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A megyei horgász szövetség 
vezetősége ezúton is köszö-
netét fejezi ki azoknak a hor-
gásztársaknak, akik adójuk 
1 százalékát a szövetségnek 
ajánlották fel. A befolyt 
114.855 Ft-ot környezetvé-
delmi feladatainkra, Hor-
gász-suli, horgász tanodák 
rendezésére és a Villantó 
újság költségeinek hozzájá-
rulásához használtuk fel.

Virág Imre

Dankó Milán és Zsombor egy 
sikeres székelyi horgászaton 
tették próbára halfogó tudomá-
nyukat.

A törpe is hal

A hölgyek is 
bizonyítanak 

a vízparton

Egyéni bajnokság
Idén is május elején rendeztük meg a megyei egyéni bajnokságot a Leveleki víztározón./6.

Tiszavirág
Rendőrök vigyázták a kérészek táncát a Tiszán és mellékfolyóin./12.

Horgászviadal
A Sporthorgász Egyesületek Sz.-Sz.-B. Megyei Szövetsége május 29-én  
Nyíregyházán a Bujtosi-tavon tartotta meg az idei ifjúsági horgászvi-
adalát./7.

Fantasztikus élmény
Szerintem nyertem. Ismét parádés horgászatot tudhatunk magunk 
mögött. Horgászhely: 14. Köszönjük a csalikat a Mefi Carp Baits 
Hungary-nek. Végül, de nem utolsósorban köszönjük Székely Őzeta-
nya-horgásztónak a fantasztikus élményt! Fabu Gréta

VENDÉGSÉGBEN
A nyíregyházi Bujtosi-tavon 
tartotta hagyományos házi 
horgászversenyét a Császár-
szállás Horgász Egyesület./3.

Fokozottan ellenőrizték a 
kérészek biztonságát a 

rendőrök a tiszavirágzás, 
azaz a kérészek tömeges raj-
zása, násztánca idején.

A Tiszai Vízirendészeti Rend-
őrkapitányság folyamatosan gyűj-
tötte az adatokat arról, hogy mikor 
várható a kérészek tömeges rajzá-
sa, és természetvédelmi őrökkel, 
a polgárőrség vízi tagozatával és 
halászati őrökkel közösen ellen-
őrizte a kapitányság illetékességi 
területét.

A tiszavirág (Palingenia 
longicauda) védett kérészfaj, a 
rovarok természetvédelmi értéke 
egyedenként tízezer forint.

A közlemény szerint ezek a 
kérészek már csak a Tiszán és 
egy-két mellékfolyóján, főként a 
Körösön lelhetők fel. 

A természet védelméről szóló 
törvény kimondja: tilos a védett 
állatfajok elpusztítása, az élő és 
az elhullott egyedek gyűjtése is. 
A védett rovarok elpusztítója sza-
bálysértést követ el, és 150 ezer 
forintig terjedő pénzbírsággal sújt-
ható.

Természetkárosítást is elkövet-
het, aki a rovarok telepét károsít-
ja meg vagy jelentős mennyiségű 
egyedet gyűjt. Felelnie kell annak 
is, aki a rajzásba kisgéphajóval 
belehajt és megzavarja, elpusztítja 
a kérészeket – írták.

A 8-12 centiméteres kérész-

faj életének utolsó és legfonto-
sabb napja a tiszavirágzás, azaz a 
kérészrajzás: három év lárvaálla-
pot után kelnek ki a kérészek, sza-
porodnak, és utána szinte azonnal 
elpusztulnak. A kérészek általában 
június közepe táján indulnak rövid 
útjukra – ismertették.

Minden horgásznak az az álma, 
hogy előbb vagy utóbb egy kapi-
tális hallal koronázza be fogásait. 
Nos, aki kilátogat Székely-Őze-
tanyára, az ún. „bojlis tóra”, köny-
nyen részesülhet ebben a szeren-
csében. Persze, itt sem mellékes a 

tudás és a szerencse. (A csali, az 
etetőanyag kiválasztása, a felsze-
relés stb.). Nem beszélve a remek 
körülményekről, a minden szem-
pontból kulturált ellátásról.

Most kiválasztottunk néhányat a 
szép példányokból.

Rendőrök vigyázták a kérészek táncát
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Haltelepítés
Császárszállás
Háromnyaras pontyok
Háromnyaras ponty telepíté-
sére került sor április 29-én 
a Császárszállás-Oláhréti-
víztározóba, 1.500 kg mennyi-
ségben. A horogérett pontyok a 
geleji Dél-Borsodi Agrár Kft.-től 
érkeztek. 

A Császárszállás-Oláhréti-
víztározóba 400 kg háromnya-
ras pontyot telepítettünk június 
22-én a Császárszállás-Oláhréti-
víztározóba. A horogérett pontyok 
a Dél-Szabolcsi Bt.-től érkeztek.

Háromnyaras pontyot helyeztünk 
ki június 2-án a Császárszállás-
Oláhréti víztározóba, 800 kg 
mennyiségben. A horogérett 
pontyok a Dél-Szabolcsi Bt.-től 
érkeztek.

Halak a Tiszába
Menyhal-ivadék
Szövetségünk üzemtervi előnevelt 
menyhal telepítést végezett a Tisza 
folyó és holtágrendszerébe, május 
9-én, két helyszínen: a Tiszalö-
ki kompnál és a Vásárosnaményi 
Tisza-híd alatti ún. szemétkisze-
dőnél. Összesen: 41 ezer darab 
mennyiségben. A halakat a bajai 
Megafish Kft.-től vásároljuk.

Csuka ivadék
Szövetségünk üzemtervi előne-
velt csukaivadék-telepítést vége-
zett a Tisza árterén belüli Cigán-
di, ún. Kenderáztató vízálláson és 
Tiszakerecseny térségében, az ún. 
Meseszegi-holtágon május 10-én. 
A kihelyezésre kerülő előnevelt 
csuka mennyisége, összesen 20 
ezer darab volt. Továbbá 10 ezer 
darab előnevelt csuka került még 
a Tiszadobi-holtágba is, a tisza-
dobi strand részen. A halakat a 
Dél-Szabolcsi Bt.-től vásároltuk.

Balin-ivadék 
Szövetségünk május 30-án, elő-
nevelt balin telepítést végzett.
A telepítés helyszíne és meny-
nyisége
17.500 db a Tisza folyó és holtág-
rend szerébe, Tiszalöknél.
7.500 db a Császárszállás-
Oláhréti-víztározóba.
5.000 db a Tiszadobi-holtág-
rendszerbe. (Falusi- és Malom-
Tisza)
A halakat a Dél-Szabolcsi Bt.-től 
vásároljuk.

Fogassüllő-ivadék
Szövetségünk június 1-jén szer-
dán, további előnevelt fogassüllő 
telepítést végezett.
A telepítés helyszíne és meny-
nyisége
22.000 db a Tisza folyó és holtág-
rend szerébe, két helyszínen: 
Vásárosnamény Tisza-hídnál és 
Szatmárcseke strand ún. „lapály” 
részen.
10.000 db a Túr folyóba, Sonkád 
Borzsa-hídnál.
10.000 db a Szamos folyóba, 
Tunyogmatolcs vízmérce, gátőr-
háznál.
10.000 db a Kraszna folyóba, 
Kocsord Borzsa-hídnál
8.000 db a Császárszállás-
Oláhréti-víztározóba
A halakat a Dél-Szabolcsi Bt.-től 
vásároltuk.

Előnevelt sügér
Szövetségünk üzemtervi előne-
velt sügér telepítést végezett a 
Tisza folyó és holtágrendszerébe 
június 7-én. A kihelyezés helyszí-
ne: Tisza folyó, tiszalöki komp. 
A halak egyenesen Bajáról érkez-
nek, a Megafish Kft. jóvoltából.

Megyei Horgász Szövetség  
Elnöksége
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A horgászversenyek meg-
rendezésével kapcsolatos 

kötelezettségre, fontos tud-
nivalókra szeretnénk felhívni 
szíves figyelmüket.  

