuk 
határozza meg. A számuk sajnos 
drasztikus mértékben lecsökkent, 
a megmaradt élőhelyek ökológiai 
állapota pedig erősen leromlott – 
ennek okán döntött úgy a Horto-
bágyi Nemzeti Park Igazgatóság, 
hogy a beregi és nyírségi lápok 
területén beavatkozik. 

Egyre kevesebb a víz
Habarics Béla tájegységvezető, a 
Hortobágyi Nemzeti Park Igaz-
gatóság munkatársa elmondta, a 
beregi és nyírségi lápok nagyon 
igénylik az aktív természetvédelmi 
beavatkozást, s ezek nélkül nem 
sokáig maradnának fenn.

– A területek jelentős termé-
szeti értékek, még a jégkorszak-
ban jöttek létre. Óriási probléma, 
hogy a Kállósemjéntől északra 
található Mohos és Nyárjas tavak 

lápjai egyre kevésbé vizesek, sok 
helyen nyomát sem látni az 1910-
es években tapasztalt víztömeg-
nek. A nyílt vízfelületek értékes 
élőhelyek, ezért a legfontosabb 
célunk, hogy megőrizzük e régi 
természeti csodáit – hangsúlyoz-
ta a táj egységvezető, hozzátéve: 
a projekt keretében felszíni vízzel 
pótolják majd a nedvességet, amire 
a talajvíz már nem képes, és a már 
korábban létező rendszer korszerű-
sítésére is szükség van.

– Mindehhez a nyomóvezeték, 
a vízpótlást biztosító kutak szi-
vattyúinak cseréjére van szükség, 
és új vezérlést is kialakítanak. A 
torkolati műtárgyak rekonstrukci-
ója, vízszintszabályozó műtárgyak 
beépítése, továbbá egy mélyfúrású 
kút létesítése is a kiemelt feladatok 
között szerepel – tájékoztatott a 
szakember.

Habarics Béla azt is elmondta, 
jelenleg az előkészítő munkálatok-
nál tart a projekt: a természetvé-
delmi jogszabálynak megfelelően 
megtisztítják az épülő vezetékek 
nyomvonalát, s ennek köszönhető-
en természetkárosítás nélkül épít-
hetik ki az új vízpótló rendszert.
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Természetes tó, területe 
7 hektár. A part járművel 

aszfaltozott úton megköze-
líthető, füves, fákkal benőtt 
partján a horgászhelyek 
szabadon választhatók.

Sátorozási, főzési lehetőség és 
a parton vezetékes ivóvíz hálózat 
van kiépítve. A falu közelsége 
biztosítja a bevásárlási lehetősé-
get, a napijegyváltás helyszínén 
pedig alapvető horgászati kellé-
kek és nagy választékban etető 
anyagok és csalik vásárolhatók.

Igény esetén a tó végén lévő 
táborban tisztálkodási lehetősé-
get biztosítunk.

Halőreink minden segítséget 
megadnak a hozzánk érkező láto-
gatóknak.

Tavunkba évek óta intenzív 
telepítés folyik, fogási átlagunk 
minden évben kimagasló. Több 
esetben elértük és meghaladtuk 
az évi 200 q-s telepítést, de átla-
gosan is évi több mint 150 q 
hal kerül vizünkbe. A betelepített 
halak java része ponty, amur, 
harcsa és süllő. Nagy számban 
található vizünkben balin, mely-
re igazán nem horgászik senki, 
így komoly méretekkel rendel-
kező példányok is előfordulnak. 
Jelentős mennyiségű egyéb hallal 
is rendelkezünk, melyeket késő 
ősszel rendszeresen telepítünk.

Minden eseményről, legyen az 
telepítés, verseny, tórend válto-
zás vagy akár egy szebb példány 
kifogása, honlapunkon rendsze-
resen tájékoztatást adunk. 

A Magyar Országos Hor-
gász Szövetség „Így 

horgászom” címmel rajz-
pályázatot hirdet általános 
iskolás diákok részére. 

