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Buj
A Buji II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola hat gyerek-
horgásza nagy örömmel vette át a Sneci horgászbolt 
karácsonyi ajándékát, amit az iskola igazgatónője 
adott át nekik.

Fehérgyarmat
A Téglagyár Üzemi Horgászegyesület karácsonyi 
ajándékozási rendezvényét a Fehérgyarmati Műve-
lődési Házban tartotta. Az ajándékban részesülő 
gyerekek szülői, nagyszülői kísérettel érkeztek. A 
rendezvényen részt vettek az egyesületünk vezető 
tisztségviselői is. Hopka András elnök

Kisar
Márk kapta a Kis-Tisza Horgászegyesület ajándékát 
Balla Bertalantól, az egyesület elnökétől.

Levelek
A Leveleki Gárdonyi Géza Általános Iskola kiválasz-
tott tanulói vehették át a megyei szövetség aján-
dékát. Ők már felkészült horgászok, akik alig várják, 
hogy ki tudják próbálni a kapott eszközöket.

Nyíregyháza
A Nyíregyházi Aranyhorog horgászüzlet vezetője 
három kis horgászt ajándékozott meg a „Horgászok 
a gyerekekért” akcióban.

Nyíregyháza
A megyei horgász szövetség „Horgászok a gyere-
kekért” akciójának keretében Szilágyi Zsolt 3 aján-
dékcsomagot adott át a Nyíregyházi Bem József 
Általános Iskola ifjú horgászainak.

Nyírkércs
A nyírkércsi tanárok segítségével kiválasztott három 
kis mesterhorgász öröme vetekedett egy halfogás 
örömével!

Nyírtelek
Nyírteleki Sporthorgász és Természetvédő Egyesület 
is csatlakozott a  „Horgászok a gyerekekért” című 
akcióhoz és felajánlott három kis horgász részére 
horgászbotokat. Reméljük, hogy sikeresen tudják 
majd használni a gyerekek.

Sóstóhegy
A sóstóhegyi általános iskolában az elsők között 
indítottak horgászszakkört, így a sok ifjú horgász 
közül nem volt könnyű kiválasztani a megjutalma-
zott három szerencsés tanulót.

Mándok
A Mándoki Ho-Ho horgászbolt is csat-
lakozott a megyei horgászszövetség 
karácsonyi ajándékozási akciójához. 
Köszönjük a gyerekek nevében is!

Nyíregyháza
A Gyermekjóléti Központban öt 
elszánt horgászpalánta kapott aján-
dékcsomagot a megyei horgászszö-
vetségtől. Terveink szerint 2022-ben 
horgásznapot tartunk a központ által 
szervezett Erzsébet- táborban.

Nyírtass
Micheller Ákos, a nyírtassi kis horgász 
nagyon örült a megyei szövetség 
ajándékának, de legjobban a merítő 
száknak. Az ajándékot Turcsán Krisz-
tina, a szövetség munkatársa adta át.

Tiszanagyfalu
Réka, a tiszanagyfalui ifjú horgászok 
egyik legügyesebbike vehette át a 
megyei szövetség horgász ajándékát. 
Az új esztendőben is sok sikeres hor-
gászatot kívánunk!

A nyírteleki Malik
család mind a négy gyermeke a 
megyei szövetség ajándékaival 

már nyugodtabban készülhet
az új horgászidényre.

Ünnepeltünk
A halak napját és a víz világnapját ünnepeltük március 27-én az Apá-
czai Csere János Általános Iskola több mint százötven kis diákjával a 
nyíregyházi Bujtosi-tavon./11. Madártetemek a rakamazi Nagy-Morotvában. /11.

„Horgász-
sportért” 
elismerés
A szövetség elnöksége a 
megye horgászmozgalma és 
horgászközössége érdekében 
kifejtett eredményes munkája 
elismeréséül a „Horgászspor-
tért” kitüntetést adományoz-
ta: Turcsánné Reskó Ibolyának, 
a Vasutas Horgász Egyesület 
vezetőségi tagjának és ifj. 
Dankó Mihálynak, a Villantó 
Magazin szerkesztőjének./4.

Küldöttközgyűlés és konzultáció
2022. április 9-én tartotta éves 
rendes küldöttközgyűlését, egy-
ben a megyei horgászegyesüle-
tek vezetőinek szóló konzultáci-
óját a megyei horgász szövetség, 
vendégek és előadók részvételé-
vel. A közgyűlés Virág Imre, a 
szövetség elnöke ünnepi meg-
nyitójával kezdődött. Ezt köve-
tően egyperces néma csenddel 
adóztak a nemrégiben elhunyt 
Farkas Sándor, a szövetség volt 
alelnöke, a Szatmárvidéki Hor-
gász Egyesület korábbi elnöke 
emlékének./3.

Áradó Tisza  
Vásárosnaménynál

A Horgász-suli program is bemutatkozott  
február 17. és 20. között a budapesti FeHoVá-n.
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Telepítések a szövetségi vizekbe
Kétnyaras ponty 

Szövetségünk megkezdte az ez évi üzemtervi kétnyaras ponty 
telepítését valamennyi vízterületébe az alábbi helyszíneken és idő-
pontokban: 

●●  Február 16-án, szerdán a Tisza folyóba és holtágaiba, Vásárosna-
ménynál, Tuzsérnál, Tiszalöknél és Tiszabercelnél, összesen: 8.750 
kg mennyiségben helyeztünk ki.

●●  A Tiszadobi-holtágba 513 kg, a Császárszállás-Oláhréti-víztározóba 
1.230 kg, az Oláhréti-tápcsatornába 100 kg és a timári Pap-morot-
vába 10 kg került telepítésre.

●●  Február 17-én csütörtökön telepítettünk a Szamos folyóba, Tunyog-
matolcsnál 2.000 kg-ot, a Keleti-övcsatornába (Vájás) 150 kg-ot, a 
Túr folyókba Sonkádnál 1.000 kg-ot, a Kraszna folyóba Kocsordnál 
500 kg-ot. 

A halakat a Dél-Szabolcsi Agrár Kft.-től vásároltuk.

Háromnyaras ponty 
Háromnyaras ponty telepítésére került sor március 21-én a 
Császárszállás-Oláhréti-víztározóba 1.000 kg és a Tiszadobi-holtág 
rendszerbe 500 kg mennyiségben. 
A horogérett pontyok a geleji Dél-Borsodi Agrár Kft.-től érkeztek. 

Egynyaras ponty 
Szövetségünk az ez évi üzemterv alapján egynyaras pontyot telepített, 
valamennyi vízterületébe, az alábbi helyszíneken és időpontokban: 

●●  Március 24-én, csütörtökön a Tisza folyóba és holtágaiba, Vásáros-
naménynál 1.000 kg mennyiségben,

●●  a Szamos folyóba, Szamossályi kompátkelőnél szintén 1.000 kg-ot, 
●●  200 kg került az öreg Túr folyóba, Kölcse belterületén a temető 
melletti részen, 

●●  300 kg egynyaras pontyot helyeztünk a Túr folyókba, Sonkádnál, a 
Borzsa hídnál. 

●●  Március 25-én pénteken a Tisza folyóba és holtágaiba, Cigánd tér-
ségében 2.500 kg kerül kihelyezésre. 

A halakat a geleji Dél-Borsodi Agrár Kft.-től vásároltuk.  
Horgászüdvözlettel:

a Megyei Horgász Szövetség Elnöksége
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A 2017. évtől március 20-án 
ünnepeljük a halakat, ez a halak 
napja. Aki teheti, hívja fel a 
figyelmet a halak megbecsülésé-
re és a vizes élőhelyek megóvá-
sának fontosságára. Az egykori 
mocsarak- és lápok lecsapolá-
sával, a folyószabályozással, a 
vízszennyezéssel és a tájidegen 
fajok megjelenésével a természe-
tes halfaunánk átalakult, több faj 
visszaszorult vagy csaknem telje-

sen eltűnt.  Az ipari tevékenység, 
a rovarirtó szerek, a gyomirtók, a 
mosószerek, az olaj és származé-
kai egyaránt veszélyeztetik a vízi 
élővilágot. A horgászok a horgá-
szat szabályainak betartásával, a 
vízpart megóvásával, a halakkal 
való kíméletes bánásmóddal és 
csak a szükséges halak megtar-
tásával segíthetnek a természet 
sokszínűségének megőrzésében.

Biri Imre

A halak napja

MELLÉKLET

2022. évi versenynaptár

A Hajdú-Bihar Megyei Horgász 
Szervezetek Szövetségének Intéző 
Bizottsága Márkus Gábor elnök 
előterjesztése alapján döntött az 
amur kérdésében. E szerint május 
1-től az alábbi szabályrendszer lép 
életbe, mely minden már terüle-
ti jeggyel rendelkező és ezután 
területi jegyet váltó horgászra is 
vonatkozik:

●●  amur legkisebb kifogható mérete 
50 centiméter

●●  6 kilogramm feletti amurt kifo-
gás után azonnal vissza kell 
helyezni

●●  mennyiségi korlátozások tekin-
tetében az amurra a napi 1, heti 
2 és éves 15 darab megtartható 
szabályt kell alkalmazni
Eddig a döntésig – mérettől 

függetlenül – egész évben véde-
lem illette az amurt Hajdú-Bihar 
megyében, így ez összességében 
enyhítés a horgászok számára.  

Már megcsodálható. Üzembe helyezték a Bujtosi-tó úszó szökő-
kútját, amely a vízminőség megóvása mellett gyönyörű látvánnyal is elkápráz-
tatja a tó partján sétálókat. A szökőkút attrakciója 10 és 22 óra között látható, 
a látványosságot az esti órákban a díszkivilágítás teszi még hangulatosabbá 
– olvasható a Nyírvv Nonprofit Kft. Facebook-oldalán.

2000. január 30-án százezer 
köbméter cianid és nemesfémtar-
talmú szennyvíz került a nagy-
bányai zagytározóból a Lápos 
folyóba, onnan a Szamosba, majd 
a Tiszába. Magyarországon a becs-
lések szerint több mint 1200 tonna 
hal pusztult el. Ez csak a jéghegy 
csúcsa volt, hiszen a szennyezés 
a vízivilág minden élőlényét érin-
tette. Úgy tűnik, az eltelt időszak 
begyógyította a sebeket és újra cso-
dálatosak a folyóink. Reményked-
jünk, hogy soha hasonló katasztró-
fa nem fenyegeti vizeinket!

22 éve történt a katasztrófa

ÁRADÓ TISZA
Vásárosnaménynál a Tisza tetőzése +745cm-en. (Tisza, Szamos, Krasz-
na összefolyása után)  Fotó: Palócz RicháRd 

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

Időpont Megnevezés Helyszín Nevezési díj/Ft

03.27. Évadnyitó Kocsord,  
Kirva-lapos 

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

04.10. Feeder Kupa 
Csapat

Apagyi  
Kenderáztató 15.000 Ft

05.08. Egyéni Bajnokság 
(2 fordulós)

Leveleki  
Víztározó

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

05. 15. Feeder Kupa I. 
forduló

Vásárosnaményi 
Keskeny  
Holt Tisza 

3.000 Ft

05. hó XII. Városháza-
kupa

később kerül 
egyeztetésre Meghívásos

05.06. Gyereknapi hor-
gászversenyek

Helyi  
Egyesületek

05.29. Ifjúsági horgász-
viadal

Nyíregyháza, 
Bujtosi-tó Nincs

06.12. Megyei Csapat-
bajnokság

Kisvárdai  
agyaggödrök Nincs

06.26. Feeder Kupa  
II. forduló

Kocsord,  
Kirva-lapos 3.000 Ft

07.09-
07.10. OHCSB Szeged  

Maty-ér
XXV. Nemzetközi 
Barátság Kupa Szlovákia Meghívásos

08.14. Tisztségviselői 
Horgászverseny

Kocsord,  
Kirva-lapos 12.000 Ft/csapat

09.11. Dr. Maleczky Imre 
Emlékverseny

Apagyi  
Kenderáztató Nevezéses

09.11.
Fogyatékkal élők 
Megyei horgász-
versenye

Apagyi  
Kenderáztató Nincs

09.23.
VII. Horgász 
ötpróba
Megyei versenye

Tiszanagyfalu 
Szabadidőpark Nincs

11.13. Páros csónakos
pergető verseny

Apagyi Kender-
áztató 5.000 Ft/fő

Védett amurok

Az állategészségüggyel és a 
Rakamazi Polgármesteri Hivatallal 
rövid egyeztetést követően a Raka-
mazi Önkéntes Tűzoltó Egyesület, 
a Rakamazi Önkéntes Mentőszer-
vezet és a Rakamazi Polgármesteri 
Hivatal közös erővel eltávolította 
a rakamazi Nagy-Morotva jegéből 
valószínűsíthetőleg madárinfluen-
zában elpusztult madarakat. 

A tetemek eltávolítását megelő-
zően a Rakamazi Tűzoltók felde-
rítést végeztek. A felderítés a jég 
vastagságát és az elhullott mada-
rak tetemének helyeit tartalmazta. 

Ezt követően a Rakamazi ÖTE 
tájékoztatta a katasztrófavédelem 
megyei ügyeletet és az állategész-
ségügyet. 

A beavatkozáshoz az állategész-
ségügy biztosított megfelelő védő-
ruházatot. Azok szakszerű felvéte-
le után a szervezetek közös erővel 
megkezdték a tetemek kiemelését. 
A beavatkozás során összesen 17 
db madártetem került eltávolítás-
ra. A tetemek az állategészségügy 
által kijelölt helyre lettek elszál-
lítva, ahol a megsemmisítésükről 
fognak gondoskodni.

Március 12-én újra a Rakamazi 
Önkéntes Tűzoltóknak jutott azon 
hálátlan feladat, hogy eltakarít-
sák a Nagy-Morotva felszínéről 
a madárinfluenzában elpusztult 
madarakat. Dacolva a tó jegével, a 
délelőtti órákban az önkéntes tűz-
oltóság tagjai összesen 11 madár-
tetemet szedtek össze a tóról. Az 
összeszedett madártetemeket az 
arra kijelölt gyűjtőbe tették, amit 
Rakamaz város önkormányzata 
elszállított.

Rakamazi Önkéntes Tűzoltó  
Egyesület

Madártetemek a tóban

A víz világnapja, március 
22. a víz ünnepe, mely 

arra is felhívja a figyelmet, 
hogy Földünkön még jelen-
leg is 2 milliárd ember él 
biztonságos vízhozzáférés 
nélkül. 