A 2013. évi CII. tv. 47.§ (5) 
bekezdése értelmében a horgász-
versenyt annak megtartása előtt 
8 nappal be kell jelenteni a hal-
gazdálkodási hatóságnak és a 
MOHOSZ-nak. Ezt az alábbi lin-
ken tehetik meg:

https://forms.office.com/pages/
responsepage.aspx?id=IXB_jCXO
Dk2enJ5B3EfIFhH1tHTSEuBPu4
ZYrLm1q5FUOVU0UTIzSDlBU
DNSNUJJRk9EVjAxM0VCTi4u

1. A link megnyitásával egy 
„Horgászverseny Bejelentési Adat-
lap”-ot kell kitölteni. Kitöltés után 
a küldés gombra kattintva mind 
a MOHOSZ, mind a megyei hal-
gazdálkodási hatóság megkapja 

a bejelentést. Pár perc múlva az 
adatlapon megadott e-mail címre 
visszajelzést küld a MOHOSZ.

2. E-papíron meg kell küldeni 
a hatóságnak a verseny kiírását, 
melyből kitűnik, hogy a versenyt 
az országos versenyszabályzat elő-
írásai szerint rendezik meg, továb-
bá, ha nem a saját vizükön tartják a 
horgászversenyt, akkor szükséges 
a vízkezelőtől egy hozzájárulás, 
(csatolunk egy mintát) amit ebben 
az esetben a versenykiírással együtt 
küldjenek meg e-papíron a halgaz-
dálkodási hatóságnak.

Ha az egyesületi horgászver-
senyt az Országos Versenyszabály-
zat szerint rendezik, akkor nem kell 
a fajlagos tilalom-, a méret- vagy a 
mennyiségi korlátozás alóli felol-
dást kérni a hatóságtól.

3. Amennyiben mégsem az 
országos versenyszabályzat alap-
ján kerülnek megrendezésre a ver-

senyek, akkor a verseny idejére az 
érintett halfajok fajlagos tilalmi 
ideje alóli felmentésre, illetve a 
méret- vagy mennyiségi korláto-
zás alóli felmentés (mérlegelésig 
való tárolás miatt) engedélyezé-
sére irányuló kérelmet kell kérni 
a halgazdálkodási hatóságtól. 20 
ha feletti víz esetén a kérelmet 
halászati szakértő által készített 
engedélyezési dokumentummal 
kell alátámasztani. A link meg-
nyitásával a verseny bejelentését 
természetesen ekkor is meg kell 
tenni, csak pluszban kérelmezni 
kell a tilalom alóli feloldást.

Összegezve: Ha a versenyki-
írásban szerepel, hogy az országos 
versenyszabályzat szerint kerül 
megrendezésre a verseny, akkor 
csak a linket megnyitva az adat-
lapot kitöltve, megtörténik a beje-
lentés a MOHOSZ és a halászati 
felügyelő felé.  Ezt követően a 

versenykiírást (és az esetleges víz-
kezelő hozzájárulását) megküld-
jük e-papíron a halgazdálkodási 
hatóságnak.

A gyereknapi horgász verse-
nyek bejelentését központilag Biri 
Imre, az Ifjúság- Oktatási Szakbi-
zottsági elnök rendezi.

Horgászverseny-bejelentés

Éjjellátó kamerával buktat-
ták le a tucatnyi pontyot 

zsákmányoló orvhalászokat.

Mintegy tucatnyi pontyot zsák-
mányolt az az orvhalász banda, 
amelyre a Tiszavasvári Mezőőri 
Szolgálat csapott le. Éjjellátó 
kamerákkal figyelték őket, majd, 
amikor kellő bizonyíték keletke-
zett, akcióba lendültek.

Megfigyelték az orvhalászokat, 
majd az éj leple alatt lecsaptak 
rájuk – adta hírül nyilvános közös-
ségi csoportjában a Tiszavasvári 
Mezőőri Szolgálat május 12-én.

„Három személy érezte magáé-
nak a vizet. Bűncselekményt elkö-
vetve próbáltak halat lopni az 1-es 
nevelő tóról. Persze, már vártunk 
rájuk, tudtuk, hogy jönnek, és amit 
ők nem tudtak, hogy profi éjjellátó 
kamerákkal dolgozunk, amiket a 
borsó- és kukoricaföld őrzésében 
is kamatoztatni fogunk” – fogal-
maztak posztjukban. Hozzátették: 
a modern technikának köszönhe-
tően értékelhető kamerafelvétele-
ket sikerült készíteniük a társaság 
néhány „akciójáról”, több felvétel 
is összegyűlt.

A rendőrségi eljárás megkezdő-
dött, az elkövetők fejenként több-
százezres halvédelmi bírságra is 
számíthatnak a büntetés mellett – 
közölték a mezőőrök, akik fényké-
peket is mellékeltek a hírhez.

A ponty halgazdálkodási értéke 
a jelenleg hatályos törvényi sza-
bályozás szerint 1000 forint kilón-
ként, azonban – ahogy a jogsza-
bály fogalmaz – „a méret- vagy 
darabszám-korlátozással vagy faj-
lagos tilalmi időszakkal védett hal-
fajok méreten aluli, vagy kifogható 
darabszámot meghaladó, vagy faj-
lagos tilalmi időben jogosulatlanul 
kifogott, vagy a helyi horgászrend-
ben felső méretkorlátozással védett 
halfajok felső méretet elérő vagy 
meghaladó egyede esetében, vagy 
azok jogosulatlan horgászat vagy 
rekreációs halászat során történt 
kifogása esetén a halgazdálkodá-
si érték példányonként a táblázat 
szerint számított érték ötszöröse, 
ponty esetében tizenötszöröse”.

Ezek fényében valóban megállja 
a helyét a mezőőrök azon megálla-
pítása, hogy az elkövetők többszá-
zezres bírságot kaphatnak.

Pecaverzum

A HulladékCápa, a kanáli-
sok roombaporszívója, 

a vízi szennyeződések ara-
tógépe és terminátora, ami 
megtisztítja folyóinkat a 
műanyag- és egyéb szennye-
ződésektől.

A WasteShark, a HulladékCápa 
jól néz ki, jó koncepció és fon-
tos ügyet szolgál. Szóval ez egy 
„vízidrón”, ami emissziómentesen 
dolgozik tavakon, folyókon, csa-
tornákon, kikötőkben, a kanálisok 
roombaporszívója, a vízi szennye-
ződések aratógépe és terminátora, 
ami nemcsak megtisztítja a váro-
sainkat a műanyagtól és a biomasz-
szától, de méréseket is végez és 
adatokat is gyűjt. Automata mód-
ban akár tíz órán át képes tényked-

ni egyhuzamban, és akár napi egy 
tonna hulladékot számol fel egy 
nap. 180 literes tartályában össze-
gyűjti a szemetet és az algát, majd 
kiszállítja azt a partra. 4G kompa-
tibilis, távolról is irányítható, méri, 
merre jár, és mit talál ott.

Tehát, mint fentebb mondtuk, 
reménykedjünk abban, hogy széles 
körben használható lesz, és leg-
alább fele annyira hasznos, mint 
amilyennek mondják.

Lebuktak az orvhalászok

HulladékCápa 
a vizek terminátora

A Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal (Nébih) 

Állami Halőri Szolgálatának 
(ÁHSZ) halőrei az elmúlt 
időszakban az ország több 
ellenőrzött vízterületén 
tapasztalták, hogy az elektro-
nikusan értékesített területi 
horgászjegyeket nem nyom-
tatják ki a horgászok, de még 
egy elektronikus eszközön 
bemutatható másolattal sem 
rendelkeznek arról a horgá-
szat közben.

A Nébih fokozottan felhívja a 
horgászok figyelmét, hogy a jog-
szabályi előírásoknak megfelelően 
tartsák maguknál a területi hor-
gászjegyeket akár papírra nyom-
tatva, akár elektronikus eszközön 
bemutatható módon! Ezzel számos 
kellemetlenségtől, például a horgá-
szattól való eltiltástól is megkímél-
hetik magukat.

A halgazdálkodásról és a hal 
védelméről szóló törvény úgy ren-
delkezik, hogy a halfogási tevé-
kenységet végző személy a nyil-
vántartott halgazdálkodási vízte-
rületen folytatott horgászat során 
köteles magánál tartani a horgász-
egyesületi tagságot igazoló, a hor-
gászszövetség által kiadott Magyar 
Horgászkártyát, a papíralapú álla-

mi horgászjegyet vagy a turista 
állami horgászjegyet, a területi 
jegyet és a horgász fogási naplót 
(a továbbiakban együtt: halfogás-
ra jogosító okmányok), és azokat 
a halgazdálkodási hatóság, a hal-
gazdálkodásra jogosult, a mezőőr, 
a természetvédelmi őr, az állami 
halőr, a hivatásos halőr, a társadal-
mi halőr és a rendvédelmi hatóság 
ellenőrzésre felhatalmazott képvi-
selőjének felhívására bemutatni és 
átadni – hívta fel a figyelmet hon-
lapján a Nébih. 