A MOHOSZ Elnöksége, vala-
mint Országos Horgászszervezeti 
Szolgáltató Központja, továbbá 
a MOHOSZ Ifjúsági és Okta-
tási Szakbizottsága a jelen fel-
hívással a „MOHOSZ Horgász 
Utánpótlás-nevelési és Okta-
tási Program 2021” keretében 
HUNOP-V/4/2021. számmal 
rajzpályázatot hirdet.

Pályázati határidő: 
2021. július 15.

Kedves Pályázó!
Készíts saját rajzot, illusztrációt 
vagy akár festményt a horgászat-
tal kapcsolatos álmodról, remélt 
vagy megvalósult nagy fogá-
sodról. Egy pályázó egy rajzzal 
nevezhet. Az alkotások maximum 
A3-as méretűek lehetnek, és tet-
szőleges technikával készülhet-
nek. Az elkészült művet juttasd 
el a megadott címre adataiddal 
együtt (név, cím, születési év, 
korcsoport, e-mail-cím, telefon-
szám), és értékes horgászfelsze-
relésekre beváltható ajándékutal-
ványt nyerhetsz.

Díjazás két korcsoportban 

(1–4. osztály és 5–8. osztály 
tanulója):
I. helyezett: Díszoklevél, vala-
mint ajándékutalvány
75 000 Ft értékben
II. helyezett: Díszoklevél, vala-
mint ajándékutalvány
60 000 Ft értékben
III. helyezett: Díszoklevél, vala-
mint ajándékutalvány
40 000 Ft értékben

Az OHSZK a pályaművek szá-
ma és minősége függvényében 
fenntartja a jogot további díjak 
vagy különdíjak megállapítására.
2021. július 15-ig várjuk a rajzo-
kat „RAJZPÁLYÁZAT” meg-
jegyzéssel az alábbi címen:

Magyar Országos Horgász 
Szövetség, 1124 Budapest, 
Korompai utca 17.
Nyertesek közzététele: A 
Magyar Horgász októberi számá-
nak ifjúsági oldalain és a www.
mohosz.hu weboldalon.

BEMUTATJUK: 
Apagyi Kenderáztató 

Rajzpályázat

Rakamazi telepítés
Március 30-án Horogérett pontyokat telepített a Cormorán HE Rakama-
zon és Tiszanagyfaluban a Nagy-Morotván.

Szövetségi telepítések

Értesítjük a kedves horgásztársakat, hogy a megyei 
szövetség kezelésében lévő vízterületekre elkezdtük a 

telepítést:

A Szamos és Túr folyókba 1.500 kg egynyaras ponty telepítését 
végeztük el 2021. március 24-én. A telepítés helyszínei: Szamossályi 
komp és a sonkádi Borzsa híd volt.

***
Az Alsó-Felső Tiszába és vízrendszerébe 5.000 kg egynyaras 

pontyot telepítettünk 2021. március 16-án és 18-án. A telepítés négy 
helyszínen: Tiszalök, Tiszabercel, Záhony és Vásárosnamény térségé-
ben történt.

***
Örömmel értesítjük Önöket, hogy 2021. március 31-én horogérett 

ponty telepítésére került sor a Császárszállás-Oláhréti-víztározóba és 
az Oláhréti tápcsatornába. Kihelyeztünk: 1.000 kg háromnyaras pon-
tyot. Szintén ezen a napon a tiszadobi holtágakba is tettünk 1.000 kg 
háromnyaras pontyot a tiszadobi és az idelátogató horgászok örömére. 

A Megyei Horgász Szövetség Elnöksége

Egynyaras ponty a Tiszába

MELLÉKLET

GPS jeladókkal felszerelt PET 
palackokat indítottak útjukra a 
PET Kupa szak-
emberei a Felső-
Tiszai Búvár és 
Mentő Egyesü-
let közreműkö-
désével. Vásá-
rosnaménynál 
az áradó Tiszá-
ba dobott négy 
palack a PET 
Kupa hulladék-
mo nitoring programját segíti. A 
nyomkövető kutatásban a palac-
kok GPS jelet vesznek és rádió 

jelet adnak le.  A Hulladékmentes 
Tisza projekt keretében fejlesz-

tett eszközök 
akár két éven 
keresztül is szol-
gálhatják műkö-
désükkel azt a 
kutatást, amely a 
folyón szállított 
hulladék útját 
követi nyomon. 
Az elektroniku-
san jelölt palac-

kok – Táltos, Villám, Táncos és 
Pompás – internetes névadó kam-
pányban kapták a nevüket. 