Az idei világnap középpontjá-
ban felszín alatti vizeink megőrzé-
se állt, melyek láthatatlanok, jelen-
létüket mégis mindenhol tapasztal-
juk. A felszín alatti vizek teszik ki 
a Föld édesvízkészletének jelentős 
hányadát, táplálják az ivóvíz-háló-

zatot, a higiéniai rendszereket, az 
ipart és a mezőgazdaságot, fenn-
tartják a természetes ökosziszté-
mákat, éppen ezért kiemelten fon-
tos, hogy megvédjük a szennyezé-
sektől, például a mikroműanyag 
szennyezéstől.  SZ. R.

A víz világnapját ünnepeltük
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Mindez attól függ, hogy 
mihez hasonlítjuk. A hor-

gászat még ma is egy olyan 
elfoglaltság, mely jót tesz az 
egészségnek, és ha ügyes a 
pecás, a befektetett ár több-
szörösen visszatérül. 

A világjárvány óta még népsze-
rűbb sport Magyarországon a horgá-
szat, ami mára az egyik legkedvel-
tebb szabadidős tevékenység lett. A 
Magyar Országos Horgász Szövet-
ség (MOHOSZ adatai szerint) 2021. 
december 10-ig összesen 776198 
horgászt regisztráltak. – tudta meg 
a HelloVidék Csizmár Erikától, a 
MOHOSZ igazgatójától.

A horgászszövetség szervezeti 
rendszerébe – közölte a MOHOSZ 
elnöke – 26 önálló jogi személy 
területi tagszövetség (tagszerve-
zet), rajtuk keresztül 1205 hor-
gászegyesület tartozik. Magyaror-
szágon tavaly decemberben 2221 
nyilvántartott halgazdálkodási víz-
terület volt.

Ezekből az összes állami vagy 
többségi állami tulajdonú termé-
szetes vízterületek döntő többsé-
ge, összesen 134252 hektár, 601 
db vízterületet a horgászszövetség 
szervezeti rendszerébe tartozik és 
a halgazdálkodási hasznosító (víz-
kezelő) horgászszervezetek keze-
lésében áll.

Ami  az idén emelkedett
Az Egységes Szövetségi Hoz-

zájárulás (ESZH) összege. 2022. 
január 1-jétől a több mint tíz éve 
változatlan, 2000 ezer forintos 
ESZH 2022-től 3000 forintra emel-
kedett.

A horgászkártyáról se feled-
kezzetek meg!

2019. január 1-ét követően min-
den egyesületi tagságra kötelezett, 
vagy azt vállaló horgász számára 
kötelező a regisztráció. A gyermek 
horgászok számára nem kötele-
ző, de kiváltható a horgászkártya, 
regisztrálni szükséges őket is. A 
horgászkártya kiváltásával jogot 
szerzünk a horgászengedély 2022. 
évi kiváltására. A horgászkártyát a 
horgászat során magadnál kell tar-
tani, és ellenőrzéskor át kell adni 
az ellenőrzést végzőnek.

A horgászkártya ára 2022-ben is 
1732 Ft +áfa, azaz 2200 forint. Ez 
a díj a kártya érvényességi idejére 
(kiváltástól számított 5. naptári év 
január 31.) szól. Tartalmazza a bal-
esetbiztosítás díját, a kártya előál-
lításának és személyre szabásának 
díját, valamint a postaköltséget. 

A horgászengedély 2022-ben 
a következő részekből áll:
•  Állami horgászvizsga és vizs-

gabizonyítvány: ingyenes. 2021-

től digitális formában történik a 
vizsgáztatás, de személyes meg-
jelenés továbbra is kötelező vala-
mely vizsgahelyszínen

•  Kötelező horgász regisztráció és 
Magyar Horgászkártya: a horgász 
regisztráció díjmentes, a Magyar 
Horgászkártya ára 2200 ft öt évre

•  Horgászokmány tok: megvásár-
lása nem kötelező, ára maximum 
650 forint.

•  Egységes állami horgászokmány 
(EAH): az állami horgászjegy: 
3000 forint + fogási napló: 300 
forint. Összesen az EAH 3300 
forint.

•  Szankciós (ha nem adtad le a 
fogási naplót időben): 6300 forint

•  Egységes szövetségi hozzájáru-
lás: ára: 3000 forint

•  Egyesületi tagdíj: Egyesületenként 
változó, de minimum 2000 forint.

Ők azok, akik díjmentesen 
horgászhatnak
Általános, illetve sporthorgászat 
esetében kedvezmények járnak 
akkor, ha
•  a horgász betöltötte a 70. életévét
•  vagy igazolt az értelmi-, moz-

gásszervi-, hallási-, látási fogya-
tékosság

•  általános horgászat esetén jár 
még kedvezmény az ifjúságiak-
nak, a nőknek és a sportcélú 
jegyre jogosultaknak

•  sportcélú horgászat esetén jár 
további kedvezmény: az ifjú-
ságiaknak, a nőknek, az 55 év 
felettieknek és a válogatott keret-
tagoknak.

2022-re a területi jegyek 
Általános országos területi jegy, 
teljes árú:  79.000 forint, 
Kedvezményezett:  58.000 forint. 
Sportcélú országos területi jegy, 
teljes árú:  31.000 forint, 
Kedvezményezett:  17.000 forint. 
Általános dunai jegy, teljes árú: 
 52.000 forint, 
Kedvezményezett:  38.000 forint. 
Általános tiszai jegy, teljes árú: 
 57.000 forint, 
Kedvezményezett:  43.000 forint. 
Általános országos területi jegy, 
gyermek:  2.500 forint.

Mennyi az egy nap kifogható 
halmennyiség?

Nem árt tudni, ha valahová 
elindulunk horgászni – mindegy, 
hogy ismert vagy ismeretlen tere-
pet választunk –, hogy mennyi az 
a maximum halmennyiség, amit 
hazavihetünk. Ezt nem csak azért 
érdemes betartani, hogy ne kapjunk 
büntetést, de sok esetben a halpo-
puláció számának megőrzése miatt 
is. Mivel minden kategóriának más-
más mennyiség van kijelölve, így 
ezt egy táblázatban foglaltuk össze.

Drága hobbi lett a horgászat?

A Fehérgyarmat határában 
található Balla-halastó mel-
lett kialakított pályán Ocsovai 
László feeder kategóriában új 
országos csúccsal, egy fantasz-
tikus 200,15 méteres dobással 
szerezte meg összetettben az 
első helyet. A Z-Co Series által 
szervezett esemény jótékony 
célt is szolgált. A négygyerme-
kes Cselényi családnak gyűj-
töttek, ahol a legidősebb gyer-
mek, Anna elhunyt egy autó-
balesetben, így kisfia, Dávid 
árván maradt. A versenyen 
összesen 450 ezer forint gyűlt 
össze a nevezési díjakból és a 
támogatóknak köszönhetően. 
Ezt kiegészítették további 250 
ezer forinttal, ugyanis ennyi 
pénz érkezett be Hajdú Péter 
televíziós műsorvezető által 
indított árverésből, ő dedikált 
bögréket ajánlott fel.

Új országos csúcs született 
feeder távdobásban

Folytatás az 1. oldalról

A napirendi pontoknak 
megfelelően elsőként a 

szövetség ügyvezető igaz-
gatója, Fesztóry Sándor szá-
molt be a 2021. évi munkáról, 
az eredményekről. 

A beszámolóból néhány közérdek-
lődésre számot tartó részt kira-
gadva: 

A megyei horgászlétszám 
2021. évben kismértékben ugyan, 
de növekedett. A 2020-as rekord év 
után nagyon örülünk, hogy megtar-
tottuk a horgászok számát, hiszen 
2020-ban minden korosztályban 
nőtt a létszám, összességében 
2.886 fővel!

2021-ben szerényen, mindösz-
szesen 193 fő növekedést köny-
velhettünk el. Viszont sajnos a 
felnőtt korosztályban 91 fővel 
csökkent a létszám, míg a kedvez-
ményes és gyermek korosztályban 
növekedett. 2021. évben 62 hor-
gászegyesület működött. Szünetelt 
a Jándi Horgászok Egyesülete és 
a Beregdaróc Civil Fejlődéséért 
Horgász Egyesület. 

Fogási eredmények a 2021. 
évben: 

A HORINFO programból már 
minden vízkezelő egyesület hoz-
záférhet a saját vízterületének éves 
fogási adatához. Szövetségünk 
kezelésében lévő vizekből néhány 
jelentőset, kiragadnék 

A Tisza folyón az alábbi hor-
gász fogási adatok születtek 
2021-ben:

Összesített horgász fogás a 
Tiszán és mellékvizein, valamint 
holtágain: 41.596 kg (ebből ponty: 

10.344 kg, amúr: 4.593 kg, csuka: 
1.242 kg, fogas süllő: 3.021 kg, 
harcsa: 7.560 kg, balin: 1.563 kg, 
busa: 425 kg, ezüst kárász: 945 kg, 
keszegfélék: 5.502 kg, kősüllő: 358 
kg, márna: 2.283 kg, menyhal: 48 
kg, egyéb őshonos: 424 kg, egyéb 
idegenhonos: 3.120 kg, kis mennyi-
ségben törpeharcsa, garda, sügér)

A Tiszadobi-holtágon az össze-
sített horgász fogás: 2.261 kg 
(ebből ponty: 1.060 kg, amur: 45 
kg, csuka: 72 kg, fogas: 45 kg, har-
csa:491 kg, egyéb idegenhonos: 
323 kg, kis mennyiségben kárász, 
keszeg, sügér, kősüllő, balin, tör-
peharcsa)

A császárszállási összesített 
horgász fogás: 5.261 kg (ebből 
ponty: 3.290 kg, amur: 12 kg, 
csuka: 11 kg fogas: 47 kg, harcsa, 
97 kg, busa:29 kg, kárász: 384 
kg, keszeg: 85 kg, törpeharcsa: 82 
kg, egyéb idegenhonos: 1.196 kg, 
kis mennyiségben: egyéb őshonos 
halfaj. 

Az egész évi folyamatos törpe-
harcsa lehalászás csapdák segítsé-
gével 516 kg törpétől szabadította 
meg a tározót.

Telepítések összértéke 2021-
ben: 44,1 millió forint volt. A halat 
túlnyomórészt a Tokaji Dél Szabol-
csi Bt.-től és a Geleji Dél-Borsodi 
Agrár Kft.-től, valamint a bajai 
Megafish Kft.-től vásároltuk. 

Telepítésünket színesítette az 
ivadékmentés során az ártérben 
rekedt, a pusztulástól megmentett 
halak lehalászása és a főmederbe 
való visszahelyezése. 2021-ben két 
alkalommal voltunk sikeresek ezen 
a téren. Kb. 1.250 kg hal került ily 
módon a Tiszába, zömében egy-
kétnyaras és ivadék ponty, vala-
mint egyéb őshonos fajok: szél-
hajtó küsz, lapos keszeg, karika 
keszeg, domolykó, folyami harcsa, 
csuka, szivárványos ökle.

Fesztóry Sándor elmondta még, 
hogy a szövetség pozitív ered-
ménnyel zárta le a 2021-es évet. 

Ezt követően a szövetség alap-
szabályának változtatására került 

sor a közhasznúsági besorolásból 
történő kilépés szándéka miatt. 

Megyei vezetők konzultációja
A közgyűlést követően a megyei 

vezetők konzultációja is megren-
dezésre került, melyen értékes elő-
adások hangzottak el. 

Kovács László könyvelőtől a 
pénzügy, számvitel, adózás 2022. 
évet érintő változásairól hallhattak 
prezentációt a jelenlévők. Az elő-
adás anyagát Kovács László a hor-
gász szövetségen keresztül vala-
mennyi horgászegyesület részére 
elérhetővé tette. 

Ezt követően Magyar Balázs, 
a MOHOSZ, a Horgászjegy Kft. 
munkatársa az egyesületek által 
használt országos HORINFO 
program tovább fejlesztéséről 
szólt. Ezek közül, ami már 2022-
ben bevezetésre is került az egye-
sületi tagdíj kezelése, és ami még 
a jövő évi terv a horgászversenyek 
és az azokkal kapcsolatos teendők, 
díjak rendezésének ügyintézése. 
Az előadás interaktív jellegű volt, 
ugyanis sok kérdés merült fel a 
jelenlévők körében. 

Végezetül Iski Balázs a Toka-
ji Rendőrőrs címzetes rendőr 
főtörzs-zászlósa, őrsparancsnok 
többek között elmondta, hogy: 

2022. január 17-től lépett életbe 
a vízi közlekedésről szóló 2000. évi 
XLII törvény módosítása, amely a 
csónak definícióját így határozza 
meg: szélerővel vagy gépi beren-
dezéssel hajtott vízijármű, amely-
nek hossza a 7 métert, névleges 
vitorlafelülete a 10 m2-t nem éri 
el, vagy motorteljesítménye leg-
feljebb 14,7 kW, ide nem értve az 
építése, berendezése és felszerelé-
se alapján vízen való közlekedésre 
nem szolgáló úszóeszközt.”

Mit jelent ez az új szabály a 
gyakorlatban?

Az eddig vízijártasság nélkül 
(azaz motorcsónak jogosítvány 
nélkül) vezethető legfeljebb 7,5 
kW (10 LE) teljesítményű csónak-
motorok felsőhatárát 14,7 kW (20 
LE) teljesítményre növelték.

Sokak számára pozitív válto-
zás lépett így életbe, hiszen így a 
folyami horgászat során használt 
motorcsónakokkal nagyobb áram-
láson is kényelmesebben tudnak 
hajózni. A korlátozott vízterülete-
ken közlekedő elektromos meghaj-
tású csónakok tulajdonosai számá-
ra is kedvező lehet ez az új törvény 
módosítás.

Fontos azonban megemlíteni, 
hogy a módosítás hatására töb-
ben vezethetnek képesítés nélkül 
nagyobb teljesítményű csónakot, 
de a víziközlekedés szabályainak 
fokozott betartása legyen mindig 
az elsődleges. 

„Horgászsportért” kitüntetés
A konzultáció végén a szövet-

ség elnöksége a megye horgász-
mozgalma és horgászközössége 
érdekében kifejtett eredményes 
munkája elismeréséül a „Horgász-
sportért” kitüntetést adományozta: 

Turcsánné Reskó Ibolya, a Vas-
utas Horgász Egyesület vezetőségi 
tagja részére. Ibolyának ismert a 
gyerek horgászok iránti elkötele-
zettsége, a horgásztáborok, verse-
nyek szervezésében immár 15 éve 
kifejtett példamutató munkája. 