Arra is emlékeztettek, hogy 
elektronikus formában kiadott 
halfogásra jogosító okmányok 
esetében a halfogásra irányuló 
tevékenység jogosultságának iga-
zolását az érintett személy a hor-
gászhelyen és a horgászat teljes 

ideje alatt – a fentiektől eltérően 
– informatikai eszközén keresztül 
köteles biztosítani.

Az előírások szerint a horgász-
nak a területi jegyet a horgászat tel-
jes ideje alatt be kell tudnia mutatni 
az ellenőrző hatóság kérésére.

A Nébih szerint a horgászok 
körében elterjedt tévhit alapja az 
lehet, hogy a HORINFO rendszer-
ben értékesített területi horgászje-
gyekkel rendelkező horgászvize-
ken a halgazdálkodásra jogosult 
hivatásos halőrei hozzáféréssel 
rendelkeznek a kiadott terüle-
ti jegyek adatbázisához, azaz a 
Magyar Országos Horgász Szö-
vetség (Mohosz) által üzemeltett 
halőri applikációval vagy mobil-
alkalmazás segítségével ki tudják 
keresni a szükséges információkat. 

Ugyanakkor a fent idézett jog-
szabályban olvasható, hogy a terü-
letileg illetékes hivatásos halőrö-
kön kívül számos más szervezet 
(például a halgazdálkodási ható-
ság, az ÁHSZ, a természetvédelmi 
őri szolgálat, valamint a rendőr-
hatóság) felhatalmazott munkatár-
sai szintén ellenőrizhetik a hor-
gászokat, akik a legtöbb esetben 
nem rendelkeznek hozzáféréssel a 
Mohosz által kezelt területi jegyek 
adatbázisához. 

Mivel ők ellenőrzés alkalmával 
csupán azt tudják megállapítani, 
hogy a horgászatot végző személy 
nem tudja bemutatni a területi 
engedélyét, a jogosulatlan horgá-
szat miatt eljárást kell kezdemé-
nyezniük vele szemben. 

Ilyen esetben a horgász állami 
jegyét bevonják legalább addig, 
amíg a halvédelmi eljárást a ható-
ság lefolytatja, és a horgász tisz-
tázza a területi engedélyének meg-
létét. A hatósági eljárás befejezése 
több napot is igénybe vehet – írják 
a közleményben.

A Nébih továbbra is kéri, hogy 
aki halászattal, horgászattal, hal-
kereskedelemmel kapcsolatos 
jogsértést tapasztal, jelezze azt az 
allamihalor@nebih.gov.hu e-mail 
címen.

Nébih

Sok horgászt büntetnek meg
Állami Halőri Szolgálat közleménye

Fill | Horgászverseny 
bejelentési adatlap

A jelen bejelentő adatlap auto-
matikusan elküldésre, megküldés-
re kerül a MOHOSZ Horgászsport 
Iroda és az területileg illetékes 
megyei kormányhivatal halgaz-
dálkodási hatósága részére is. 
Tekintettel a 2013. évi CII. törvény 
47. § (5) bekezdésében foglal-
takra a bejelentést a rendezvény 
kezdő időpontja előtt legalább 8 
nappal korábban kell benyújtani.

forms.office.com

INGYENES
HORGÁSZTANODÁK:

Taktaközi HE (08.04-05) Csobaji holtág, Csobaj 
Szanyi Róbert 30-578-1116

Ibrányi HE (08.07) Palocsa tó, Ibrány
Kulcsárné Erika 30-392-0461

Bujtos STE (08.12-13) Bujtosi tavak, Nyíregyháza
Szilágyi Zsolt 20-374-8010

Ecsedi-láp HE (08. 22-24) Jóléti tó, Nagyecsed
Zoltán István 30-504-9528

KEMÉV HE (08.25-26) Ivató-tó, Császárszállás  
Dr. Ritli Péter 20-230-7736
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A kiszáradás mellett 
ráadásul erősödhet az 

algásodás is.

A jelenlegi nyári meleg az álló-
vizek tekintetében kedvezőtlen 
változásokat eredményezhet, a víz-
hőmérséklet emelkedésével csök-
ken a víz oldottoxigén-tartalma, 
illetve erősödhetnek az algásodási 
folyamatok – írja a 24.hu.

Mint ismert, kiszáradt a bicsérdi 
tó, a kevés csapadéknak és a fel-
melegedésnek köszönhetően. Az 
Észak-magyarországi Vízügyi Igaz-
gatóság (Émvizig) közölte: Borsod-
Abaúj-Zemplén megyében folyóink 
és kisvízfolyásaink mederteltsége 

alacsony, illetve igen alacsony tarto-
mányban mozog, csak a Tisza duz-

zasztott szakaszain jellemző vala-
mivel „bővebb” vizű állapot. A Sajó 

és a Hernád vízszintjei az eddig 
észlelt legkisebb víz (LKV) körüli 
tartományban mozognak. A Hernád 
esetében a határhoz közeli vízhozam 
jelentős mennyiségét a szlovákiai 
tározóból leengedett ökológiai víz-
mennyiség adja. A csapadékmentes 
időszakban a jelenleg is kisvízi tar-
tományban lévő vízszintek tovább 
csökkennek majd. Néhány kisvíz-
folyás medre teljesen kiszáradt. A 
jelenlegi nyári meleg az állóvizek 
tekintetében is kedvezőtlen válto-
zásokat eredményezhet, tekintettel 
arra, hogy a vízhőmérséklet emelke-
désével csökken a víz oldottoxigén-
tartalma, illetve erősödhetnek az 
algásodási folyamatok.

A Magyar Országos 
Horgász Szövetség a 

MOHOSZ Horgász Után-
pótlás-nevelési és Oktatási 
Program (HUNOP) 2022. 
keretében hatodik alkalom-
mal hirdette meg a gyer-
meknapi horgászversenyek 
támogatását.

A 2022. évi „Gyermeknapi hor-
gászversenyek” támogatására kiírt 
pályázatra (HUNOP-VI/1/2022.) 
összesen 178 pályázat érkezett 

be, ebből a MOHOSZ Ifjúsági és 
Oktatási Szakbizottsága (IOSZB) 
175-öt talált érvényesnek. A 2021. 
évi 126 nyertes horgászegyesület-
tel szemben, akik 10 128 888 Ft 
értékben nyertek horgászcikkek-
ből álló egységcsomagokat, idén 
164 pályázó teljes mértékben és 
11 pályázót részlegesen támogat a 
MOHOSZ összesen 14 065 238 Ft 
értékben. 

A támogatás különböző hor-
gászcikkek formájában biztosított, 
tárgyjutalomként nyújtott termé-

szetbeni juttatás (a továbbiakban: 
díj). Az elnyert támogatás esetén 
a MOHOSZ OHSZK az I-II-III. 
helyezettek (maximum 2 korcso-
port x 3 díj = 6 díjazott) részére 
biztosítja a díjakat. Ha egy kor-
csoportban 3 főnél több, de 6 főnél 
kevesebb az indulók száma, akkor 
díj kizárólag az I. helyezettnek 
biztosítható. A MOHOSZ OHSZK 
a pályázati adatlapokon megadott 
korcsoportonkénti létszámok alap-
ján állapította meg a teljes vagy 
részleges támogatás mértékét.

A Császárszállás Horgász 
Egyesület, a Magyar 

Országos Horgász Szö-
vetség 2022. évi HUNOP 
pályázatának támogatásával 
immár ötödik alkalommal 
rendezte meg a gyermeknapi 
horgászversenyét.

Felsős korcsoportból 11 fő, az 
alsósok közül pedig 13 fő neve-
zett a versenyre. Ennél azért lát-
ványosan többen voltunk, mivel a 
gyerekek komoly családi és baráti 
szurkolótábort verbuváltak a hátuk 
mögé.

A sorsolást követően mindenki 
megkapta a Császárszállás Hor-
gász Egyesület által biztosított 
etetőanyag és csali kvótáját. Akik 
felszereléssel nem rendelkeztek, 
vagy az nem volt megfelelő ehhez 
a finom szerelékes horgászathoz, 
azoknak az egyesület biztosított 
a sikeres versenyhez spiccbotos 
felszerelést.