Jeladó palackokkal kutatják

Beregi és nyírségi lápok – 
megmentik a 
vizes élőhelyeket

A víz érték, mely 
nélkül nincs élet

Halnapi vendég

Március 22-e a víz világnapja: 
becsüljük meg és vigyázzunk 
rá!

A víz világnapja évente ismét-
lődő esemény, melyet 1993 óta 
minden év március 22-én ünnepel-
nek meg. A világnap célja, hogy 
ráirányítsa a figyelmet a mindenki 
számára elérhető, tiszta víz fon-
tosságára és az édesvíz készletek 
veszélyeztetettségére.

Rohamosan fogy a víz, komo-
lyan kellene venni

Kevés a megfelelő minőségű 
víz és a jövő sem kecsegtet túl 
sok jóval. A 21. század egyik leg-
nagyobb kihívása, hogyan lehet 
elegendő tiszta vizet biztosítani 
mindenki számára, és nem csak 
a lakosságnak. A mindenki közé 
tartozik a mezőgazdaság, az ipar, 
az egész élővilág.

Kinek és mit jelent a víz? 
●●  A háztartásokban, az iskolákban, 
a munkahelyeken a víz jelent-
het egészséget, higiéniát, emberi 
méltóságot, termelékenységet.

●●  Vallási, kulturális és spirituá-
lis helyeken a víz az összekötő 
kapocs a teremtés, az egyén és a 
közösség között.

●●  A természetben a víz harmóniát 
teremt, életet hoz és segíti a ter-
mészeti kincsek megőrzését.
Napjainkban a víz óriási 

veszélynek van kitéve, az egy-

re növekvő népesség, az ipar és 
a mezőgazdaság mohó vízigénye 
miatt, valamint az egyre súlyosbo-
dó klímaváltozás mind fenyegetést 
jelentenek rá. A tiszta és a megfe-
lelő mennyiségű ivóvíz nem termé-
szetes adottság, hanem olyan érték, 
melyet a lakosságnak, az iparnak 
és a mezőgazdaságnak egyaránt 
meg kell becsülnie.

A jövőnk múlik rajta
Számtalan lehetőség van a taka-

rékos vízhasználatra a közterülete-
ken éppúgy, mint a háztartásokban. 
Az esővíz visszatartása, vagy a 
víztakarékos mosás és mosogatás 
csak a legegyszerűbb példák erre, 
de sok más módszerrel védekezhe-
tünk még az ellen, hogy a pazarló 
magatartás ne idézzen elő vízhi-
ányt, vagy vízellátási problémát, és 
a felelőtlen vízhasználat se okoz-
zon vízminőségi gondokat.

Jelenünk és az eljövendő gene-
rációk sorsa múlhat azon, hogy 
miként gazdálkodunk a Földön 
meglévő vízkészleteinkkel, hogyan 
óvjuk és hasznosítjuk vizeinket.

Saint-Exupéry sokszor idézett 
gondolatsora minden lényegeset 
elárul a víz fontosságáról:

„Víz! Se ízed nincs, se zama-
tod, nem lehet meghatározni téged, 
megízlelnek, anélkül, hogy megis-
mernének. Nem szükséges vagy az 
életben: maga az élet vagy.”

Március 20-án ünnepeltük 
az uszonyos-kopoltyús 

fajok színpompás világát.

A Magyar Haltani Társaság 
(Ma-Hal) javaslatára, több kap-
csolódó szervezet támogatásával 
2017. március 20-ától ez a nap 
immáron a hazai halak napja. A 
célja a halak népszerűsítése, a 
társadalmi szemléletformálás, fel-
hívni a figyelmet a halak megbe-
csülésére és az uszonyosokkal, az 
élőhelyeikkel kapcsolatos aktuális 
témák, feladatok jelentőségére.