Szintén „Horgászsportért” kitün-
tetést kapta: ifj. Dankó Mihály, 
a Kelet-Magyarország dizájnere, 
a negyedévente megjelenő Vil-
lantó Magazin szerkesztője, a 
villantomagazin.com honlap web-
mestere, dizájner. A Nyírteleki HE. 
tagja. Lelkiismeretes munkájának 
köszönhetően gyorsan és hitelesen 
kapnak tájékoztatást a horgászok 
az őket érintő változásokról.

A kitüntetések átadása után 
egy finom ebéd mellett kötetlen 
beszélgetésekre került sor, majd 
Virág Imre zárszavával ért véget a 
megyei horgász szövetség küldött-
közgyűlése, konzultációja. 

A szövetség elnöksége

A szövetség eredményesen zárta a 2021-es évet

TÓREKEORD
Székely

Őzetanyai- 
víztározón

Jól kezdődött az idény a Székely 
Őzetanyai víztározón – Horogra 
akadt a tó rekorder: 32,075 kg-os 
ponty. Gratulálok Becsei Viktornak
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Felejthetetlen nap volt
A halak napját és a víz világnapját ünnepeltük március 27-én az Apá-

czai Csere János Általános Iskola több mint százötven kis diákjával a 
nyíregyházi Bujtosi tavon. Csodálatos környezetben, igazi tavaszi idő-
ben töltöttünk el egy izgalmas délelőttöt. Az alsó tagozatos osztályok 5 
versenyszámban mérték össze tudásukat a vízparton. Volt halfelismerés, 
célba dobás, békák mentése, tesztlap kitöltés és zsákban futás is. A leendő 
kis horgászok egyik nagy kedvence volt az akvárium a helyben fogott 
halakkal és a különböző horgászmódszereket bemutató apró horgászkész-
ségekkel. Felejthetetlen nap volt! Biri Imre

Legyen a kecsege a 
jövő nemzedékei szá-

mára ismét horgászati 
hungarikum! 

Kedves Horgásztársak!
Értesítjük Önöket, hogy egynya-

ras kecsege telepítésére került sor 
a Tisza folyóba és vízrendszerébe, 
az alábbi helyszíneken és időpon-
tokban: 

2022. március 31-én, csütörtök 
délután 300 kg mennyiségben, a 
tuzséri kompnál további szintén 
300 kg a tivadari üdülőnél kerül 
kihelyezésre. Az összesen 600 kg 
kecsege, kb. 1.500 db volt.

A kecsegéket a Homokmégyi 
Rideg és Rideg Fish Farm hal-
tenyésztő Kft.-től vásároltuk, a 
MOHOSZ pályázati támogatásá-
val. 

Jelenleg Magyarországon a 
kecsege jogszabály alapján nem 
fogható státuszban van!!!

A MOHOSZ megítélése sze-
rint jelenleg a már évek óta meg-
szüntetett halászat halkivételénél 
is nagyobb hányadot tesz ki a 
kárókatona folyamatos állományi 
károkozása, de az elmúlt időszak-
ban a horgászszervezetek, köztük 
megyei szövetségünk is, annak 
ellenére folytatták a telepítéseket, 
hogy a madárkár tárgyában kom-
penzációt nem kaptak.

A MOHOSZ támogatásával a 
megyei szövetség 2022 tavaszától 
kezdődően 3 éven át rendszeres 
kísérleti állománynövelő telepítést 
folytat, megfelelő nagyságú jelölt 
példányok kihelyezésével a madár-
kár-veszélyre is figyelemmel az 
őszi-tavaszi időszakban.

A betelepített kecsegék hátúszó-
ja mögött, az izomzatba rögzített 
sárga színű haljelek egyik oldalán 
a MOHOSZ felirat, másik oldalán 
pedig az egyedi sorszám látható.

Amennyiben egy horgász ilyen, 
egyedi haljellel ellátott kecsegét 
fog, kérjük, hogy a haljel levétele 
nélkül jegyezze fel annak sorszá-
mát (lehetőleg fotóval is alátá-
masztva), a fogott hal testhosz-
szát, súlyát, a vízterület nevét és 
víztérkódját a fogás pontos helyé-
nek megjelölésével (GPS koordi-
náták vagy a legközelebbi telepü-
lés neve) és természetesen az ada-
tok rögzítését követően azonnal, 
kíméletesen helyezze vissza a víz-
be. A rögzített adatokat és a fotót 

e-mailen a titkarsag@mohosz.hu 
címre vagy levélben a MOHOSZ 
postacímére (1511 Budapest, Pf. 
7) kérjük eljuttatni a beküldő ada-
tainak megadásával. 

A program végrehajtását segítő, 
a jelölt halak adatait beküldő hor-
gászok között ösztönzésül éven-
te értékes nyeremények, többek 
között dunai és tiszai éves (össze-
vont, illetve adott szakaszra szóló) 
területi jegyek kerülnek kisorso-
lásra. A horgászszövetség a telepí-
tési programmal párhuzamosan a 
kecsege hazai állományát, a jelölt 
halak vándorlását az ezzel meg-
bízott szakemberek által végzett 
állományfelmérő halászatokkal is 
rendszeresen monitorozni fogja, 
s az eredményeket természetesen 
közzéteszi majd.

Konszenzusos elvi döntés szüle-
tett arról is, hogy ha sikerül bizo-
nyítani a faj megfelelő állományát, 
akkor – jogalkotói, szakmai fel-
ügyeleti támogatás esetén – első 
lépésben, legkésőbb 2025-től az 
éves dunai vagy tiszai terüle-
ti jeggyel rendelkező horgászok 
évente 2 db, 60 cm feletti pél-
dányt vihetnek el majd, illetve a 
MOHOSZ vállalja, hogy a kifogott 
(engedélyezetten elvitt) mennyi-
ség 100%-át telepítés formájában a 
későbbiekben is rendszeresen visz-
szapótolja. A MOHOSZ a program 

kihirdetése kapcsán azt is rögzíti, 
hogy ha nem sikerül a foghatóvá 
tétel ismertetett módon és korlátok 
között történő biztosítása, akkor 
2024 után a horgászszervezetek az 
önfinanszírozott kecsegetelepítése-
ket beszüntetik, mert a horgászok 
befizetéseiből elsődlegesen a fog-
ható halfajok telepítését és az ide-
genhonos halfajok egyre fontosab-
bá váló gyérítését kell biztosítani.

A MOHOSZ meggyőződése, 
hogy a program a természet- és 
állományvédelmi szempontok 
érvényesülését is jól szolgálhat-
ja, mert számos ország fajmentési, 
állománynövelési célprogramjának 
példája, szakmai megközelítése 
alapján a totális, adminisztratív til-
tás helyett a közösségi érdekeltség 
megteremtése és párhuzamosan az 
aktív állományfejlesztési, védelmi 
beavatkozások ötvözete lehet egy 
faj számára az igazi biztonság, a 
jövő kulcsa és egyben záloga.

Legyen a kecsege a jövő nem-
zedékei számára ismét horgászati 
hungarikum! 

Jelen program a 
MOHOSZ Állomány-
pótlási és Fejlesztési 
Célelőirányzat (ÁPFE) 
pályázati támogatásá-
val valósult meg.

Fesztóry Sándor

A pandémia miatt két év 
kihagyás után került újra 

megrendezésre a megyei 
évadnyitó horgászverseny 
a kocsordi Kirva lapos-hor-
gásztavon.

A korábbi évekhez képest népes 
mezőny vágott neki e nemes via-
dalnak. A régen látott ismerősök 
üdvözlése, a megnyitó és a sor-
solás után mindenki elfoglalta a 
rajthelyét. A felnőtt kategóriában 
két szektorra lett osztva a pálya az 
esélyek kiegyenlítése érdekében. 
A márciusra jellemző napfényes, 
kissé hűvös idő és a frissen bete-
lepített halak igencsak felborítot-
ták a kocsordi pályán megszokott 
taktikákat. Akik már kifejezetten 

készültek, vagy időben felismer-
ték a kárászok, pontyok horogra 
csalásának titkát, azok szép ered-
ményeket értek el szektorukban. 
Az idén a beugró pontyok igazán 
csak a fenekező szektorban tudták 
befolyásolni a végeredményt. A 

kárászokból is szép fogásokat lehe-
tett elérni. A fenekező kategóriá-
ban indulók különösen nagy csatát 
vívtak egy-egy kárász és ponty 
megfogásáért. A mérlegelés előtt 
a napi fogásokat nézve, nehéz lett 
volna megtippelni a végeredményt. 
A szektorlapok összesítése után az 
eredményhirdetésre került sor, ahol 
a díjakat Jakab János, a Kraszna 
H.E. Elnöke adta át.
U-15: 1. Katona Barbara 290 g, 
2. Bakos Viktória 175 g, 3. Bakos 
Milán 150 g. 
U-20: 1. Csonka László Levente 
3330 g, 2. Biró Attila Adrián 
2430 g. 
Női: 1. Fekete Szücs Ilona 5705 g. 
Felnőtt úszós: 1. Fekete Imre 

9010 g, 2. Vass Sándor 4625 g, 3. 
Sebők Zsolt 3970 g, 4. Turcsány 
György 3185 g, 5. ifj Kovács 
József 3540 g. 
Fenekezős: 1. Katona Sándor 
7395 g, 2. Biró Attila 6480 g, 3. 
Fodor Sándor 1490 g.

Természetesen a horgászverse-
nyek elengedhetetlen kelléke, a 
babgulyás most sem maradhatott 
el. A bátrabbak és az éhesebbek 
még repetát is kérhettek belőle.

A Kocsordi-tó most meglep-
te a horgászokat bőséges halál-
lományával, ennek köszönhető-
en mindenki jól érezte magát és 
szép fogásokat értek el az év első 
megyei versenyén.

Szilágyi Imre

A Horgász-suli program is 
bemutatkozott február 

17. és 20. között a budapesti 
FeHoVa-n. 

Megyénk három településéből 
(Ibrány, Kocsord és Mátészalka) 
indultak gyermek horgászokkal 
autóbuszok a kiállításra. (Egy 
megállapodás alapján az utazási 
költséget az országos szövetség 
térítette, és az ingyenes belépőket 
a Hungexpo Zrt. biztosította.) Az 
Ibrányi Református Óvoda, Álta-
lános Iskola, Gimnázium és Kol-
légium utazási költségeit a Homm 
Kft. finanszírozta. Olyan izgalmas 

programokkal vártuk az érdeklő-
dőket, mint a csalivezetési bemuta-
tó vagy az etetőhajó-tesztelés. 

Sőt, a helyszínen akár horgász-
vizsgát tehettek, valamint éves 
horgászjegyet is válthattak. A 
remek programokról és a horgász 
ajándéktárgyakról az Energofish 
Kft. és az Ifjúsági és Oktatási 
Szakbizottság gondoskodott. Sze-
mélyesen is részt vehettem az első 
két nap munkájában és tanúsít-
hatom, hogy a kiállítást felkereső 
gyerekek jól érezték magukat, és 
így én is!

Biri Imre
Horgász-suli programvezető

Kecsege telepítése a szövetségi vizekbe Két év után újra versenyben

A Horgász-suli bemutatkozott a FeHoVá-n
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Horgászvizsga
Tisztelt Leendő Horgásztársak!

A megyei közhasznú horgász 
szövetség részéről örömmel érte-
sítjük a vizsgázni vágyókat, hogy 
az alábbi helyszíneken és idő-
pontokban tehetnek horgászvizs-
gát 2022-ben Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyében. Horgászvizsgát 
a közzétételt követő 15 napon belül 

lehet tenni! A vizsgához előzetes 
bejelentkezés szükséges, legalább 
3 nappal a vizsgát megelőzően 
az alábbi telefonszámokon vagy 
a www.horgaszjegy.hu oldalon a 
saját profilba belépve, és kiválaszt-
va a megfelelő vizsgahelyszínt és 
időpontot. Ezen az oldalon a tan-
anyag és a gyakorlási lehetőség is 

biztosított. A vizsga elektronikus 
formában történik, de személyes 
megjelenést követel az alábbi hely-
színek bármelyikén. Saját laptopot, 
telefont, tabletet lehet hozni és 
használni.

Sikeres vizsgázást kívánunk!
 
A Horgász Szövetség

Területi jegy típusa Területi jegy váltásának kritériuma Területi 
jegy ára

ÉVES Felnőtt éves kevesebb, 
mint 3 éves tagsággal, 
illetve nem tagoknak

Megváltható: az éves területi jegy igénylést az egyesület címére, postai 
úton, írásban kell eljuttatni a csatolandó mellékletekkel együtt!
Megváltható azok számára, akik:
-  3 olyan személy írásbeli ajánlásával (az ajánló és az ajánlott horgász-

kártya azonosítóját tartalmazó írás), akik a tárgyévet megelőző mini-
mum 3 évben a Vasutas Sporthorgász és Természetvédő Egyesület 
tagjai voltak és

-  tárgyévben már részt vettek egyesület által meghirdetett társadalmi 
munkavégzésen minimum 4 alkalommal (legalább napi 4 óra), amiről 
az egyesület képviselői a munkanapokon, a munka végén, a helyszínen 
írásbeli igazolást adnak!

58.000 Ft

Felnőtt éves min. 3 éves 
tagsággal, tagoknak

Megváltható Nyíregyházán: Végállomás Horgászbolt, Állomás tér 7.
Megváltható azok számára, akik:
-  Tárgyévet megelőzően legalább 3 éven keresztül a Vasutas 

Sporthorgász és Természetvédő Egyesület tagja volt, és az idei évre is 
már megváltotta a tagságát ebben az egyesületben.

-  Tárgyévben már részt vettek egyesület által meghirdetett társadalmi 
munkavégzésen minimum 4 alkalommal (legalább napi 4 óra), amiről 
az egyesület képviselői a munkanapokon, a munka végén, a helyszínen 
írásbeli igazolást adnak!

45.000 Ft

Kedvezményes éves Megváltható: kizárólag a Végállomás horgászboltban, Nyíregyházán, az 
Állomás téren!
Megváltható azok számára, akik minimum 3 éves Vasutas Sporthorgász 
és Természetvédő Egyesület tagsággal rendelkeznek, és a törvényi 
előírásoknak megfelelnek (tehát a kedvezmény nem a társadalmi munka 
miatt jár, hanem azok a kedvezményesek, akik a halászati törvény szerint 
kedvezményes állami jegy vásárlására jogosultak)!