A horgászhelyek elfoglalása után 
pillanatok alatt elkészültek az etető 
gombócok és már bevetésre vár-
tak a harci felszerelések. A sípszót 
követően csobbantak is az első ete-
tőanyag-gombócok, amiket köve-
tett a finom, pár grammos úszó is. 
A csobogásra az első jelentkezők 
még csak a kacsák voltak, akik 
már a reggeli gyülekezőtől lesték 
a potya kaját, de tudtuk, ha ők 
megjönnek, rövidesen a víz alatti 
népvándorlás is beindul.

Hamar meg is jelentek az első 
óvatos kapások, majd az első kifo-
gott kárászok is, amik nem tudtak 
ellenállni az illatos etetőanyag-
nak és a gusztusosan felkínált 
csontiknak.

Ahogy már megszokhattuk 
a Bujtosi-tótól, egyes helyeken 
nagyon ment a hal, míg más része-
ken minden egyes kapást ki kellett 
imádkozni a vízből. A koncentrált 
etetés, a megfelelő mélységbeállí-
tás megválasztása és a kis horog, 
finom előke, felszerelés, megha-
tározó volt a sikeres eredmény 
eléréséhez. Az egyre sűrűsödő 
kapásokhoz hozzájárult az időjárás 
kedvező alakulása is. Kisütött a 
nap, melegedett az idő, de a szél 
csak nem akart enyhülni.

A verseny vége felé közeledve 
látni lehetett, hogy bizony nem 
fogjuk elkerülni a holtversenye-
ket. Ez még jobban fokozta az 
izgalmakat és élezte ki a verseny 
hevét. Minden egyes halért meg 
kellett küzdeni és a gyerekek csak 
küzdöttek és küzdöttek, felnőtteket 
megszégyenítő kitartással.

A felsős korosztályban, a jó 
technika, taktika, kitartás Horváth 
Jázminnak hozta el a dobogó leg-
felső fokát 8 hallal, aki egyébként 
2021-ben két hallal maradt le az 
aranyérmes helyezéstől. Máso-
dik helyezett lett Bihary Gergő 
Zalán 3 hallal. A harmadik helyen 
holtverseny alakult ki Tényi Áron 
és Eördögh Zalán között 2-2 hal-

lal. Ezért ügyességi játék döntött, 
melyben Eördögh Zalán bizonyult 
eredményesebbnek.

Az alsós kategóriában az első 
helyezett Palotás Levente lett 5 
hallal, aki tavaly szintén dobogón 
állt, csak a legalsó fokán. Őt követ-
te a második helyen Kiss Lantos 
Marcell egy hallal lemaradva. A 
harmadik helyen itt is holtver-
seny alakult ki Müller Gitta és 
Hollai Balázs között. Végül Hollai 
Balázsnak sikerült az ügyességi 
verseny eredményesebben, és fel-
léphetett a képzeletbeli dobogóra.

A dobogós helyezettek a 
MOHOSZ igen bőkezű és gazdag 
jutalmait vehették át az emlékla-
pokkal és érmekkel együtt. Azon-
ban a többi fiatal horgászpalánta 
sem távozott ajándékok nélkül, 
hiszen a Császárszállás Horgász 
Egyesület őket is meglepte a gyer-
meknap alkalmából különböző 
horgászeszközökkel, felszerelé-
sekkel.

Köszönet illeti a Bujtosi Hor-
gász Egyesületet, hogy lehetővé 
tette gyönyörű környezetükben a 
verseny megrendezését, valamint 
Szanyi Róbert segítő és Varga 
Katalin egyesületi titkár segítségét.

Jövőre remélem, ismét találko-
zunk!

Pásztor László
Megyei Horgász Szövetség

Ijfúsági-Oktatási Szakbizottság 
tagja,

a verseny lebonyolítója

Sorra száradnak ki a patakok és tavak Gyermeknapi horgászversenyek

Drága lehet 
a horgászat
260 000 Ft büntetés járhat, 

ha engedély nélkül horgá-
szunk Horvátországban

Idén nyáron is sokan készülnek az 
Adriára nyaralni, a horvát tenger-
part sokakat vonz, ráadásul többen 
készülnek horgászfelszerelést is 
vinni magukkal. Azonban fontos 
hangsúlyozni, hogy a horgászen-
gedély mindenkinek kötelező a 
déli szomszédunknál. Ráadásul, ha 
engedély nélkül horgászunk a ten-
gerparton, és elkapnak, akkor akár 
5.000 kunás bírságot is kiszámláz-
hatnak – számolt be a Pénzcentrum.

A Tisza és vízrendszerének 
halgazdálkodási hasznosító-
ja a Sporthorgász Egyesületek 
Sz-Sz-B. Megyei Szövetsége. 
Hal és vízvédelemmel kapcso-
latos bejelentéseit a Szövetség 
42/411-372, illetve a 30/62-72-
882 telefonszámán vagy a Szö-
vetség e-mail címére: szabolcs.
megyeihorgasz-sz@t-online.hu 
teheti meg. A folyón horgászni 
csak mások zavarása, a folyó 
és vízrendszere földműveinek, 
műtárgyainak, építményeinek 
megrongálása, vagy megbontása 
nélkül lehet. Szemetelni, illet-
ve szemetes helyen halfogási 
tevékenységet végezni tilos! A 
szemetes helyen horgászótól, 
halászótól a területi engedélyt 
bevonhatják. A horgász köteles 
tevékenysége befejeztével a sze-
metet magával vinni! A horgász 
a helyet korlátozott látási viszo-
nyok és az éjszaki horgászat ese-
tén köteles jó láthatóan megvi-
lágítani, az ellenőrzést lehetővé 
tenni, valamint a horgász köteles 
magát a halőr intézkedésének 
alávetni, felszólításának eleget 
tenni. A halfogásra vonatkozó 
szabályok megsértése halgaz-
dálkodási hatósági eljárást, bün-
tető vagy szabálysértési, illetve 
egyéb eljárást is vonhat maga 
után. Tilos megtartani és elvin-
ni a 10 kg-nál nagyobb süllőt, 
csukát és pontyot! A halat mér-
legelés és az esetleges fényké-
pezés után kíméletesen vissza 
kell engedni a vízbe. November 
1-től, március 15-ig a szonár 
használata, a vermelő halállo-
mányok védelme érdekében 
továbbra is tilos! 

Alsó- és Felső Tisza  
és Vízrendszere  
horgászrendje 

A csapadékhiány miatt kiszáradt Vekeri-tó Debrecen közelében 2022. július 
4-én.  Fotó: MtI/CzeglédI zsolt

Franz Béla kőrösmezői 
ökoaktivista közösségi 

oldalán tett közzé egy lesúj-
tó videót arról, hogy alig 
csepeg a víz a kifolyóból a 
Tisza forrásánál.

„Valami elromlott, esetleg elzár-
ták a csapot” – írta az ökoaktivista 
bejegyzésében, kicsit szomorká-
san. A kommentelők egyelőre csak 
találgatnak, hogy mi történhetett. A 
többség szerint az aszályos, csapa-
dékszegény időjárás van hatással 
a forrásra. Mivel régóta nem volt 
nagy területet érintő jelentős meny-
nyiségű csapadék, ezért több kár-
pátaljai folyón is rekordalacsony 

a vízállás. A Tisza forrása a Feke-
te-Tisza eredete, a folyó hosszát 
e ponttól mérik. A Fekete-Tisza 
Kőrösmező központjától 22,5 kilo-
méterre a Máramarosi Havasok-
ban, a Fagyalos hegységben ered 
1265 méteres tengerszint feletti 
magasságban. 

A forrást 1889-ben, amikor 
még Magyarországhoz tartozott, 
egy csővel kissé arrébb terelték, 
s egy kőfalat építettek, közepén 
egy kialakított csurgóval. Trianon 
után egy boltíves mélyedéssel ellá-

tott kőoszlopot építettek alá, s a 
magyar nyelvű táblát cseh-ruszin 
kétnyelvű táblára cserélték. 1939-
ben az emlékkő tetejére turulmadár 
került, melyet a szovjet fennható-
ság alatt leszedtek. A 2000-es és 
2010-es években az emlékhelyet 
többször felújították-átépítették. 
2006-ban a szegedi Geo-environ 
egyesület magyar-ukrán nyelvű 
táblát helyezett az emlékműre. A 
forrás vize a kőedényből kicsordul-
va eltűnik a sűrű bozótban, és 53 
kilométeres útjára indul a Fekete-

Tisza, majd Rahó alatt összefolyik 
a Fehér-Tiszával. Az igazi folyó, 
a Szőke Tisza itt veszi kezdetét. A 
két ág összefolyásával keletkező 
folyó 962 kilométeres útja során 
érinti Romániát, Magyarországot, 
Szlovákiát és Szerbia területén, a 
Vajdaság közepén, Titelnél torkol-
lik a Dunába.