Az idei év halát, a jászkeszeget 
(Leuciscus idus) jellemezve a 
Magyar Haltani Társaság elnö-
ke, Harka Ákos elmondta, a 
jászkeszeg ezüstös színű, közepes 
termetű pontyfélénk, alsó úszói 
többnyire rőtes-pirosas színű-
ek. Ezért gyakran összetévesztik 
a nagyobb pikkelyű bodorkával 
vagy a vörösszárnyú keszeggel, 

ám a jászkeszeg pikkelyei aprób-
bak, ezért az oldalvonalán mindig 
55-nél több számolható. Táplálé-
kát zömmel az üledékben rejtőző 
gerinctelen állatok alkotják. Áram-
láskedvelő, de gyakran frissülő 
állóvizekben, így például a Tisza-
tóban is megtalálható, a Balaton-
ban viszont ritkaságnak számít. 
Ívási ideje a tavasz későbbi idő-
szakára tehető, ezért április 15-től 
május 31-ig fogási tilalom védi. 
A kifogható legkisebb mérete 20 
centiméter. Magyarországon eddig 
– 1995-ben – horoggal zsákmányul 
ejtett legnagyobb példánya 3,86 
kiló volt.

Vidékünkön a Tiszában kevesebb 
él, viszont a Bodrogban annál több, 
kiváltképpen a folyó alsó szakaszán. 
Szálkás, de ízletes húsú, tetszetős 
vállas hal ez a keszegféle, nem 
ritkák a 30 centiméteres és 1-1,5 
kilogramm súlyú egyedei, ami miatt 
persze a horgászok kedvelik. 
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Ár és szeméthullám vonult le a Tiszán

Húsz kiló feletti ponty a horgon
Nem kezdődött rosszul az idei 

horgászszezon az Ibrányban élő 
Pápa Sándor számára, ugyanis 
a nemrégiben a Székely-Őze-
tanyai bojlistavából egy 22,7 

kilogrammos pontyot „terelt” a 
partra. Az új egyéni rekordot 
jelenti a horgász számára ez a 
kapitális uszonyos.

Fotó: Pápa Sándor archívuma

A hideg sem akadály
Székely Őzetanyán 

február 21-én.

Megindult a Vajai őstó természetes víz utánpótlása is. A felvétel 
2021. február 14-én készült.

Megmenekül a Vajai tó

Megmentik a vizes élőhelyeket

Szennyeződés a Szamoson

A vizes élőhelyek természet-
védelmi, ökológiai szerepe fel-
becsülhetetlen. A Hortobágyi 
Nemzeti Park Igazgatósága úgy 
döntött, hogy a beregi és nyír-

ségi lápok területén beavatkozik. 
Megállapítottk, hogy a beregi és 
nyírségi lápok területén a már 
meglévő vízpótló rendszerek kor-
szerűsítésére van szükség./2.

Egy bezárt 
(romániai) 

máramarosi 
bánya elárasz-
tott tárnáiból 
kiömlött, tisz-
títatlan bánya-
víz okozta a 
Szamos fém-
szennyezését 
2021. február 
18-án. 

Az áradás miatt jelentős mennyiségű tisztítatlan bányavíz ömlött a 
Láposbánya-patakba, onnan a Lápos folyóba, majd a Szamosba jutott a 
szennyező anyag. Romániában nem okozott halpusztulást a fémszennye-
zés. A lerakódott szennyeződés jól látszott a part menti iszapban Szamos-
sályi határában, a kompátkelőnél./5.

A Magyar Haltani Társaság 
kezdeményezésére a Földműve-
lésügyi Minisztérium horgászati 
és halgazdálkodási főosztálya, a 
Magyar Országos Horgász Szö-
vetség (MOHOSZ), a Magyar 

Akvakultúra és Halászati Szakma-
közi Szervezet, valamint az Akva-
risták Magyarországi Egyesülete 
közös döntése értelmében március 
20-án hazánkban a halak napját 
ünnepeltük./5.

Nádvágás a Bujtoson

Teljesült az álmom
Vaskó Arnold vagyok. megszállott 

pontyhorgász. Már gyermekkorom-
ban arról álmodtam, hogy kapitális 
méretű pontyokat tereljek szákomba! 
Az elmúlt években bátran kijelenthe-
tem, hogy az álmaim teljesültek. De 
mindig van kitűzött cél és persze az a 
bizonyos álomhatár, ami rengeteg mun-
kát, erőt és kitartást igényel.