35.000 Ft

Gyerek éves Megváltható: kizárólag a Végállomás horgászboltban, Nyíregyházán, az 
Állomás téren!
Megváltható azok számára, akik minimum 3 éves Vasutas Sporthorgász 
és Természetvédő Egyesület tagsággal rendelkeznek!

5.000 Ft

NAPI Felnőtt napi Online: horgaszjegy.hu oldalon
Megváltható: Nyíregyházán: Végállomás Horgászbolt, Állomás tér 7.,
Tiszabercelen: Tiszagyöngye Étterem, Fő u. 22.

3.500 Ft

Kedvezményes napi Online: horgaszjegy.hu oldalon
Megváltható: Nyíregyházán: Végállomás Horgászbolt, Állomás tér 7.,
Tiszabercelen: Tiszagyöngye Étterem, Fő u. 22.

2.500 Ft

Gyerek napi Online: horgaszjegy.hu oldalon
Megváltható: Nyíregyházán: Végállomás Horgászbolt, Állomás tér 7.,
Tiszabercelen: Tiszagyöngye Étterem, Fő u. 22.

2.000 Ft

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

Szerda: 7.30-15.00 óráig 42/411-372

Tisza-Rétköz Horgász Egyesület 
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.  
Balsa, Szabolcsvezér u. 20.

Szerda: 17.00 
Szombat: 13.30

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 út 7.

Szerda: 07.00 órától 30/699-3968

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

Péntek: 09,00 órától 30/402-8844
30/621-6909

Leveleki Horgász Egyesület 
Levelek, Sport u. 17.

Szerda: 18.00 órától 
Szombat: 10.00 órától

20/438-9757

HO-HO Horgász Egyesület 
Mándok, Petőfi út 45.

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

Bezdéd Horgász Egyesület 
Tiszabezdéd, Petőfi út 23.

kiírás szerint 20/5617-826

Nyírteleki Horgász Egyesület Laguna hor-
gászbolt, 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 út 19.

Hétfő: 17.00 órától 30/254-6168

Milotai Tiszavirág Horgász Egyesület (Milo-
ta Általános Iskola)

Szerdán: 18.00 órától 20/472-6241

Vasutas Sporthorgász és Természetvédő 
Egyesület Végállomás Horgászbolt 
Nyíregyháza

minden hónap  
első szerdáján: 08-12 óráig

42/410-504

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

Péntek: 14.00 órától 20/9259-235

Holt-Szamos Horgász Egyesület 
Szamossályi, Kossuth út 58.

kéthetente Péntek: 16,00 
órától

70/345-0193

Zöld Nádszál Horgász Egyesület 
Penyige, Kossuth út 1. Horgásztanya

Szombat: 7-11 óráig 
Szerda: 15-17 óráig

70/466-8625

Tiszaparti HE. Feller János 
Gávavencsellő, Szabadság u. 20.

Kedd: 9-15 óráig 70/560-8061

Bujtos Horgász Egyesület 
Nyíregyháza, Jelvény u. 11.

Péntek: 14.30 30/515-2594

Magyar Pergetőhorgászok 
Nyíregyháza, Árpád út 1, Sneci Hb.

Kedd, Csütörtök: 8-16 óráig 42/313-042

AZ ÉV HORGÁSZA
Az elmúlt év versenyei alapján a 
Nyírteleketi Sporthorgász és Ter-
mészetvédő Egyesületnél az év 
horgásza Ifj. Simkó László lett.

Tisztelt Lakosság!
Február 10-én a Hortobágyi 
Nemzeti Park Igazgatóságán 
Oláh Károly tanácsnok úrral 
vettünk részt egy egyeztető tár-
gyaláson. A Tiszadobi-holtág 
vízpótlási kérdését tárgyaltuk 
meg. Úgy néz ki, hogy lesz 
pályázati forrása a Nemzeti 
Parknak a Nyugati-főcsatorná-
ból megoldani a vízutánpótlást. 

Bán György polgármester

Bízunk a 
megoldásban

A Sporthorgász 
Egyesületek Megyei 
Szövetsége Szabolcs-
Szatmár Bereg Megyé-
be tervezett versenyei:

Szeretettel várunk minden általá-
nos iskolás gyermekhorgászt!

Érdeklődni lehet a megadott tele-
fonszámokon, a Villantó magazin-
ban és az egyesületek oldalain!

Jelen rendezvény a 
MOHOSZ Horgász Után-
pótlás-nevelési és Oktatási 
Program pályázati támoga-
tásával valósult meg!

Fsz. Horgászegyesület Ideje Helyszín Érdeklődni
1. Alkaloida Lombik HE 05.29. Kacsás-tó, Tiszavasvári 30-413-2426

2. Apagy HE 05.22. Kenderáztató, Apagy 70-941-4231

3. Beregi Tiszahát HE 06.10. Csaroda, Tiszaszalka 20-554-4267

4. Bujtos STE 05.21. Bujtosi tavak, Nyíregyháza 20-374-8010

5. Császárszállás HE 06.11. Bujtosi tavak, Nyíregyháza 70-315-9646

6. Ecsedi-láp HE 05.20. Jóléti tó, Nagyecsed 30-504-9528

7. Felső-Tiszai Vasutas HE 06.12. Pásku, Mezőladány 30-402-8844

8. Ho Ho HE 06.12. Pontyos tó, Kisvárda 30-250-3448

9. Holt-Szamos HE 06.12. Holt-Szamos, Szamossályi 70-345-0193

10. Ibrányi HE 06.04. Palocsa tó, Ibrány 30-392-0461

11. KEMÉV SHE 05.21. Óláhréti Ivató-tó, Császárszállás 20-230-7736

12. Kis-Tisza HE 06.04. Túr folyó, Kisari kilátó 20-925-9335

13. Kraszna HE 05.28. Kirva lapos, Kocsord 30-951-8187

14. Milotai Tiszavirág HE 05.21. Süllős bányató, Milota 20-472-6241

15. Sóstó Gyógyfürdő HE 05.22. Sóstói tó, Nyíregyháza-Sóstó 30-969-0889

16. Nyírteleki STE 06.11. Szabadidő Park, Tiszanagyfalu 20-824-3967

17. Olcsva HE 06.04. Holt-Kraszna, Olcsva 30-697-0928

18. Réti Csík KVE 05.29. Holt-Kraszna, Kocsord 30-278-4901

19. Székelyi Víztározó HE 06.11. Őzetanya Horgásztó 30-945-2254

20. Taktaközi HE 06.04. Csobaji holtág, 30-578-1116

21. Téglagyár Üzemi HE 05.29. Téglagyári bányató, Fehérgyarmat 20-256-5319

22. Tiszamenti HE 06.11. Szabadidő Park, Tiszanagyfalu 20-420-5408

23. Tiszaparti HE 05.29. Kacsató, Gávavencsellő 70-323-5644

24. Tisza-Rétköz HE 05.21. Önkormányzati tó, Búj 30-280-9279

25. Tisza -Szamosközi HE 05.29. Holt-Szamos, Szamosújlak 70-379-3214

26. Tiszavirág Horgász TKE 05.29. Tiszadobi holtág, Tiszadob 20-234-1806

27. Új Élet Horgász KE 05.29. Kenyérgyári holtág, Tiszalök 30-641-1894

28. Vasutas STE 06.04. Orosi-tó, Nyíregyháza 20-216-0532

GYERMEKNAPI
horgászversenyek
2022. május 20- június 19.

Marótzugi-holtágra szóló 
területi jegy váltásának  

feltételei 2022-ben
Vízhasznosítója:  

Vasutas Sporthorgász és  
Természetvédő Egyesület

Telefonszáma:  
06-30/255-5240

Egyéb szolgáltatás:
A vízterület és a part védett 
terület, a horgászrend és a termé-
szetvédelmi előírások szigorúan 
betartandók!
Javaslatok, észrevételek:
A terület az esetek nagy részé-
ben az árvízvédelmi töltésen 
közelíthető meg. Az aktuális 
előírásokról, korlátozásokról a 
horgász tájékozódni köteles (hor-
gász egyesület honlapja, vízügy 
honlapja), a szabályok be nem 
tartása miatti büntetésért az 
egyesület felelősséget nem vállal. 

Marótzugi-
holtág

2022. évi vizsgahelyszínek és időpontok:
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Villantó
A vízkezelő horgász egyesületek megyénkben

Ssz.
Horgász 

Egyesület neve
Vízterület meg-

nevezése
Címe, Telefon

ÁRA/Ft

Éves
Napi

Megjegyzés
1. Alkaloida Lombik 

HE.
Tiszavasvári 
Kacsástó

4440 Tiszavasvári, Polgári u. eleje
Üzemeltető: 70/252-2552

Éves sporthorgász jegy: 35.000 Ft
Éves jegy: 55.000 Ft 
Csak tagoknak éves jegy: 45.000 Ft
Csak tagoknak fél éves jegy: 28.000 Ft
Csak tagoknak éves ifjúsági jegy: 17.000 Ft

Napi jegy (halas): 4.000 Ft
Sport napi jegy: 3.000 Ft
Büfé, horgász aprócikkek, etetőanyagok, csalik, bográc-
sozási lehetőség.

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

Tagoknak éves: 68.000 Ft
Ifjúsági: 32.800 Ft
Gyerek: 10.000 Ft

Felnőtt: 5.000 Ft; Ifjúsági: 2.300 Ft; Gyerek: 1.100 Ft
Sportjegy (1 botra): 2.300 Ft
Büfé, kemping, horgászbolt.

3. Beregdaróci Civil 
Fejlődéséért Sza-
badidő és HE.

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

Nem kerül kiadásra Nem kerül kiadásra

4. Beregi Tiszahát HE. Laposhadi Holt-Csa-
ronda

4831 Tiszaszalka, Petőfi u. 58.
Tel.: 70/425-9964

Csak tagoknak: 42.000 Ft Nincs

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

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

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

Felnőtt: 3.500 Ft
Gyerek: 1.750 Ft
Horgásztanya, kemping.

6. Bujtos Sport HE. Bujtosi tavak Nyír-
egyháza

4400 Nyíregyháza, Jelvény u. 11.
Tel.: 20/327-9527 

Csak tagoknak: 46.000 Ft
Nyugdíjas (1 botos): 23.000 Ft
Ifjúsági, gyerek: 12.000 Ft

Felnőtt: 4.000 Ft
Ifjúsági, gyermek: 1.000 Ft
70 év felett (1 botos): 2.000 Ft

7. Cégénydányád 
Önkormányzat HE.

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

Csak tagoknak: 37.450 Ft
Ifjúsági: 18.725 Ft
Gyerek: 8.250 Ft

Felnőtt: 5.000 Ft
Ifjúsági: 2.500 Ft

8. Dolgozók Horgász Kisvárdai agyag-
gödrök

4600 Kisvárda, Bocskai u. 33.
Tel.: 30/278-3621

Csak tagoknak: 60.000 Ft
Ifjúsági: 30.000 Ft
Gyermek: 8.000 Ft

Felnőtt: 4.500 Ft
Ifjúsági: 2.250 Ft

9. Ecsedi Láp Horgász 
Egyesület

Nagyecsedi jóléti tó 4355 Nagyecsed, Komoróczi u. 53.
Tel.: 30/504-9528

Felnőtt éves: 35.000 Ft
Ifjúsági: 17.500 Ft
Gyerek: 3.000 Ft 

Napi: 5.000 Ft

10. Ho Ho Horgász 
Egyesület

Mátyusi Rózsás 
Holtág

4644 Mándok, Petőfi u. 45.
30/250-3448

Csak tagoknak: 15.000 Ft
Gyerek éves: 5.000 Ft

Napi: 2.000 Ft

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

Csak tagoknak: 50.000 Ft Napi: 5.000 Ft; Ifjúsági: 2.500 Ft
Büfé, sátorozás.

12. Holt- Szamos HE. Szamossályi 
Holt-Szamos

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

Csak tagoknak: 41.700 Ft; Ifjúsági: 11.700 Ft 
Gyerek éves: 5.700 Ft

Napijegy értékesítés megszűnt.

13. KEMÉV HE. Császárszállási Ivató 
tó

4400 Nyíregyháza, Horgásztanya út 10.
Tel.: 20/316-5770

Csak tagoknak: 55.000 Ft Nincs

14. Kurucz HE. Tarpai Kisjánosné és 
Vargaszegi holtágak

4931 Tarpa, Rákóczi út 65.
Tel.: 70/361-0155

Csak tagoknak: 23.700 Ft

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

Csak tagoknak: 43.800 Ft
Sportjegy: 2.500 Ft

Felnőtt: 5.000 Ft; fjúsági: 2.500 Ft
Falusi turistaszállás, főzési lehetőség.

16. Milotai Tiszavirág 
HE.

Milotai Süllős bán-
yató

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

Csak tagoknak: 30.000 Ft
Ifjúsági éves: 15.000 Ft
Gyerek: 12.000 Ft

Felnőtt napi: 3.500 Ft
Ifjúsági: 1.750 Ft

17. Nagyközségi 
Horgász Egyesület 

Ököritófülpösi 
horgásztó

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

Csak tagoknak: 40.000 Ft
Új belépőnek: 80.000 Ft

Felnőtt: 2.500 Ft; Gyerek: 1.000 Ft
Sporthorgász jegy: 1.500 Ft

18. NATÚRA Horgász 
Egyesület

Rakamazi 
Nagy-Morotva

4465 Rakamaz, Aranyhal Horgászbolt
Tel.: 70/908-4639

Felnőtt éves: 35.000 Ft
Kedvezményes éves: 30.000 Ft

Felnőtt napijegy: 3.500 Ft; Sport jegy: 2.000 Ft
Éjszakai napijegy (péntek-szombat): 4.500 Ft
Éjszakai horgászat csak pénteken és szombaton 
lehetséges. Csónakbérlési lehetőség.

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

Csak tagoknak Nincs

20. Olcsva HE. Olcsva Holt-Kraszna 4826 Olcsva, Petőfi u. 22.
Tel.: 30/697-0928, 30/417-4995

Felnőtt: 55.000 Ft
Ifjúsági: 10.000 Ft
Gyerek éves: 5.000 Ft

Napijegy árusítás megszűnt, csak tagoknak van. 
Éjszakai horgászat nem engedélyezett.

21. Postás HE. Vásárosnaményi 
Keskeny Holt-Tisza

4803 Vásárosnamény, Templom út 19.
Tel.: 30/254-6168

Csak tagoknak: 22.000 Ft; Ifjúsági éves: 11.000 Ft
Gyerek: 4.000 Ft

Felnőtt napi: 4.000 Ft; Ifjúsági napi: 2.000 Ft
Napkeltétől-napnyugtáig.