Fotó: Franz Béla FB-oldala

Alig csepeg

Tizedik alkalommal star-
tolt Cigándról a hulla-

dékgyűjtő verseny a Felső-
Tiszán 

A X. Jubileumi Felső-Tiszai 
PET Kupa 12 veterán pethajós 
csapattal és jelentős kenus külö-
nítménnyel kiegészítve vágott 
neki a szokásosnál alacsonyabb 
vízállású folyónak nemrégiben. 
A petkalózok ezúttal a Tisza 
Cigánd és Tiszadada közötti 86 
folyamkilométeres szakaszát 
tisztították meg, közben feleleve-
nítették az elmúlt 10 év kalandos 
és felejthetetlen emlékeit. A ren-
dezvény a Technológiai és Ipa-
ri Minisztérium támogatásával 
valósult meg. A PET-palack ára-
data, a főleg határon túlról érkező 
szennyezés tonnaszámra önti el 

a Tiszát. 2013-ban 4 pethajóval 
rajtolt el az I. PET Kupa flottá-
ja, kalandjaikból televíziós film-
sorozat készült “Valamit visz a 
víz” címmel. Azóta sok víz és 
sok műanyag palack lefolyt a 
Tiszán, a PET Kupa meghatározó 
környezetvédelmi mozgalommá 
vált, filmműhelyükben számos 
ismeretterjesztő film készült, a 
petkalózok pedig több mint 800 
folyamkilométeren takarítottak 
és 225 tonna hulladéktól mente-
sítették a Tiszát és mellékfolyóit. 
2019-ben a VII. Felső-Tiszai PET 
Kupa igazi áttörés lett: büszkén 
jelenthették be, hogy a kitartó 
munkának lassan, de biztosan lát-
szik az eredménye, a rendszeres 
versenyeknek köszönhetően lát-
ványosan csökkent egyes ártéri 
területek hulladékszennyezése. 

Jubileumi 
Tiszai PET Kupa Magyar Akvakultúra és 

Halászati Szakmaközi 
Szervezet aggódik. 

Egyre komolyabb problémát 
jelent a hazai tógazdaságokban az 
elhúzódó csapadékszegény, meleg 
időjárás. 

A gyors párolgás és a vízfo-
lyások kiszáradása következtében 
rohamosan apadnak a halastava-
ink. A legnagyobb gond a völgyzá-
rógátas halastavaknál van, hiszen 
ezeket már a télen lehullott kevés 
csapadékból sem sikerült üzemi 
vízszintre tölteni tavaszig.

A novemberre tervezett halá-
szat helyett sok helyen a gazdák 
kénytelenek már most lehalászni 
a halállományt, a térdig érő víz-
ben oxigénhiány és a halfogyasztó 
madarak is fenyegetik a kihelyezett 
halakat.

Már tavaly is nehéz helyzet-
be kerültek a haltermelők az 
aszályos időjárás miatt, az AKI 
– Agrárközgazdasági Intézet leg-

frissebb adatai alapján 2021-ben 
2,5%-al csökkent az üzemelő 
halastavak területe Magyarorszá-
gon, tavaly a Dunántúlon 15%-al 
kevesebb halat tudtak lehalászni a 
völgyzárógátas halastavakból.

Az ukrán-orosz konfliktus hatá-
sára gyors ütemben növekedik az 
elektromos áram, a gázolaj és a 
takarmányok ára, ami a vízhiány-
nyal társulva kilátástalan helyzetbe 
hozza a hazai haltermelőket.

Kényszerhalászás

Minden halért meg kellett küzdeni
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ÚJDONSÁG A FisherMan Pro egy riasztó, 
amely biztosítja, hogy egyetlen 
hal sem fog többé elmenni. A 
riasztó minden alkalommal akti-
válódik, amikor a hal a horogra 
akad. A FisherMan Pro olyan pon-
tos, hogy a riasztó akkor is aktivá-
lódik, ha szinte észrevehetetlen a 
hal harapása. Egyedi kialakítással 
rendelkezik, amely bármilyen hor-
gászbotra illik. Könnyű és teljesen 
egyszerűen telepíthető és használ-
ható. Az éjszakai horgászatra is 
kiváló, mivel a hangjelzés mellett 

villogó LED lámpával is figyel-
meztet. Alkalmas mindenféle 
horgászathoz- tengeri horgászat, 
legyező horgászat, mólókról való 
horgászathoz stb.
•  A riasztás minden egyes alka-

lommal bekapcsol, amikor a hal 
a horogra akad

• A hatékonyabb horgászathoz
• Hatékony hang- és fényriasztás
•  A LED lámpnak köszönhetően 

éjszakai horgászatra is alkalmas
• Könnyű és hordozható
• Bármely horgászbotra alkalmas

Május 28-án, szombaton, 
a Nyíregyházi Bujtosi-

tónál tartotta hagyományos 
házi horgászversenyét a 
Császárszállás Horgász 
Egyesület.

Sajnos, a hazai pálya (az Oláh-
réti-tápcsatorna) az idén sem jött 
össze a víz hínárosodása miatt. 
Nem volt idegen a pálya, mert már 
több éve itt kerül megrendezésre a 
házi horgászversenyünk, a Bujtos 
Sporthorgász és Tájvédelmi Egye-
sület jóvoltából, amit ezúton is 
köszönünk. 

A versenyen 32 felnőtt, 4 női 
és 2 gyerek horgász állt rajthoz. A 
sorsolásnál a családokat, barátokat 
egymás mellé helyeztük, fokoz-
va a verseny kellemes, barátságos 
hangulatát. Célunk elsősorban a 
jó hangulat és egy szép horgász-
élmény átadása volt. A verseny 
előtt a házigazda egyesület elnöke, 
Morauszki Tamás adott szakmai 

instrukciót, tanácsokat a horgá-
szoknak a helyi tudnivalókról, a tó 
sajátosságáról, halfaunájáról. 

Az időjárásra sem lehetett 
panasz, a fogás is szépen alakult 
a 3 órás verseny végére. Összesen: 
18 kg halat fogtak a versenyzők. 
Főként pontyot, kárászt, bodorkát, 
keszegféléket. 

Mindhárom kategóriában az első 
három helyezett értékes horgász-
felszerelésben részesült. 

A verseny végét a finom ebéd 
koronázta meg, amit a Nyíri Fészek 
Étterem szállított ki a helyszínre.

A résztvevők egy kellemes 
családias napot tudhattak maguk 
mögött, és a jövő évi viszontlátás 

reményében köszöntek el egymás-
tól. 

Császárszállás HE. Vezetősége

A jándi Tisza-parton a 
folyóból 200 centiméter 

hosszú, 56,9 kilogram-
mos harcsát fogott Orbán 
László és segítője, Koncz 
Roland János. 

Nagyobb élmény a raga-
dozó 

A napjainkban Újfehértón élő 
Orbán László nyíregyházi gyer-
mekként a Császárszállási-víz-
tározónál szerette meg a horgá-
szatot jó huszonöt évvel ezelőtt 
az édesapjának és a nagyapjá-
nak köszönhetően. 

Az első néhány év keszege-
zése, pontyozása után a raga-
dozó halak kezdték érdekelni, 
fogott a tóban süllőt, csukát és 
harcsát is. 

– Hallottam a harcsa rablását, 
s úgy gondoltam, hogy meg-
fogom. Sikerült is akkor első-
re egy 7 kilogrammos harcsát 
megakasztanom. Erősebben 
küzdött, mint a ponty, s akkor 
elhatároztam, hogy a ragado-
zókra fogok horgászni, mert 
sokkal több élményt nyújt a 
megfogásuk. A legnagyobb csá-
szárszállási harcsám 11 kg volt 
– elevenítette fel a kezdeteket 
Orbán László. 

– Két-három hetente eluta-
zunk feleségem falujába, Jándra, 
olyankor horgászom a Tiszán, a 
Krasznán vagy a Túron. Fog-
tam már 8-10 kilogrammos har-
csákat, de olyan nagyot, mint 

június 11-én, még sohasem. 
Gyakran előfordul, hogy a hor-
gászatok során egyáltalán nem 
fogok semmit sem, de sohasem 
adtam fel a reményt, belül min-
dig éreztem, hogy egyszer csak 
megfogom életem harcsáját. 