Igazi nagyhalas bojlis módszerrel igyekszem 
a kiszemelt halfajtát horogvégre csalni! Csa-
logató anyagom általában a Haldorádó Kft. 
termék-palettájáról választom, eddigi rekordfo-
gásaim ezen csaliknak köszönhetem!

Előszeretettel horgászom mesterséges tava-
kon, bányatavakon, víztározókon! De az idei 

év a kihívások időszaka lesz, kora tavaszi 
időszakban a Tisza menti holtágakat tűztem ki 
célállomásul!

A háborítatlan tavacskák nagyon sok megle-
petést tartogatnak számomra! Nyári időszakban 
a császárszállási Oláhréti-víztározó öregpon-
tyait veszem üldözőbe a több napos túrák során 
reményeim szerint sikerül kapitális méretű pon-
tyot lencsevégre kapnom! 

Fogadjátok sok szeretettel a későbbiek-
ben megjelenő rövidke írásaim, amiben 
csalikombinációkról, fortélyokról, praktikákról 
és persze a túrák szebb fogásairól is bővebben 
beszámolok!

De addig is bemutatnám az elmúlt éveim 
szebbnél szebb zsákmányait pár képkockában!

Vaskó Arnold 

Fantasztikus bányatavi napok
Ismét ellátogattam a Fehérgyarmat 

melletti bányatóra, a Szatmár-tóra.

A látogatásom célja az idei év második 
felében megjelenő Jankovich Krisztián által 
készített Venom bojlik tesztelése. A BCN+ 
és a Secret Cream (rákos-krémes szénhidrát) 
bojlik voltak a főszerepben, de szerepet kapott 
a Mangó is. 

A rendkívüli időjárásnak köszönhetően nem 
számítottam egyszerű, illetve sokhalas pecára, 
de célom az volt, hogy ebből a hideg vízből 
is sikerüljön legalább egy 15 kg körüli bánya 
lakót horogra csalni majd egy gyors fotó erejéig 
partra kényszeríteni. Kaptam hideget meleget, 
-8 foktól egészen +8 fokig, szelet, havas esőt, 
napsütést, amit csak lehetett.

Ennek ellenére azt kell mondjam, hogy egy 

nagyon jó horgászaton vagyok túl, hiszen ez 
alatt a pár nap alatt sikerült több nagyobb testű 
pontyot is fognom, egészen pontosan egy darab 
10 kg, két darab 14 kg, egy-egy darab 15 kg 
és 16 kg feletti pontyot. A nagyobb pontyok 

mellett 10 darab kisebb 7-10 kg közötti pontyot 
is sikerült szákba terelnem, melyek szintén 
örömöt szereztk ebben az időben. Ilyenkor 
minden halnak értéke van, de bízok benne, 
hogy most már hamarosan bejön az igazi fel-
melegedés, amivel együtt a vizeink is elkez-
denek melegedni és ezzel együtt a halak is 
aktívabbak lesznek. Etetésem csak bojli volt, 
amit csak az elején kevés esetben egészítettem 
ki FEEDERMANIA Mango 4 mm-es pellettel. 
A legjobb csali kombináció ezen a túrán két 20 
mm-es bojli volt összefaragva, kombi előkén 
felkínálva. A behúzásonként etetésnek szánt 
8-10 szem bojlit előre áztattam a túra elején 
tó vízben, illetve FM LIQUID LIVER BCN-
ben, illetve volt, hogy ezekkel az előre áztatott 
bojlikkal csaliztam amivel attraktívabbá tettem 
azokat. Szabó Gergő   

És nem utolsó sorban a 2020-as különleges 
tükörpontyom, melynek súlya 16,70 kg volt, 
a ritkaság benne, hogy mind két szemére 
vak, de a természet csodája: a duci tükrös 
kiváló egészségnek örvend! 

Legnagyobb tokhalam, ami 19,23 kg ott 
nyomott! 

Igazán csodás őszi színekben pompázó 
22,04 kg töves

Gyönyörű koi pontyom

Eddigi legnagyobb pontyom, amit a tokaji 
Kovács-tavon 2018-ben sikerült horogra 
csalnom. A hal pontos súlya 24,45 kg, ami 
az egyéni rekordom is!
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