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

Csak tagoknak: 42.000 Ft nincs

23. Sóstó Gyógyfürdő 
HE. 

Sóstói tavak Nyíregy-
háza

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

Csak tagoknak: 45.000 Ft Felnőtt: 4.500 Ft; Ifjúsági: 2.000 Ft; Gyerek: 1.000 Ft

24. SZÁÉV HE. Nyírturai horgásztó 4400 Nyíregyháza,  
Vattai Altábornagy u. 11.
Tel.: 30/965-5825

50.000 Ft (50 kg/év)
60.000 Ft (60 kg/év)

Napi: 5.000 Ft
Ifjúsági: 2.500 Ft
Főzési, sátorozási lehetőség megbeszélés alapján.

25. Szabolcsi Földvár 
HE.

Szabolcsi Holt-Tisza 4467 Szabolcs, Kossuth u. 26.
Tel.: 20/257-5220

Csak tagoknak: 16.700 Ft
Ifjúsági: 8.350 Ft
Gyerek: 3.000 Ft

Felnőtt: 2.500 Ft
Ifjúsági: 1.250 Ft
Sátorozás, bográcsozás.

26. Szatmárvidéki HE. Vajai-víztározó 4700 Mátészalka, Ősz u. 7. 
Tel.: 70/770-65-45
E-mail: www.vajaihorgaszto.hu

Csak tagoknak: 60.000 Ft
Nyugdíjas éves: 55.000 Ft
Ifjúsági: 11.500 Ft; Gyerek: 3.450 Ft

Csak tagoknak: 4.000 Ft
Új belépőnek: 25.000 Ft emelt díjas halasítás, 
vízpótlás. Csónakbérlés.

27. Székelyi víztározó 
HE.

Székelyi víztározó 4400 Nyíregyháza, Jég u. 4.
Tel.: 30/945-2254

csak tagoknak

28. Tiszaparti HE. Gávavencsellői  
Kacsató

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

Tagoknak: 40.000 Ft; Ifjúsági: 18.000 Ft
Gyerek: 6.000 Ft

Felnőtt: 3.000 Ft; Ifjúsági: 2.000 Ft
Éjszakai: 3.500 Ft; Sátorozási lehetőség, főzés.

29. Tisza-Rétköz HE. Bodrog folyó, 
Lónyai-főcsatorna
Tiszakarádi főcsa-
torna

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

Bodrog folyóra: Felnőtt éves: 21.500 Ft
65 év felett/Ifjúsági: 14.500 Ft
Gyerek éves: 6.500 Ft; ESZH nélküli: 24.000 Ft
Lónyai-főcsatorna: Felnőtt éves: 4.000 Ft
65 év felett/Ifjúsági: 3.000 Ft; Gyerek: 2.000 Ft
Tiszakarádi főcsatorna: Felnőtt éves: 4.000 Ft
65 év Felnőtt/Ifjúsági: 3.000 Ft, Gyerek éves: 2.000 Ft

Bodrog folyóra: 
Felnőtt napi: 1.300, Gyerek napi: 200 Ft
ESZH nélküli: 1.400 Ft

30. Tisza-Szamosközi 
HE.

Szamosújlaki 
Holt-Szamos

4900 Fehérgyarmat, Móricz Zs. út 11.
Tel.: 20/590-0174

Csak tagoknak: 60.000 Ft; Ifjúsági: 30.000 Ft
Gyerek éves: 12.000 Ft

Napi: 7.000 Ft

31. Téglagyár Üzemi 
HE.

Téglagyári bányató 4900 Fehérgyarmat, Sport u. 15.
E-mail: teglagyar.he@gmail.com

Csak tagoknak: 45.000 Ft Csak tagoknak: 4.000 Ft
Napijegyes horgászhely nincs.

32. Timári HE. Timári tó 4466 Timár, Szabadság út 34.
Tel.: 20/621-0289

2022 évben nincs területi jegyértékesítés  

33. Tuzsér-Komoró HE. Lencsés-Suly-
mos-Kisvíz

4623 Tuzsér, Váci M. út 7.
Tel.: 30/340-4045

Csak tagoknak: 24.700 Ft; Ifjúsági: 11.200 Ft
70 év felett: 10.700 Ft; 80 év felett: 2,700 Ft
Gyerek éves:

Csak tagoknak: 2.500 Ft
Új belépő: 10.000 Ft (halasítási hozzájárulás)
Ifjúsági: 1.500 Ft; Gyerek: 1.000 Ft
Szabó László horgászboltjában és a halőröknél.

34. Új Élet HE. Tiszalöki  
Kenyérgyári-holtág

4450 Tiszalök, Kossuth út 27.
Tel.: 30/470-6602

Felnőtt éves régi tagnak: 30.000 Ft
Új tag esetén: 50.000 Ft, + 5.000 Ft, tagsági díj
Családi kedvezmény (nők részére, 1 botra):  
15.000 Ft
Új tagfelvétel szünetel

Felnőtt napijegy: 4.000 Ft; Éjszakai napijegy: 4.000 Ft
Ifjúsági napijegy: 2.000 Ft; Gyerek napijegy: 500 Ft
Tanösvény, vendéglő, szállás, csónakbérlés, camping. 
Halmatrac és szájfertőtlenítő használata kötelező!

35. Vasas HE. Nyírbátori  
Szénaréti-tó

4300 Nyírbátor, Szentvér út 91.
Tel.: 30/450-6996

Felnőtt: 40.300 Ft
Ifjúsági: 20.150 Ft; Gyerek: 7.500 Ft
Éjszakai horgászat csak tagoknak

Felnőtt: 3.500 Ft; Ifjúsági: 1.500 Ft; Gyerek: 500 Ft
Büfé, szállás a Szénaréti tó szomszédságában (kb.150-
200 m) a Sárkány Kempingben.

37. Vidiszegi Sport-
horgász Egyesület 

Gyürei Holt-Tisza 4813 Gyüre, Bessenyei u. 38.
Tel.: 70/775-1667

Felnőtt éves: 31.000 Ft; Ifjúsági: 15.500 Ft
Gyerek: 4.000 Ft

Napi: 4.000 Ft; Gyerek napi: 1.000 Ft
Szájfertőtlenítő használata kötelező!

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

Éves: 40.000 Ft Napi: 5.000 Ft
Büfé, horgásztanya, kemping, bográcsolás, wifi, 
horgászverseny, szállás, regisztráció, vizsgáztatás, 
állami, valamint területi engedély váltása. Élelmiszer-
bolt.

V
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Horgászvizsga
Tisztelt Leendő Horgásztársak!

A megyei közhasznú horgász 
szövetség részéről örömmel érte-
sítjük a vizsgázni vágyókat, hogy 
az alábbi helyszíneken és idő-
pontokban tehetnek horgászvizs-
gát 2022-ben Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyében. Horgászvizsgát 
a közzétételt követő 15 napon belül 

lehet tenni! A vizsgához előzetes 
bejelentkezés szükséges, legalább 
3 nappal a vizsgát megelőzően 
az alábbi telefonszámokon vagy 
a www.horgaszjegy.hu oldalon a 
saját profilba belépve, és kiválaszt-
va a megfelelő vizsgahelyszínt és 
időpontot. Ezen az oldalon a tan-
anyag és a gyakorlási lehetőség is 

biztosított. A vizsga elektronikus 
formában történik, de személyes 
megjelenést követel az alábbi hely-
színek bármelyikén. Saját laptopot, 
telefont, tabletet lehet hozni és 
használni.

Sikeres vizsgázást kívánunk!
 
A Horgász Szövetség

Területi jegy típusa Területi jegy váltásának kritériuma Területi 
jegy ára

ÉVES Felnőtt éves kevesebb, 
mint 3 éves tagsággal, 
illetve nem tagoknak

Megváltható: az éves területi jegy igénylést az egyesület címére, postai 
úton, írásban kell eljuttatni a csatolandó mellékletekkel együtt!
Megváltható azok számára, akik:
-  3 olyan személy írásbeli ajánlásával (az ajánló és az ajánlott horgász-

kártya azonosítóját tartalmazó írás), akik a tárgyévet megelőző mini-
mum 3 évben a Vasutas Sporthorgász és Természetvédő Egyesület 
tagjai voltak és

-  tárgyévben már részt vettek egyesület által meghirdetett társadalmi 
munkavégzésen minimum 4 alkalommal (legalább napi 4 óra), amiről 
az egyesület képviselői a munkanapokon, a munka végén, a helyszínen 
írásbeli igazolást adnak!

58.000 Ft

Felnőtt éves min. 3 éves 
tagsággal, tagoknak

Megváltható Nyíregyházán: Végállomás Horgászbolt, Állomás tér 7.
Megváltható azok számára, akik:
-  Tárgyévet megelőzően legalább 3 éven keresztül a Vasutas 

Sporthorgász és Természetvédő Egyesület tagja volt, és az idei évre is 
már megváltotta a tagságát ebben az egyesületben.

-  Tárgyévben már részt vettek egyesület által meghirdetett társadalmi 
munkavégzésen minimum 4 alkalommal (legalább napi 4 óra), amiről 
az egyesület képviselői a munkanapokon, a munka végén, a helyszínen 
írásbeli igazolást adnak!

45.000 Ft

Kedvezményes éves Megváltható: kizárólag a Végállomás horgászboltban, Nyíregyházán, az 
Állomás téren!
Megváltható azok számára, akik minimum 3 éves Vasutas Sporthorgász 
és Természetvédő Egyesület tagsággal rendelkeznek, és a törvényi 
előírásoknak megfelelnek (tehát a kedvezmény nem a társadalmi munka 
miatt jár, hanem azok a kedvezményesek, akik a halászati törvény szerint 
kedvezményes állami jegy vásárlására jogosultak)!

35.000 Ft

Gyerek éves Megváltható: kizárólag a Végállomás horgászboltban, Nyíregyházán, az 
Állomás téren!
Megváltható azok számára, akik minimum 3 éves Vasutas Sporthorgász 
és Természetvédő Egyesület tagsággal rendelkeznek!

5.000 Ft

NAPI Felnőtt napi Online: horgaszjegy.hu oldalon
Megváltható: Nyíregyházán: Végállomás Horgászbolt, Állomás tér 7.,
Tiszabercelen: Tiszagyöngye Étterem, Fő u. 22.

3.500 Ft

Kedvezményes napi Online: horgaszjegy.hu oldalon
Megváltható: Nyíregyházán: Végállomás Horgászbolt, Állomás tér 7.,
Tiszabercelen: Tiszagyöngye Étterem, Fő u. 22.

2.500 Ft

Gyerek napi Online: horgaszjegy.hu oldalon
Megváltható: Nyíregyházán: Végállomás Horgászbolt, Állomás tér 7.,
Tiszabercelen: Tiszagyöngye Étterem, Fő u. 22.

2.000 Ft

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

Szerda: 7.30-15.00 óráig 42/411-372

Tisza-Rétköz Horgász Egyesület 
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.  
Balsa, Szabolcsvezér u. 20.

Szerda: 17.00 
Szombat: 13.30

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 út 7.

Szerda: 07.00 órától 30/699-3968

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

Péntek: 09,00 órától 30/402-8844
30/621-6909

Leveleki Horgász Egyesület 
Levelek, Sport u. 17.

Szerda: 18.00 órától 
Szombat: 10.00 órától

20/438-9757

HO-HO Horgász Egyesület 
Mándok, Petőfi út 45.

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

Bezdéd Horgász Egyesület 
Tiszabezdéd, Petőfi út 23.

kiírás szerint 20/5617-826

Nyírteleki Horgász Egyesület Laguna hor-
gászbolt, 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 út 19.

Hétfő: 17.00 órától 30/254-6168

Milotai Tiszavirág Horgász Egyesület (Milo-
ta Általános Iskola)

Szerdán: 18.00 órától 20/472-6241

Vasutas Sporthorgász és Természetvédő 
Egyesület Végállomás Horgászbolt 
Nyíregyháza

minden hónap  
első szerdáján: 08-12 óráig

42/410-504

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

Péntek: 14.00 órától 20/9259-235

Holt-Szamos Horgász Egyesület 
Szamossályi, Kossuth út 58.

kéthetente Péntek: 16,00 
órától

70/345-0193

Zöld Nádszál Horgász Egyesület 
Penyige, Kossuth út 1. Horgásztanya

Szombat: 7-11 óráig 
Szerda: 15-17 óráig

70/466-8625

Tiszaparti HE. Feller János 
Gávavencsellő, Szabadság u. 20.

Kedd: 9-15 óráig 70/560-8061

Bujtos Horgász Egyesület 
Nyíregyháza, Jelvény u. 11.

Péntek: 14.30 30/515-2594

Magyar Pergetőhorgászok 
Nyíregyháza, Árpád út 1, Sneci Hb.

Kedd, Csütörtök: 8-16 óráig 42/313-042

AZ ÉV HORGÁSZA
Az elmúlt év versenyei alapján a 
Nyírteleketi Sporthorgász és Ter-
mészetvédő Egyesületnél az év 
horgásza Ifj. Simkó László lett.

Tisztelt Lakosság!
Február 10-én a Hortobágyi 
Nemzeti Park Igazgatóságán 
Oláh Károly tanácsnok úrral 
vettünk részt egy egyeztető tár-
gyaláson. A Tiszadobi-holtág 
vízpótlási kérdését tárgyaltuk 
meg. Úgy néz ki, hogy lesz 
pályázati forrása a Nemzeti 
Parknak a Nyugati-főcsatorná-
ból megoldani a vízutánpótlást. 

Bán György polgármester

Bízunk a 
megoldásban

A Sporthorgász 
Egyesületek Megyei 
Szövetsége Szabolcs-
Szatmár Bereg Megyé-
be tervezett versenyei:

Szeretettel várunk minden általá-
nos iskolás gyermekhorgászt!

Érdeklődni lehet a megadott tele-
fonszámokon, a Villantó magazin-
ban és az egyesületek oldalain!

Jelen rendezvény a 
MOHOSZ Horgász Után-
pótlás-nevelési és Oktatási 
Program pályázati támoga-
tásával valósult meg!