Június 11-én pedig sikerült is
Orbán László a sógorával, a 

Jándon élő Koncz Roland János 
segítségével megfogta a kapitá-
lis harcsát. 

– Nem tudtunk róla, csak sej-
tettük, hogy nagyobb harcsák 
is vannak a Tiszának azon a 
szakaszán – idézte fel a kapitá-
lis harcsa megfogásának körül-
ményeit Orbán László. – Két 
héttel korábban volt egy rab-
lás, s akkor arról beszélgettünk 
Rolanddal, mit is csinálnánk 
egy nagyobb harcsával. 

– Június 11-én egy, a Tiszában 
megfogott keszeggel horgász-
tunk, amikor 16 óra körül a bot 
legörbült szinte a vízig. Ami-
kor bevágtam, éreztem, hogy ez 
nagyobb méretű hal lesz. Mivel 
a partról horgásztunk, s az a rész 
nagyon akadós terep volt a fák-
kal, bokrokkal, arra törekedtem, 
hogy minél hamarabb a partra 
húzhassam a halat. Éppen ezért 
mindösszesen olyan jó tíz perc 
telhetett el, és Roland segítségé-
vel a parton volt a harcsa. Talán 
mondanom sem kell, mind a 
hárman elfáradtunk: mi ketten 
és a harcsa is. Több megszo-

kott helyem is van, hogy mikor, 
hol horgászom, az sok minden-
től függ, például a vízállástól. 
Magas vízálláskor a vásárosna-
ményi híd környékén szoktam 
horgászni, de ott is vigyázni 
kell, mert bizony eléggé akadós 
a terep. 

Mindig van nagyobb hal 
Vajon ezzel a harcsával kipi-

pálható a bakancslista? – kér-
deztük a 32 esztendős horgász-
tól. 

– Mindig van nagyobb hal, s 
a horgász célja annak a megfo-
gása. Egyszer akasztottam már 
meg egy nagyobb harcsát is, de 
sajnos végül leakadt a horogról 
fárasztáskor. A Tisza sok csodát 
rejt magában, de sok időt igé-
nyel a megismerése, a kiismeré-
se. Meg kell tapasztalni, milyen 
vastag zsinórt, milyen erős botot 
és orsót kell használni. 

– Egyébként éppen a har-
csa megfogása előtt nem sokkal 
beszélgettem arról a sógorom-
mal, hogy közeleg a házassági 
évfordulóm, a kislányomnak 
pedig a második születésnap-
ja lesz, jó lenne egy kis hal 
az ünnepi asztalra. Egy rossz 
szavam nem lehet, hiszen 
ez a kívánságom teljesült. A 
halat elosztottuk Rolanddal, s 
a fagyasztóban várja a további 
sorsát.  M.M.L.

 (Megjelent  
a Kelet-Magyarországban)

Mielőtt megkezdődött a szezon, a KMSME 
búvárai átvizsgálták a Sóstói-tó medrét a saját 
szezonnyitó búvárgyakorlatukkal összekötve.

Fotók: Máté János

Kellemes családias nap Kapitális fogás Jándon
„Belül mindig éreztem, hogy egyszer megfogom életem harcsáját”

Kitakarították 
a Sóstói tavat

Felnőtt kategóriában 
I. Oláh Tamás  2 640 gr
II. Oravecz Tibor Róbert  1 920 gr
III. Csorba Tamás  1 620 gr
IV. Bajkó Tamás  1 480 gr
V. Spitzmüller Tibor  1 060 gr
VI. Som István  760 gr
VII. Rózsa Barnabás Kálmán  560 gr

Női kategóriában 
I. Bajkó Tamásné  2 160 gr
II. Gálné Francel Zsuzsanna  1 060 gr
III. Bajkó Judit  960 gr

Gyermek kategóriában
I. Bihary Gergő Zalán  2 180 gr
II. Oláh Mátyás Zétény  400 gr

A verseny 
végeredménye

MEGÉRKEZTEK
Bő 200 kg gyönyörű ponty érke-
zett július 6-án a Máriapócsi 
Horgásztó vizeibe!
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A megyei feeder bajnokság 
első fordulója

Májusban került megrendezésre 
a megyei feeder bajnokság első 
fordulója a Keskeny holtágon, 
Vásárosnaményban. Az időjárás 
az elmúlt években nem igazán 
fogadta kegyeibe a versenyzőket, 
az idén nem lehetett ok a panasz-
ra, szikrázó napsütés fogadta az 
ideérkezőket. A zömében törpe-
harcsákból álló fogások komoly 
munkát adtak a résztvevőknek. Ez a verseny a gyorsaságról szólt: ki 

milyen ügyesen tudja megoldani a 
csalizást, a szerelék bejuttatását és 
a zsákmány levételét a horogról.  
A jó eredmény eléréséhez az idén 

a törpeharcsák mellet kárászból és 
dévérkeszegből kellett minél töb-
bet megfogni a versenyzőknek. A 
dobogóhoz legalább három és hat 
kiló közötti halat kellett zsákmá-

nyolni a horgászoknak. Jó hangu-
latban hamar eltelt az öt óra és a 
verseny végét jelző kürt után min-
denki feszülten várta a mérlegelést. 
A rövid összesítés után kihirdetésre 
került az első hat helyezett.
I. forduló eredményei:
1. Sveda Tamás  6 355 g 
2. Szántó Gusztáv  3 890 g 
3. Mile Pál  3 850 g 
4. Bráder Gergő  4 300 g 
5. Szabó Sándor  3 110 g 
6. Horváth Tibor  2 905 g

Szilágyi ImreMagyar Sándor Emlék-
versenyt szervezett a 

Nyírteleki Sporthorgász és 
Természetvédő Egyesület.

Még a tavalyi Kacsás-tavi ver-
senyünkön elhatároztuk, hogy kell 
egy kis változás a versenynaptá-
runkban. Túlságosan egysíkúan 
alakultak a versenyek az afrikai 
„migráns” harcsák miatt. 

A gondolatunkat tettek követték 
és felvettük a kapcsolatot a tagok 
által oly sokat dicsért tiszalöki 
Kenyérgyári-holtág kezelőivel. 
Nagyon készségesek voltak és pün-
kösd vasárnapra rendelkezésünkre 
bocsátották a versenypályát, amit 
kb. 10 éve egy évadnyitó ver-
senyen láttam utoljára! Kellemes 
emlékek jutottak eszembe, hiszen 
minden alkalommal jó eredményt 
értem el ezen a csodálatos termé-
szethez közeli horgásztavon. 

Ami szembeötlő változás volt 
számomra, az a part rendezettsége, 
egy ekkora vízterületen nem köny-
nyű ilyen rendet tartani, se szemét, 
se térdig érő gaz! Minden tisztelet 
megilleti a helyi vezetést (egyesü-
leti vízen, még csak a Kenderáz-
tatón tapasztaltam hasonló körül-
ményeket). A verseny előtt a jobb 
fogási esélyek kedvéért telepítettek 
halakat. Köszönjük az áldozatos 
munkát, megérte!

 A nevezéseket limitált számban 
lehetett leadni, nagyon meglepő 

volt számunkra, hogy több mint 
egy héttel a határidő lejárta előtt 
betelt a létszám. Már akkor tud-
tuk, hogy jó úton járunk, mivel a 
tavalyi versenyre nem kelt el az 
összes hely! És amikor megláttuk 
a rég nem látott arcokat a nevezők 
között, akik szívesebben jönnek 
el egy természetes vízre, mint egy 
amolyan „kultúrgödörbe”, akkor 
tudatosult bennem igazán, hogy 
ezt az utat kell követni! Hiába egy 
minden igényt, komfortot kielé-
gítő intenzíven telepített halastó, 
ha vannak olyan tagok az egyesü-
letben, akik a természetes vizeket 
kedvelik őket is ki kell szolgálni. 
Azt hiszen sikerült is.

 Egy kellemetlen meglepés várt 
minket a verseny napján, amit 
minden igyekezetünk ellenére sem 
tudtunk befolyásolni, ez az időjá-
rás. Reggel szélcsend esővel, majd 
napsütés széllel, váltották egymást. 
Ez a frontos idő sajnos befolyásol-
ta a halak kapókedvét. Már akinek! 
A kettős tagként jelen lévő Ladányi 
Roli nagyon szépen kezdte el csip-
kedni a pontyokat, amit a mellette 
horgászó Zábrák Zsolti barátom 
jó szemmel észrevett, és talán egy 
kicsit jobban is csinált versenytár-
sánál, mivel az ő kezében landolt a 
győzelem! 

Az úszós kategóriában meg-
jelentek a rég nem látott arcok, 
akik nagyon hiányoztak ebből a 
kategóriából, nagyon örültem 
Olesnyovics Tomi jelenlétének, 
hiszen gyermekkori barátomként 
rengeteget horgásztunk együtt és 
első helyével jelezte, hogy nem 
felejtett el horgászni. A hangulat 
remek volt, mentek a jóízű ugra-
tások, amik eddig a kevés nevező 
miatt elmaradtak ebben a szakág-
ban. Így külön öröm számomra, 
hogy itt rendeztük meg a verse-
nyünket! 

Ami a jó ízeket illeti, a ver-
seny végeztével vendégül lát-
tuk az elcsigázott versenyzőket, 
köszönjük Kovács Gábor vezető 
társamnak a finom ebédet, Kati-
ka feleségemnek a bőkezű porci-
ózást, köszönet mindenkinek, aki 
munkájával segítette a versenyünk 
lebonyolítását! Egyben gyógyulást 
kívánunk, verseny időpontjában 
éppen betegeskedő elnökünknek 
is.

Helyezettek:
Gyerek kategória: 
1. Papp Szabolcs  2,30 kg 
2. Karácsony Liliána  0,32 kg 
3. Mészáros Emma  0,10 kg
Ifjúsági kategória: 

1. Kévés Marcell  1,34 kg 
2. Mészáros Benedek  0,54 kg
Női kategória: 
1. Kandala Mihályné  3,44 kg
2. Szalanics Flóra  2,74 kg
Férfi úszós kategória: 
1. Olesnyovics Tamás  9,03 kg 
2. Stropkóczki István  5,71 kg 
3. Gyurcsán József  4,40 kg 
4. Komári Péter  3,76 kg 
5. Komári Géza  2,12 kg
Fenekezős kategória: 
1. Zábrák Zsolt  17,90 kg 
2. Ladányi Roland  14,70 kg 
3. Petruska Attila  4,27 kg 
4. Ifj. Svéda László  3,31 kg 
5. Tomasovszki András  2,00 kg 
6. Dénes Béla  1,85 kg

Gratulálunk a helyezetteknek, 
és minden kedves résztvevőnek! 
Találkozunk ősszel az Őzetanyán, 
tisztelettel!

Szalanics Csaba, titkár

Vásárosnaményban a 
Keskeny Holt-Tiszán ren-

dezték meg megyei feeder 
bajnokság első fordulóját.

Megye legnehezebb versenypá-
lya szerintem ez, sok a küsz és 
a törpék is aprók voltak az idén. 
Ebben az évben viszont nagyon jól 
lehetett a kárászokat fogni, ezért 
ezekre készültem. (Jó döntés volt!) 

Kettő távot etettem 21 m-en és 
30 m-en. A rövidebb táv hamar 
„behalt”, ezért a benti távot erőlte-
tem, a halak 90%-át az adta.

Az etetőanyag a tavaly is bizo-
nyított „Profess Competition dévér 
+ magic corn + ttx” volt, emellett 
vittem egy kevés agyagot is, ha 
„zavar” a küsz. 

A horog is egy sarkalatos pontja 
volt a horgászatnak, számomra az 
„Owner Iseama” horgai bizonyul-
tak a legjobbnak. Végül 19 kárászt, 
6 dévért – és ezt megspékelve 25 

törpével, sikerül kifogni, ami 6 320 
grammot nyomott. Ehhez jött még 
némi apróság, így lett a végered-
ményem 6 355 gramm. 

Szóval szektor első lett a vége, 
ami azt jelentette, hogy 7 év után 
sikerült egy pálya 1-es is végre! 

Ezen a helyen érzed, hogy a 
természet közelében vagy. Mellet-
ted szaladgáló mókus, gyönyörű 

táj, szép vízimadarak. (Köszönöm 
Szluk Gábornak a gilisztát!)

Sveda Tamás 

A rossz idő most távol maradt

Újra a Kenyérgyárin!

Így éltem meg

Egy 110 
cm-es, 
11,25 kg-os 
és egy 123 
cm-es, 
14,16 kg-
os harcsa 
akadt 
éjszaka 
horogra a 
rakamazi 
Nagy-
Morotván! 
Gratu-
lálunk a 
fogáshoz!

Megjelölték
Természetesen visszaengedték ezt 
a Nagy-Morotvában fogott 12.53 
kg-os pontyot, de előtte haljelölőt 
helyeztünk el rajta. Fogás nyomai 
nem voltak rajta, elsőnek megfo-
gott hal. A kapás 13.30-kor jött.

Aszály van
Tavak száradnak ki Magyar-

országon, ha nincs víz, ami után-
pótlást biztosít akkor a földeken 
lévő mennyiség csökkeni fog. 
Ez látszik, mérhető, tapasztal-
ható. Erdők és szántóföldek szá-
radnak ki. A legnagyobb magyar 
tavak sincsenek biztonságban, 
de a Nagy-Morotvában még van 
víz. Fáradtságos és költséges 
minden nap azzal küzdeni, hogy 
ne száradjon ki a morotva úgy, 
hogy közben az öntözés is biz-
tosított legyen. Köszönet min-
denkinek, aki segít és támogat 

abban, hogy több mint 45 napja 
folyamatosan megy mind a kettő 
szivattyú a zsilipen. Köszönet 
azért, hogy van, aki fizesse a 
több millió forintos villany-
számlát. Mindent megteszünk 
azért, hogy a Natura 2000-es 
természetvédelmi területen, az 
elmúlt évtizedben méltatlanul 
elhanyagolt vízre megkapjuk a 
Természetvédelmi Hatóságtól és 
Hortobágyi Nemzeti Park Igaz-
gatóságától a vágási engedélyt. 
Ez az elkövetkező 3-4 év leg-
fontosabb feladata! Együtt sike-
rülni fog! 

Natúra Horgász Egyesület 

Harcsások, 
figyelem!
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Idén is május elején 
került megrendezésre 

az egyéni bajnokság a 
Leveleki víztározón. 

A sorsolás és a megnyitó 
rendhagyóan a Sirály étte-
remben került lebonyolításra, 
innen indultak a versenyzők 
a rajthelyeik elfoglalására, a 
keresztgátra. Az időjárásra 
nem lehetet panasz, az erős 
napsütés és az enyhe szellő 
igazán kellemesé tette a napot, 
bár a délutáni fordulóra már 
az erős nap kissé megviselte a 
versenyzőket. A nehéz etetés 
után csak ritkán kerültek halak 
a horgokra, az idő múlásával 
egyre többen fogtak halat és 
kirajzolódni látszott az első 
forduló végeredménye. Igaz az 
előző évben pontyok tették ki 
a fogások zömét, de az idén 
inkább a tenyeres dévérekből és 
egy-két darabosabb keszegből 
tevődött össze. Az első forduló 

végén öt kiló feletti számot is 
mutatott a mérleg számlapja és 
minden versenyző büszkélked-
hetett fogással. A két forduló 
közötti szünetben finom ebéd-
del látták vendégül a szervezők 
a résztvevőket. A második for-
duló a kiírástól eltérően korá-
ban került elindításra. Az előző 
forduló tapasztalatait felhasz-
nálva mindenki módosított a 

taktikáján, ami a fogásokban is 
meglátszott, bár valószínűleg 
a feltámadó szél is befolyá-
solta a végeredményt. Hamar 
eltelt a három óra, a mérlege-
lésnél már látszott, a délelőtti 
fogáshoz képest több hal volt 
a pályán, hisz 10-16 kg-ot is 
mértek. A két forduló összesí-
tése után kihirdetésre került a 
végeredmény. Szilágyi Imre