Fsz. Horgászegyesület Ideje Helyszín Érdeklődni
1. Alkaloida Lombik HE 05.29. Kacsás-tó, Tiszavasvári 30-413-2426

2. Apagy HE 05.22. Kenderáztató, Apagy 70-941-4231

3. Beregi Tiszahát HE 06.10. Csaroda, Tiszaszalka 20-554-4267

4. Bujtos STE 05.21. Bujtosi tavak, Nyíregyháza 20-374-8010

5. Császárszállás HE 06.11. Bujtosi tavak, Nyíregyháza 70-315-9646

6. Ecsedi-láp HE 05.20. Jóléti tó, Nagyecsed 30-504-9528

7. Felső-Tiszai Vasutas HE 06.12. Pásku, Mezőladány 30-402-8844

8. Ho Ho HE 06.12. Pontyos tó, Kisvárda 30-250-3448

9. Holt-Szamos HE 06.12. Holt-Szamos, Szamossályi 70-345-0193

10. Ibrányi HE 06.04. Palocsa tó, Ibrány 30-392-0461

11. KEMÉV SHE 05.21. Óláhréti Ivató-tó, Császárszállás 20-230-7736

12. Kis-Tisza HE 06.04. Túr folyó, Kisari kilátó 20-925-9335

13. Kraszna HE 05.28. Kirva lapos, Kocsord 30-951-8187

14. Milotai Tiszavirág HE 05.21. Süllős bányató, Milota 20-472-6241

15. Sóstó Gyógyfürdő HE 05.22. Sóstói tó, Nyíregyháza-Sóstó 30-969-0889

16. Nyírteleki STE 06.11. Szabadidő Park, Tiszanagyfalu 20-824-3967

17. Olcsva HE 06.04. Holt-Kraszna, Olcsva 30-697-0928

18. Réti Csík KVE 05.29. Holt-Kraszna, Kocsord 30-278-4901

19. Székelyi Víztározó HE 06.11. Őzetanya Horgásztó 30-945-2254

20. Taktaközi HE 06.04. Csobaji holtág, 30-578-1116

21. Téglagyár Üzemi HE 05.29. Téglagyári bányató, Fehérgyarmat 20-256-5319

22. Tiszamenti HE 06.11. Szabadidő Park, Tiszanagyfalu 20-420-5408

23. Tiszaparti HE 05.29. Kacsató, Gávavencsellő 70-323-5644

24. Tisza-Rétköz HE 05.21. Önkormányzati tó, Búj 30-280-9279

25. Tisza -Szamosközi HE 05.29. Holt-Szamos, Szamosújlak 70-379-3214

26. Tiszavirág Horgász TKE 05.29. Tiszadobi holtág, Tiszadob 20-234-1806

27. Új Élet Horgász KE 05.29. Kenyérgyári holtág, Tiszalök 30-641-1894

28. Vasutas STE 06.04. Orosi-tó, Nyíregyháza 20-216-0532

GYERMEKNAPI
horgászversenyek
2022. május 20- június 19.

Marótzugi-holtágra szóló 
területi jegy váltásának  

feltételei 2022-ben
Vízhasznosítója:  

Vasutas Sporthorgász és  
Természetvédő Egyesület

Telefonszáma:  
06-30/255-5240

Egyéb szolgáltatás:
A vízterület és a part védett 
terület, a horgászrend és a termé-
szetvédelmi előírások szigorúan 
betartandók!
Javaslatok, észrevételek:
A terület az esetek nagy részé-
ben az árvízvédelmi töltésen 
közelíthető meg. Az aktuális 
előírásokról, korlátozásokról a 
horgász tájékozódni köteles (hor-
gász egyesület honlapja, vízügy 
honlapja), a szabályok be nem 
tartása miatti büntetésért az 
egyesület felelősséget nem vállal. 

Marótzugi-
holtág

2022. évi vizsgahelyszínek és időpontok:
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Felejthetetlen nap volt
A halak napját és a víz világnapját ünnepeltük március 27-én az Apá-

czai Csere János Általános Iskola több mint százötven kis diákjával a 
nyíregyházi Bujtosi tavon. Csodálatos környezetben, igazi tavaszi idő-
ben töltöttünk el egy izgalmas délelőttöt. Az alsó tagozatos osztályok 5 
versenyszámban mérték össze tudásukat a vízparton. Volt halfelismerés, 
célba dobás, békák mentése, tesztlap kitöltés és zsákban futás is. A leendő 
kis horgászok egyik nagy kedvence volt az akvárium a helyben fogott 
halakkal és a különböző horgászmódszereket bemutató apró horgászkész-
ségekkel. Felejthetetlen nap volt! Biri Imre

Legyen a kecsege a 
jövő nemzedékei szá-

mára ismét horgászati 
hungarikum! 

Kedves Horgásztársak!
Értesítjük Önöket, hogy egynya-

ras kecsege telepítésére került sor 
a Tisza folyóba és vízrendszerébe, 
az alábbi helyszíneken és időpon-
tokban: 

2022. március 31-én, csütörtök 
délután 300 kg mennyiségben, a 
tuzséri kompnál további szintén 
300 kg a tivadari üdülőnél kerül 
kihelyezésre. Az összesen 600 kg 
kecsege, kb. 1.500 db volt.

A kecsegéket a Homokmégyi 
Rideg és Rideg Fish Farm hal-
tenyésztő Kft.-től vásároltuk, a 
MOHOSZ pályázati támogatásá-
val. 

Jelenleg Magyarországon a 
kecsege jogszabály alapján nem 
fogható státuszban van!!!

A MOHOSZ megítélése sze-
rint jelenleg a már évek óta meg-
szüntetett halászat halkivételénél 
is nagyobb hányadot tesz ki a 
kárókatona folyamatos állományi 
károkozása, de az elmúlt időszak-
ban a horgászszervezetek, köztük 
megyei szövetségünk is, annak 
ellenére folytatták a telepítéseket, 
hogy a madárkár tárgyában kom-
penzációt nem kaptak.

A MOHOSZ támogatásával a 
megyei szövetség 2022 tavaszától 
kezdődően 3 éven át rendszeres 
kísérleti állománynövelő telepítést 
folytat, megfelelő nagyságú jelölt 
példányok kihelyezésével a madár-
kár-veszélyre is figyelemmel az 
őszi-tavaszi időszakban.

A betelepített kecsegék hátúszó-
ja mögött, az izomzatba rögzített 
sárga színű haljelek egyik oldalán 
a MOHOSZ felirat, másik oldalán 
pedig az egyedi sorszám látható.

Amennyiben egy horgász ilyen, 
egyedi haljellel ellátott kecsegét 
fog, kérjük, hogy a haljel levétele 
nélkül jegyezze fel annak sorszá-
mát (lehetőleg fotóval is alátá-
masztva), a fogott hal testhosz-
szát, súlyát, a vízterület nevét és 
víztérkódját a fogás pontos helyé-
nek megjelölésével (GPS koordi-
náták vagy a legközelebbi telepü-
lés neve) és természetesen az ada-
tok rögzítését követően azonnal, 
kíméletesen helyezze vissza a víz-
be. A rögzített adatokat és a fotót 

e-mailen a titkarsag@mohosz.hu 
címre vagy levélben a MOHOSZ 
postacímére (1511 Budapest, Pf. 
7) kérjük eljuttatni a beküldő ada-
tainak megadásával. 

A program végrehajtását segítő, 
a jelölt halak adatait beküldő hor-
gászok között ösztönzésül éven-
te értékes nyeremények, többek 
között dunai és tiszai éves (össze-
vont, illetve adott szakaszra szóló) 
területi jegyek kerülnek kisorso-
lásra. A horgászszövetség a telepí-
tési programmal párhuzamosan a 
kecsege hazai állományát, a jelölt 
halak vándorlását az ezzel meg-
bízott szakemberek által végzett 
állományfelmérő halászatokkal is 
rendszeresen monitorozni fogja, 
s az eredményeket természetesen 
közzéteszi majd.

Konszenzusos elvi döntés szüle-
tett arról is, hogy ha sikerül bizo-
nyítani a faj megfelelő állományát, 
akkor – jogalkotói, szakmai fel-
ügyeleti támogatás esetén – első 
lépésben, legkésőbb 2025-től az 
éves dunai vagy tiszai terüle-
ti jeggyel rendelkező horgászok 
évente 2 db, 60 cm feletti pél-
dányt vihetnek el majd, illetve a 
MOHOSZ vállalja, hogy a kifogott 
(engedélyezetten elvitt) mennyi-
ség 100%-át telepítés formájában a 
későbbiekben is rendszeresen visz-
szapótolja. A MOHOSZ a program 

kihirdetése kapcsán azt is rögzíti, 
hogy ha nem sikerül a foghatóvá 
tétel ismertetett módon és korlátok 
között történő biztosítása, akkor 
2024 után a horgászszervezetek az 
önfinanszírozott kecsegetelepítése-
ket beszüntetik, mert a horgászok 
befizetéseiből elsődlegesen a fog-
ható halfajok telepítését és az ide-
genhonos halfajok egyre fontosab-
bá váló gyérítését kell biztosítani.

A MOHOSZ meggyőződése, 
hogy a program a természet- és 
állományvédelmi szempontok 
érvényesülését is jól szolgálhat-
ja, mert számos ország fajmentési, 
állománynövelési célprogramjának 
példája, szakmai megközelítése 
alapján a totális, adminisztratív til-
tás helyett a közösségi érdekeltség 
megteremtése és párhuzamosan az 
aktív állományfejlesztési, védelmi 
beavatkozások ötvözete lehet egy 
faj számára az igazi biztonság, a 
jövő kulcsa és egyben záloga.

Legyen a kecsege a jövő nem-
zedékei számára ismét horgászati 
hungarikum! 

Jelen program a 
MOHOSZ Állomány-
pótlási és Fejlesztési 
Célelőirányzat (ÁPFE) 
pályázati támogatásá-
val valósult meg.

Fesztóry Sándor

A pandémia miatt két év 
kihagyás után került újra 

megrendezésre a megyei 
évadnyitó horgászverseny 
a kocsordi Kirva lapos-hor-
gásztavon.

A korábbi évekhez képest népes 
mezőny vágott neki e nemes via-
dalnak. A régen látott ismerősök 
üdvözlése, a megnyitó és a sor-
solás után mindenki elfoglalta a 
rajthelyét. A felnőtt kategóriában 
két szektorra lett osztva a pálya az 
esélyek kiegyenlítése érdekében. 
A márciusra jellemző napfényes, 
kissé hűvös idő és a frissen bete-
lepített halak igencsak felborítot-
ták a kocsordi pályán megszokott 
taktikákat. Akik már kifejezetten 

készültek, vagy időben felismer-
ték a kárászok, pontyok horogra 
csalásának titkát, azok szép ered-
ményeket értek el szektorukban. 
Az idén a beugró pontyok igazán 
csak a fenekező szektorban tudták 
befolyásolni a végeredményt. A 

kárászokból is szép fogásokat lehe-
tett elérni. A fenekező kategóriá-
ban indulók különösen nagy csatát 
vívtak egy-egy kárász és ponty 
megfogásáért. A mérlegelés előtt 
a napi fogásokat nézve, nehéz lett 
volna megtippelni a végeredményt. 
A szektorlapok összesítése után az 
eredményhirdetésre került sor, ahol 
a díjakat Jakab János, a Kraszna 
H.E. Elnöke adta át.
U-15: 1. Katona Barbara 290 g, 
2. Bakos Viktória 175 g, 3. Bakos 
Milán 150 g. 
U-20: 1. Csonka László Levente 
3330 g, 2. Biró Attila Adrián 
2430 g. 
Női: 1. Fekete Szücs Ilona 5705 g. 
Felnőtt úszós: 1. Fekete Imre 

9010 g, 2. Vass Sándor 4625 g, 3. 
Sebők Zsolt 3970 g, 4. Turcsány 
György 3185 g, 5. ifj Kovács 
József 3540 g. 
Fenekezős: 1. Katona Sándor 
7395 g, 2. Biró Attila 6480 g, 3. 
Fodor Sándor 1490 g.

Természetesen a horgászverse-
nyek elengedhetetlen kelléke, a 
babgulyás most sem maradhatott 
el. A bátrabbak és az éhesebbek 
még repetát is kérhettek belőle.

A Kocsordi-tó most meglep-
te a horgászokat bőséges halál-
lományával, ennek köszönhető-
en mindenki jól érezte magát és 
szép fogásokat értek el az év első 
megyei versenyén.

Szilágyi Imre

A Horgász-suli program is 
bemutatkozott február 

17. és 20. között a budapesti 
FeHoVa-n. 

Megyénk három településéből 
(Ibrány, Kocsord és Mátészalka) 
indultak gyermek horgászokkal 
autóbuszok a kiállításra. (Egy 
megállapodás alapján az utazási 
költséget az országos szövetség 
térítette, és az ingyenes belépőket 
a Hungexpo Zrt. biztosította.) Az 
Ibrányi Református Óvoda, Álta-
lános Iskola, Gimnázium és Kol-
légium utazási költségeit a Homm 
Kft. finanszírozta. Olyan izgalmas 

programokkal vártuk az érdeklő-
dőket, mint a csalivezetési bemuta-
tó vagy az etetőhajó-tesztelés. 

Sőt, a helyszínen akár horgász-
vizsgát tehettek, valamint éves 
horgászjegyet is válthattak. A 
remek programokról és a horgász 
ajándéktárgyakról az Energofish 
Kft. és az Ifjúsági és Oktatási 
Szakbizottság gondoskodott. Sze-
mélyesen is részt vehettem az első 
két nap munkájában és tanúsít-
hatom, hogy a kiállítást felkereső 
gyerekek jól érezték magukat, és 
így én is!

Biri Imre
Horgász-suli programvezető

Kecsege telepítése a szövetségi vizekbe Két év után újra versenyben

A Horgász-suli bemutatkozott a FeHoVá-n
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Mindez attól függ, hogy 
mihez hasonlítjuk. A hor-

gászat még ma is egy olyan 
elfoglaltság, mely jót tesz az 
egészségnek, és ha ügyes a 
pecás, a befektetett ár több-
szörösen visszatérül. 

A világjárvány óta még népsze-
rűbb sport Magyarországon a horgá-
szat, ami mára az egyik legkedvel-
tebb szabadidős tevékenység lett. A 
Magyar Országos Horgász Szövet-
ség (MOHOSZ adatai szerint) 2021. 
december 10-ig összesen 776198 
horgászt regisztráltak. – tudta meg 
a HelloVidék Csizmár Erikától, a 
MOHOSZ igazgatójától.

A horgászszövetség szervezeti 
rendszerébe – közölte a MOHOSZ 
elnöke – 26 önálló jogi személy 
területi tagszövetség (tagszerve-
zet), rajtuk keresztül 1205 hor-
gászegyesület tartozik. Magyaror-
szágon tavaly decemberben 2221 
nyilvántartott halgazdálkodási víz-
terület volt.

Ezekből az összes állami vagy 
többségi állami tulajdonú termé-
szetes vízterületek döntő többsé-
ge, összesen 134252 hektár, 601 
db vízterületet a horgászszövetség 
szervezeti rendszerébe tartozik és 
a halgazdálkodási hasznosító (víz-
kezelő) horgászszervezetek keze-
lésében áll.

Ami  az idén emelkedett
Az Egységes Szövetségi Hoz-

zájárulás (ESZH) összege. 2022. 
január 1-jétől a több mint tíz éve 
változatlan, 2000 ezer forintos 
ESZH 2022-től 3000 forintra emel-
kedett.

A horgászkártyáról se feled-
kezzetek meg!

2019. január 1-ét követően min-
den egyesületi tagságra kötelezett, 
vagy azt vállaló horgász számára 
kötelező a regisztráció. A gyermek 
horgászok számára nem kötele-
ző, de kiváltható a horgászkártya, 
regisztrálni szükséges őket is. A 
horgászkártya kiváltásával jogot 
szerzünk a horgászengedély 2022. 
évi kiváltására. A horgászkártyát a 
horgászat során magadnál kell tar-
tani, és ellenőrzéskor át kell adni 
az ellenőrzést végzőnek.

A horgászkártya ára 2022-ben is 
1732 Ft +áfa, azaz 2200 forint. Ez 
a díj a kártya érvényességi idejére 
(kiváltástól számított 5. naptári év 
január 31.) szól. Tartalmazza a bal-
esetbiztosítás díját, a kártya előál-
lításának és személyre szabásának 
díját, valamint a postaköltséget. 

A horgászengedély 2022-ben 
a következő részekből áll:
•  Állami horgászvizsga és vizs-

gabizonyítvány: ingyenes. 2021-

től digitális formában történik a 
vizsgáztatás, de személyes meg-
jelenés továbbra is kötelező vala-
mely vizsgahelyszínen

•  Kötelező horgász regisztráció és 
Magyar Horgászkártya: a horgász 
regisztráció díjmentes, a Magyar 
Horgászkártya ára 2200 ft öt évre

•  Horgászokmány tok: megvásár-
lása nem kötelező, ára maximum 
650 forint.

•  Egységes állami horgászokmány 
(EAH): az állami horgászjegy: 
3000 forint + fogási napló: 300 
forint. Összesen az EAH 3300 
forint.

•  Szankciós (ha nem adtad le a 
fogási naplót időben): 6300 forint

•  Egységes szövetségi hozzájáru-
lás: ára: 3000 forint

•  Egyesületi tagdíj: Egyesületenként 
változó, de minimum 2000 forint.

Ők azok, akik díjmentesen 
horgászhatnak
Általános, illetve sporthorgászat 
esetében kedvezmények járnak 
akkor, ha
•  a horgász betöltötte a 70. életévét
•  vagy igazolt az értelmi-, moz-

gásszervi-, hallási-, látási fogya-
tékosság

•  általános horgászat esetén jár 
még kedvezmény az ifjúságiak-
nak, a nőknek és a sportcélú 
jegyre jogosultaknak

•  sportcélú horgászat esetén jár 
további kedvezmény: az ifjú-
ságiaknak, a nőknek, az 55 év 
felettieknek és a válogatott keret-
tagoknak.

2022-re a területi jegyek 
Általános országos területi jegy, 
teljes árú:  79.000 forint, 
Kedvezményezett:  58.000 forint. 
Sportcélú országos területi jegy, 
teljes árú:  31.000 forint, 
Kedvezményezett:  17.000 forint. 
Általános dunai jegy, teljes árú: 
 52.000 forint, 
Kedvezményezett:  38.000 forint. 
Általános tiszai jegy, teljes árú: 
 57.000 forint, 
Kedvezményezett:  43.000 forint. 
Általános országos területi jegy, 
gyermek:  2.500 forint.

Mennyi az egy nap kifogható 
halmennyiség?

Nem árt tudni, ha valahová 
elindulunk horgászni – mindegy, 
hogy ismert vagy ismeretlen tere-
pet választunk –, hogy mennyi az 
a maximum halmennyiség, amit 
hazavihetünk. Ezt nem csak azért 
érdemes betartani, hogy ne kapjunk 
büntetést, de sok esetben a halpo-
puláció számának megőrzése miatt 
is. Mivel minden kategóriának más-
más mennyiség van kijelölve, így 
ezt egy táblázatban foglaltuk össze.

Drága hobbi lett a horgászat?

A Fehérgyarmat határában 
található Balla-halastó mel-
lett kialakított pályán Ocsovai 
László feeder kategóriában új 
országos csúccsal, egy fantasz-
tikus 200,15 méteres dobással 
szerezte meg összetettben az 
első helyet. A Z-Co Series által 
szervezett esemény jótékony 
célt is szolgált. A négygyerme-
kes Cselényi családnak gyűj-
töttek, ahol a legidősebb gyer-
mek, Anna elhunyt egy autó-
balesetben, így kisfia, Dávid 
árván maradt. A versenyen 
összesen 450 ezer forint gyűlt 
össze a nevezési díjakból és a 
támogatóknak köszönhetően. 
Ezt kiegészítették további 250 
ezer forinttal, ugyanis ennyi 
pénz érkezett be Hajdú Péter 
televíziós műsorvezető által 
indított árverésből, ő dedikált 
bögréket ajánlott fel.

Új országos csúcs született 
feeder távdobásban

Folytatás az 1. oldalról

A napirendi pontoknak 
megfelelően elsőként a 

szövetség ügyvezető igaz-
gatója, Fesztóry Sándor szá-
molt be a 2021. évi munkáról, 
az eredményekről. 

A beszámolóból néhány közérdek-
lődésre számot tartó részt kira-
gadva: 

A megyei horgászlétszám 
2021. évben kismértékben ugyan, 
de növekedett. A 2020-as rekord év 
után nagyon örülünk, hogy megtar-
tottuk a horgászok számát, hiszen 
2020-ban minden korosztályban 
nőtt a létszám, összességében 
2.886 fővel!

2021-ben szerényen, mindösz-
szesen 193 fő növekedést köny-
velhettünk el. Viszont sajnos a 
felnőtt korosztályban 91 fővel 
csökkent a létszám, míg a kedvez-
ményes és gyermek korosztályban 
növekedett. 2021. évben 62 hor-
gászegyesület működött. Szünetelt 
a Jándi Horgászok Egyesülete és 
a Beregdaróc Civil Fejlődéséért 
Horgász Egyesület. 

Fogási eredmények a 2021. 
évben: 

A HORINFO programból már 
minden vízkezelő egyesület hoz-
záférhet a saját vízterületének éves 
fogási adatához. Szövetségünk 
kezelésében lévő vizekből néhány 
jelentőset, kiragadnék 

A Tisza folyón az alábbi hor-
gász fogási adatok születtek 
2021-ben:

Összesített horgász fogás a 
Tiszán és mellékvizein, valamint 
holtágain: 41.596 kg (ebből ponty: 

10.344 kg, amúr: 4.593 kg, csuka: 
1.242 kg, fogas süllő: 3.021 kg, 
harcsa: 7.560 kg, balin: 1.563 kg, 
busa: 425 kg, ezüst kárász: 945 kg, 
keszegfélék: 5.502 kg, kősüllő: 358 
kg, márna: 2.283 kg, menyhal: 48 
kg, egyéb őshonos: 424 kg, egyéb 
idegenhonos: 3.120 kg, kis mennyi-
ségben törpeharcsa, garda, sügér)

A Tiszadobi-holtágon az össze-
sített horgász fogás: 2.261 kg 
(ebből ponty: 1.060 kg, amur: 45 
kg, csuka: 72 kg, fogas: 45 kg, har-
csa:491 kg, egyéb idegenhonos: 
323 kg, kis mennyiségben kárász, 
keszeg, sügér, kősüllő, balin, tör-
peharcsa)

A császárszállási összesített 
horgász fogás: 5.261 kg (ebből 
ponty: 3.290 kg, amur: 12 kg, 
csuka: 11 kg fogas: 47 kg, harcsa, 
97 kg, busa:29 kg, kárász: 384 
kg, keszeg: 85 kg, törpeharcsa: 82 
kg, egyéb idegenhonos: 1.196 kg, 
kis mennyiségben: egyéb őshonos 
halfaj. 

Az egész évi folyamatos törpe-
harcsa lehalászás csapdák segítsé-
gével 516 kg törpétől szabadította 
meg a tározót.

Telepítések összértéke 2021-
ben: 44,1 millió forint volt. A halat 
túlnyomórészt a Tokaji Dél Szabol-
csi Bt.-től és a Geleji Dél-Borsodi 
Agrár Kft.-től, valamint a bajai 
Megafish Kft.-től vásároltuk. 

Telepítésünket színesítette az 
ivadékmentés során az ártérben 
rekedt, a pusztulástól megmentett 
halak lehalászása és a főmederbe 
való visszahelyezése. 2021-ben két 
alkalommal voltunk sikeresek ezen 
a téren. Kb. 1.250 kg hal került ily 
módon a Tiszába, zömében egy-
kétnyaras és ivadék ponty, vala-
mint egyéb őshonos fajok: szél-
hajtó küsz, lapos keszeg, karika 
keszeg, domolykó, folyami harcsa, 
csuka, szivárványos ökle.

Fesztóry Sándor elmondta még, 
hogy a szövetség pozitív ered-
ménnyel zárta le a 2021-es évet. 

Ezt követően a szövetség alap-
szabályának változtatására került 

sor a közhasznúsági besorolásból 
történő kilépés szándéka miatt. 

Megyei vezetők konzultációja
A közgyűlést követően a megyei 

vezetők konzultációja is megren-
dezésre került, melyen értékes elő-
adások hangzottak el. 

Kovács László könyvelőtől a 
pénzügy, számvitel, adózás 2022. 
évet érintő változásairól hallhattak 
prezentációt a jelenlévők. Az elő-
adás anyagát Kovács László a hor-
gász szövetségen keresztül vala-
mennyi horgászegyesület részére 
elérhetővé tette. 

Ezt követően Magyar Balázs, 
a MOHOSZ, a Horgászjegy Kft. 
munkatársa az egyesületek által 
használt országos HORINFO 
program tovább fejlesztéséről 
szólt. Ezek közül, ami már 2022-
ben bevezetésre is került az egye-
sületi tagdíj kezelése, és ami még 
a jövő évi terv a horgászversenyek 
és az azokkal kapcsolatos teendők, 
díjak rendezésének ügyintézése. 
Az előadás interaktív jellegű volt, 
ugyanis sok kérdés merült fel a 
jelenlévők körében. 

Végezetül Iski Balázs a Toka-
ji Rendőrőrs címzetes rendőr 
főtörzs-zászlósa, őrsparancsnok 
többek között elmondta, hogy: 

2022. január 17-től lépett életbe 
a vízi közlekedésről szóló 2000. évi 
XLII törvény módosítása, amely a 
csónak definícióját így határozza 
meg: szélerővel vagy gépi beren-
dezéssel hajtott vízijármű, amely-
nek hossza a 7 métert, névleges 
vitorlafelülete a 10 m2-t nem éri 
el, vagy motorteljesítménye leg-
feljebb 14,7 kW, ide nem értve az 
építése, berendezése és felszerelé-
se alapján vízen való közlekedésre 
nem szolgáló úszóeszközt.”

Mit jelent ez az új szabály a 
gyakorlatban?

Az eddig vízijártasság nélkül 
(azaz motorcsónak jogosítvány 
nélkül) vezethető legfeljebb 7,5 
kW (10 LE) teljesítményű csónak-
motorok felsőhatárát 14,7 kW (20 
LE) teljesítményre növelték.

Sokak számára pozitív válto-
zás lépett így életbe, hiszen így a 
folyami horgászat során használt 
motorcsónakokkal nagyobb áram-
láson is kényelmesebben tudnak 
hajózni. A korlátozott vízterülete-
ken közlekedő elektromos meghaj-
tású csónakok tulajdonosai számá-
ra is kedvező lehet ez az új törvény 
módosítás.

Fontos azonban megemlíteni, 
hogy a módosítás hatására töb-
ben vezethetnek képesítés nélkül 
nagyobb teljesítményű csónakot, 
de a víziközlekedés szabályainak 
fokozott betartása legyen mindig 
az elsődleges. 

„Horgászsportért” kitüntetés
A konzultáció végén a szövet-

ség elnöksége a megye horgász-
mozgalma és horgászközössége 
érdekében kifejtett eredményes 
munkája elismeréséül a „Horgász-
sportért” kitüntetést adományozta: 

Turcsánné Reskó Ibolya, a Vas-
utas Horgász Egyesület vezetőségi 
tagja részére. Ibolyának ismert a 
gyerek horgászok iránti elkötele-
zettsége, a horgásztáborok, verse-
nyek szervezésében immár 15 éve 
kifejtett példamutató munkája. 

Szintén „Horgászsportért” kitün-
tetést kapta: ifj. Dankó Mihály, 
a Kelet-Magyarország dizájnere, 
a negyedévente megjelenő Vil-
lantó Magazin szerkesztője, a 
villantomagazin.com honlap web-
mestere, dizájner. A Nyírteleki HE. 
tagja. Lelkiismeretes munkájának 
köszönhetően gyorsan és hitelesen 
kapnak tájékoztatást a horgászok 
az őket érintő változásokról.

A kitüntetések átadása után 
egy finom ebéd mellett kötetlen 
beszélgetésekre került sor, majd 
Virág Imre zárszavával ért véget a 
megyei horgász szövetség küldött-
közgyűlése, konzultációja. 

A szövetség elnöksége

A szövetség eredményesen zárta a 2021-es évet

TÓREKEORD
Székely

Őzetanyai- 
víztározón

Jól kezdődött az idény a Székely 
Őzetanyai víztározón – Horogra 
akadt a tó rekorder: 32,075 kg-os 
ponty. Gratulálok Becsei Viktornak
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Telepítések a szövetségi vizekbe
Kétnyaras ponty 

Szövetségünk megkezdte az ez évi üzemtervi kétnyaras ponty 
telepítését valamennyi vízterületébe az alábbi helyszíneken és idő-
pontokban: 

●●  Február 16-án, szerdán a Tisza folyóba és holtágaiba, Vásárosna-
ménynál, Tuzsérnál, Tiszalöknél és Tiszabercelnél, összesen: 8.750 
kg mennyiségben helyeztünk ki.

●●  A Tiszadobi-holtágba 513 kg, a Császárszállás-Oláhréti-víztározóba 
1.230 kg, az Oláhréti-tápcsatornába 100 kg és a timári Pap-morot-
vába 10 kg került telepítésre.

●●  Február 17-én csütörtökön telepítettünk a Szamos folyóba, Tunyog-
matolcsnál 2.000 kg-ot, a Keleti-övcsatornába (Vájás) 150 kg-ot, a 
Túr folyókba Sonkádnál 1.000 kg-ot, a Kraszna folyóba Kocsordnál 
500 kg-ot. 

A halakat a Dél-Szabolcsi Agrár Kft.-től vásároltuk.

Háromnyaras ponty 
Háromnyaras ponty telepítésére került sor március 21-én a 
Császárszállás-Oláhréti-víztározóba 1.000 kg és a Tiszadobi-holtág 
rendszerbe 500 kg mennyiségben. 
A horogérett pontyok a geleji Dél-Borsodi Agrár Kft.-től érkeztek. 

Egynyaras ponty 
Szövetségünk az ez évi üzemterv alapján egynyaras pontyot telepített, 
valamennyi vízterületébe, az alábbi helyszíneken és időpontokban: 

●●  Március 24-én, csütörtökön a Tisza folyóba és holtágaiba, Vásáros-
naménynál 1.000 kg mennyiségben,

●●  a Szamos folyóba, Szamossályi kompátkelőnél szintén 1.000 kg-ot, 
●●  200 kg került az öreg Túr folyóba, Kölcse belterületén a temető 
melletti részen, 

●●  300 kg egynyaras pontyot helyeztünk a Túr folyókba, Sonkádnál, a 
Borzsa hídnál. 

●●  Március 25-én pénteken a Tisza folyóba és holtágaiba, Cigánd tér-
ségében 2.500 kg kerül kihelyezésre. 

A halakat a geleji Dél-Borsodi Agrár Kft.-től vásároltuk.  
Horgászüdvözlettel:

a Megyei Horgász Szövetség Elnöksége
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A 2017. évtől március 20-án 
ünnepeljük a halakat, ez a halak 
napja. Aki teheti, hívja fel a 
figyelmet a halak megbecsülésé-
re és a vizes élőhelyek megóvá-
sának fontosságára. Az egykori 
mocsarak- és lápok lecsapolá-
sával, a folyószabályozással, a 
vízszennyezéssel és a tájidegen 
fajok megjelenésével a természe-
tes halfaunánk átalakult, több faj 
visszaszorult vagy csaknem telje-

sen eltűnt.  Az ipari tevékenység, 
a rovarirtó szerek, a gyomirtók, a 
mosószerek, az olaj és származé-
kai egyaránt veszélyeztetik a vízi 
élővilágot. A horgászok a horgá-
szat szabályainak betartásával, a 
vízpart megóvásával, a halakkal 
való kíméletes bánásmóddal és 
csak a szükséges halak megtar-
tásával segíthetnek a természet 
sokszínűségének megőrzésében.

Biri Imre

A halak napja

MELLÉKLET

2022. évi versenynaptár

A Hajdú-Bihar Megyei Horgász 
Szervezetek Szövetségének Intéző 
Bizottsága Márkus Gábor elnök 
előterjesztése alapján döntött az 
amur kérdésében. E szerint május 
1-től az alábbi szabályrendszer lép 
életbe, mely minden már terüle-
ti jeggyel rendelkező és ezután 
területi jegyet váltó horgászra is 
vonatkozik:

●●  amur legkisebb kifogható mérete 
50 centiméter

●●  6 kilogramm feletti amurt kifo-
gás után azonnal vissza kell 
helyezni

●●  mennyiségi korlátozások tekin-
tetében az amurra a napi 1, heti 
2 és éves 15 darab megtartható 
szabályt kell alkalmazni
Eddig a döntésig – mérettől 

függetlenül – egész évben véde-
lem illette az amurt Hajdú-Bihar 
megyében, így ez összességében 
enyhítés a horgászok számára.  

Már megcsodálható. Üzembe helyezték a Bujtosi-tó úszó szökő-
kútját, amely a vízminőség megóvása mellett gyönyörű látvánnyal is elkápráz-
tatja a tó partján sétálókat. A szökőkút attrakciója 10 és 22 óra között látható, 
a látványosságot az esti órákban a díszkivilágítás teszi még hangulatosabbá 
– olvasható a Nyírvv Nonprofit Kft. Facebook-oldalán.

2000. január 30-án százezer 
köbméter cianid és nemesfémtar-
talmú szennyvíz került a nagy-
bányai zagytározóból a Lápos 
folyóba, onnan a Szamosba, majd 
a Tiszába. Magyarországon a becs-
lések szerint több mint 1200 tonna 
hal pusztult el. Ez csak a jéghegy 
csúcsa volt, hiszen a szennyezés 
a vízivilág minden élőlényét érin-
tette. Úgy tűnik, az eltelt időszak 
begyógyította a sebeket és újra cso-
dálatosak a folyóink. Reményked-
jünk, hogy soha hasonló katasztró-
fa nem fenyegeti vizeinket!

22 éve történt a katasztrófa

ÁRADÓ TISZA
Vásárosnaménynál a Tisza tetőzése +745cm-en. (Tisza, Szamos, Krasz-
na összefolyása után)  Fotó: Palócz RicháRd 

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

Időpont Megnevezés Helyszín Nevezési díj/Ft

03.27. Évadnyitó Kocsord,  
Kirva-lapos 

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

04.10. Feeder Kupa 
Csapat

Apagyi  
Kenderáztató 15.000 Ft

05.08. Egyéni Bajnokság 
(2 fordulós)

Leveleki  
Víztározó

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

05. 15. Feeder Kupa I. 
forduló

Vásárosnaményi 
Keskeny  
Holt Tisza 

3.000 Ft

05. hó XII. Városháza-
kupa

később kerül 
egyeztetésre Meghívásos

05.06. Gyereknapi hor-
gászversenyek

Helyi  
Egyesületek

05.29. Ifjúsági horgász-
viadal

Nyíregyháza, 
Bujtosi-tó Nincs

06.12. Megyei Csapat-
bajnokság

Kisvárdai  
agyaggödrök Nincs

06.26. Feeder Kupa  
II. forduló

Kocsord,  
Kirva-lapos 3.000 Ft

07.09-
07.10. OHCSB Szeged  

Maty-ér
XXV. Nemzetközi 
Barátság Kupa Szlovákia Meghívásos

08.14. Tisztségviselői 
Horgászverseny

Kocsord,  
Kirva-lapos 12.000 Ft/csapat

09.11. Dr. Maleczky Imre 
Emlékverseny

Apagyi  
Kenderáztató Nevezéses

09.11.
Fogyatékkal élők 
Megyei horgász-
versenye

Apagyi  
Kenderáztató Nincs

09.23.
VII. Horgász 
ötpróba
Megyei versenye

Tiszanagyfalu 
Szabadidőpark Nincs

11.13. Páros csónakos
pergető verseny

Apagyi Kender-
áztató 5.000 Ft/fő

Védett amurok

Az állategészségüggyel és a 
Rakamazi Polgármesteri Hivatallal 
rövid egyeztetést követően a Raka-
mazi Önkéntes Tűzoltó Egyesület, 
a Rakamazi Önkéntes Mentőszer-
vezet és a Rakamazi Polgármesteri 
Hivatal közös erővel eltávolította 
a rakamazi Nagy-Morotva jegéből 
valószínűsíthetőleg madárinfluen-
zában elpusztult madarakat. 

A tetemek eltávolítását megelő-
zően a Rakamazi Tűzoltók felde-
rítést végeztek. A felderítés a jég 
vastagságát és az elhullott mada-
rak tetemének helyeit tartalmazta. 

Ezt követően a Rakamazi ÖTE 
tájékoztatta a katasztrófavédelem 
megyei ügyeletet és az állategész-
ségügyet. 

A beavatkozáshoz az állategész-
ségügy biztosított megfelelő védő-
ruházatot. Azok szakszerű felvéte-
le után a szervezetek közös erővel 
megkezdték a tetemek kiemelését. 
A beavatkozás során összesen 17 
db madártetem került eltávolítás-
ra. A tetemek az állategészségügy 
által kijelölt helyre lettek elszál-
lítva, ahol a megsemmisítésükről 
fognak gondoskodni.

Március 12-én újra a Rakamazi 
Önkéntes Tűzoltóknak jutott azon 
hálátlan feladat, hogy eltakarít-
sák a Nagy-Morotva felszínéről 
a madárinfluenzában elpusztult 
madarakat. Dacolva a tó jegével, a 
délelőtti órákban az önkéntes tűz-
oltóság tagjai összesen 11 madár-
tetemet szedtek össze a tóról. Az 
összeszedett madártetemeket az 
arra kijelölt gyűjtőbe tették, amit 
Rakamaz város önkormányzata 
elszállított.

Rakamazi Önkéntes Tűzoltó  
Egyesület

Madártetemek a tóban

A víz világnapja, március 
22. a víz ünnepe, mely 

arra is felhívja a figyelmet, 
hogy Földünkön még jelen-
leg is 2 milliárd ember él 
biztonságos vízhozzáférés 
nélkül. 

Az idei világnap középpontjá-
ban felszín alatti vizeink megőrzé-
se állt, melyek láthatatlanok, jelen-
létüket mégis mindenhol tapasztal-
juk. A felszín alatti vizek teszik ki 
a Föld édesvízkészletének jelentős 
hányadát, táplálják az ivóvíz-háló-

zatot, a higiéniai rendszereket, az 
ipart és a mezőgazdaságot, fenn-
tartják a természetes ökosziszté-
mákat, éppen ezért kiemelten fon-
tos, hogy megvédjük a szennyezé-
sektől, például a mikroműanyag 
szennyezéstől.  SZ. R.

A víz világnapját ünnepeltük
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Buj
A Buji II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola hat gyerek-
horgásza nagy örömmel vette át a Sneci horgászbolt 
karácsonyi ajándékát, amit az iskola igazgatónője 
adott át nekik.

Fehérgyarmat
A Téglagyár Üzemi Horgászegyesület karácsonyi 
ajándékozási rendezvényét a Fehérgyarmati Műve-
lődési Házban tartotta. Az ajándékban részesülő 
gyerekek szülői, nagyszülői kísérettel érkeztek. A 
rendezvényen részt vettek az egyesületünk vezető 
tisztségviselői is. Hopka András elnök

Kisar
Márk kapta a Kis-Tisza Horgászegyesület ajándékát 
Balla Bertalantól, az egyesület elnökétől.

Levelek
A Leveleki Gárdonyi Géza Általános Iskola kiválasz-
tott tanulói vehették át a megyei szövetség aján-
dékát. Ők már felkészült horgászok, akik alig várják, 
hogy ki tudják próbálni a kapott eszközöket.

Nyíregyháza
A Nyíregyházi Aranyhorog horgászüzlet vezetője 
három kis horgászt ajándékozott meg a „Horgászok 
a gyerekekért” akcióban.

Nyíregyháza
A megyei horgász szövetség „Horgászok a gyere-
kekért” akciójának keretében Szilágyi Zsolt 3 aján-
dékcsomagot adott át a Nyíregyházi Bem József 
Általános Iskola ifjú horgászainak.

Nyírkércs
A nyírkércsi tanárok segítségével kiválasztott három 
kis mesterhorgász öröme vetekedett egy halfogás 
örömével!

Nyírtelek
Nyírteleki Sporthorgász és Természetvédő Egyesület 
is csatlakozott a  „Horgászok a gyerekekért” című 
akcióhoz és felajánlott három kis horgász részére 
horgászbotokat. Reméljük, hogy sikeresen tudják 
majd használni a gyerekek.

Sóstóhegy
A sóstóhegyi általános iskolában az elsők között 
indítottak horgászszakkört, így a sok ifjú horgász 
közül nem volt könnyű kiválasztani a megjutalma-
zott három szerencsés tanulót.

Mándok
A Mándoki Ho-Ho horgászbolt is csat-
lakozott a megyei horgászszövetség 
karácsonyi ajándékozási akciójához. 
Köszönjük a gyerekek nevében is!

Nyíregyháza
A Gyermekjóléti Központban öt 
elszánt horgászpalánta kapott aján-
dékcsomagot a megyei horgászszö-
vetségtől. Terveink szerint 2022-ben 
horgásznapot tartunk a központ által 
szervezett Erzsébet- táborban.

Nyírtass
Micheller Ákos, a nyírtassi kis horgász 
nagyon örült a megyei szövetség 
ajándékának, de legjobban a merítő 
száknak. Az ajándékot Turcsán Krisz-
tina, a szövetség munkatársa adta át.

Tiszanagyfalu
Réka, a tiszanagyfalui ifjú horgászok 
egyik legügyesebbike vehette át a 
megyei szövetség horgász ajándékát. 
Az új esztendőben is sok sikeres hor-
gászatot kívánunk!

A nyírteleki Malik
család mind a négy gyermeke a 
megyei szövetség ajándékaival 

már nyugodtabban készülhet
az új horgászidényre.

Ünnepeltünk
A halak napját és a víz világnapját ünnepeltük március 27-én az Apá-
czai Csere János Általános Iskola több mint százötven kis diákjával a 
nyíregyházi Bujtosi-tavon./11. Madártetemek a rakamazi Nagy-Morotvában. /11.

„Horgász-
sportért” 
elismerés
A szövetség elnöksége a 
megye horgászmozgalma és 
horgászközössége érdekében 
kifejtett eredményes munkája 
elismeréséül a „Horgászspor-
tért” kitüntetést adományoz-
ta: Turcsánné Reskó Ibolyának, 
a Vasutas Horgász Egyesület 
vezetőségi tagjának és ifj. 
Dankó Mihálynak, a Villantó 
Magazin szerkesztőjének./4.

Küldöttközgyűlés és konzultáció
2022. április 9-én tartotta éves 
rendes küldöttközgyűlését, egy-
ben a megyei horgászegyesüle-
tek vezetőinek szóló konzultáci-
óját a megyei horgász szövetség, 
vendégek és előadók részvételé-
vel. A közgyűlés Virág Imre, a 
szövetség elnöke ünnepi meg-
nyitójával kezdődött. Ezt köve-
tően egyperces néma csenddel 
adóztak a nemrégiben elhunyt 
Farkas Sándor, a szövetség volt 
alelnöke, a Szatmárvidéki Hor-
gász Egyesület korábbi elnöke 
emlékének./3.

Áradó Tisza  
Vásárosnaménynál

A Horgász-suli program is bemutatkozott  
február 17. és 20. között a budapesti FeHoVá-n.
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