A Megyei Feeder Bajnokság 
második fordulója

 A kocsordi Kirva-lapos horgász-
tó adott otthont a Megyei Feeder 
Bajnokság második fordulójának. 
27 fő adta le nevezését a kellemes 
napsütésben zajló, baráti hangulatú 
versenyre. Egy finom reggeli és a 
sorsolás után kezdetét vette az öt 
órás küzdelem. A bőséges keszeg 
és kárász állomány folyamatosan 
adott feladatot a résztvevőknek. 
Az idő múlásával a lustább pon-
tyok is felébredtek és egyre többen 
jelentkeztek a horgokon. Az idei 
versenyen a nem túl gyakori amu-
rok is tiszteletüket tették, melyből 

a győztes horgász három darabot is 
zsákmányolt.  Hamar eltelt a ver-
senyidő, következett a mérlegelés. 
Rövid számítás és következett az 
eredményhirdetés melyen a díjakat 
a Kraszna HE Elnöke Jakab János 
adta át a nyerteseknek.  Dicséret 
illeti a tó kezelőit, hisz munkájuk-
nak köszönhetően évek óta színvo-
nalas versenyeket rendezhetünk e 
csodálatos tavon.
II. forduló eredményei:
1. Debreceni Mihály 10 820 g
2. ifj. Németh Béla 6 665 g
3. Németh Béla 5 055 g
4. Varga Albert 5 020 g
5. Sveda Tamás 3 700 g
6. Fodor Sándor 3 320 g

Szilágyi Imre

A keszegek uralták a pályát

Az amurok is 
tiszteletüket tették

Eredmények:
Női: 1. Fekete Szücs Ilona (2 p.) 5 105g
U-15: 1. Hornyák Máté (2 p.) 5 485g
U-20: 1. Csonka László Levente (2 p.) 8 890g
U-25: 1. Tóth Imre (2 p.) 7 505g
Felnőtt:
1. Luzsinszky Tamás (2 p.) 21 330g 
2. Krausz Zoltán (4 p.) 13 060g 
3. Vadon Dániel (5 p.) 12 395g
4. Pataki Zsolt (5 p.) 9 330g 
5. Sándor Zoltán (7 p.) 5 640g

2022. július 23-án a megyei 
szövetség halőreinek újabb sike-
res ivadékmentést sikerült végez-
niük Tiszadob község határában 
lévő kis kopolyából. A beavatko-
zás nélkül mintegy 500 kg ősho-
nos hal pusztult volna el rövid 
időn belül, de szerencsére mos-

tanra már a Tisza halállományát 
gazdagítják.

A természetes vízi halgazdál-
kodás létjogosultságát bizonyítja, 
hogy szép számmal került vissza-
fogásra I. nyaras csuka is, amely 
még tavasszal került kihelyezésre 
a kis víztérbe.

Haltelepítés termé-
szetes szaporulatból!

A Sporthorgász Egyesüle-
tek Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megyei Szövetsége 
május 29-én a Nyíregyházán 
a Bujtosi-tavon tartotta meg 
idei ifjúsági horgászviadalát.

Kilenc tapasztalt fiatal horgász 
négy versenyszámban mérte össze 
tudását (célba dobás, szerelés, 
tesztlap-kitöltés, horgászat). Az 
időjárás és a környezet is gyönyörű 
szép volt, de a halak kapókedvé-
re se lehetett panasz. Az elméleti 
tudást felmérő teszt ugyan okozott 
némi fejtörést, de ma már egyre 

fontosabb, hogy felkészülten men-
jünk a vízpartra. 

A célba dobást egy 3-3 m-s cél-
táblára hajtották végre a fiatalok, 
meglepően jó eredménnyel. A 
feederes szerelék elkészítése nem 
okozott gondot, de aki gyakor-
lott horogkötő, az gyorsabban és 
ügyesebben teljesítette a feladatot. 
Sikeres horgászat nélkül nem lehe-
tett a dobogóra kerülni! A verseny-
zők sok kárászt és keszeget fogtak, 
de azért néhány ponty is beugrott. 
A legnagyobb ponty természetesen 
meglépett az egyik legügyesebb 
horgász bánatára, mert így lecsú-

szott a dobogóról. A mérlegelést 
követően összesítésre kerültek a 
versenyzők pontjai, amelyet köve-
tően jöhetett az eredményhirde-
tés. Az első három helyezett a 
MOHOSZ pályázatnak köszönhe-
tően értékes ajándékokat vihetett 
haza. A díjazottak a nyár folyamán 
az országos döntőben képviselik 
majd megyénket.

Elért eredmények:
I. helyezett:  Csonka László Levente
II. helyezett:  Kulcsár Laura
III. helyezett:  Dankó Bence

Biri Imre

Ifjúsági horgászviadal

Nemcsak az idei szezon, 
hanem a nyugdíjas éve-

inek első potykáját is meg-
fogta.

Iglai Jánost nem kell bemutat-
nunk a horgászoknak, de a nevét 
azok is jól ismerhetik, akik a finom 
ételek iránt érdeklődnek, hiszen 
a konyhaművészetnek is nagy 
szakértője. Igaz, régen írtunk már 
róla, de most a napokban levelet 
küldött szerkesztőségünkbe, ami-
nek az apropója, hogy megfogta 
nemcsak az idei szezon, hanem 
a nyugdíjas éveinek első potyká-
ját is a Császárszállási-Oláhréti-
víztározónál.

– Az első nap mindössze egy 
árva kis törpeharcsa jött, azonban 
a második nap rögtön jött őkel-
me egy 2,1 kg-os 44 cm-es szép, 
egészséges ponty „személyében” 
– közvetlenül a nád mellől reggel 
07.30 óra körül. Nem kellett sokat 
várakoznom, hiszen harminc perc-
cel korábban érkeztem  a stégre – 
olvashatjuk Iglai János levelében, 
aki 1986 óta hűséges a Császár-
szállási-tóhoz. 

Írását így folytatta: Ezt köve-
tően jöttek a jó arasznyi dévérek, 
pár kárász is horogra akadt, a két 
nagyobb 50-60 dekagrammos volt. 
A nagy meleg miatt fél 11-kor már 
indultam volna haza, azonban jött 

még egy potyka. Igaz, kisebb volt, 
mint az első, de soha ne legyen 
rosszabb horgászatom. Az elmúlt 
évek tapasztalata alapján – mivel 
több szakításom is volt a nád mel-
lett –, kicseréltem 25-ös monofil 
zsinórra a szerelést, de maradt a 
4+2-es önsúlyos úszó és a 12-es 
horog. Törpeharcsa ez alkalommal 
„csak” egy jött, igaz, az jó mére-
tesre nőtt, az arasztól nagyobb 
hosszúságúra. Közben jöttek szép 
számmal kétnyaras, 25-26 cm-es 
pontyok is, amelyek a jövőre néz-
ve optimizmusra ad okot. Termé-
szetesen szép finoman vissza is 
engedtem azokat a tóba, de nagyon 
örültem a látványuknak.”  M.M.L.

Hűséges a Császárszállási-tóhoz

Elmaradt
a megyei csapatbajnokság (egyfor-
dulós), melyet a Sporthorgász Egye-
sületek Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyei Szövetsége rendezett volna 
június 12-én (vasárnap) a Kisvárdai 
agyaggödrök horgász tavon elmaradt. 
Sajnos, ez a másik nagy megyei meg-
mérettetés a kevés jelentkező miatt 
nem került megrendezésre. Szomorú 
vagyok, s keresem az okokat, hisz 
emlékszem, volt, amikor „A” és „B” 
csoportot is kellett szervezni, mert 
annyi csapat indult.  Sz. I.
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Idén is május elején 
került megrendezésre 

az egyéni bajnokság a 
Leveleki víztározón. 

A sorsolás és a megnyitó 
rendhagyóan a Sirály étte-
remben került lebonyolításra, 
innen indultak a versenyzők 
a rajthelyeik elfoglalására, a 
keresztgátra. Az időjárásra 
nem lehetet panasz, az erős 
napsütés és az enyhe szellő 
igazán kellemesé tette a napot, 
bár a délutáni fordulóra már 
az erős nap kissé megviselte a 
versenyzőket. A nehéz etetés 
után csak ritkán kerültek halak 
a horgokra, az idő múlásával 
egyre többen fogtak halat és 
kirajzolódni látszott az első 
forduló végeredménye. Igaz az 
előző évben pontyok tették ki 
a fogások zömét, de az idén 
inkább a tenyeres dévérekből és 
egy-két darabosabb keszegből 
tevődött össze. Az első forduló 

végén öt kiló feletti számot is 
mutatott a mérleg számlapja és 
minden versenyző büszkélked-
hetett fogással. A két forduló 
közötti szünetben finom ebéd-
del látták vendégül a szervezők 
a résztvevőket. A második for-
duló a kiírástól eltérően korá-
ban került elindításra. Az előző 
forduló tapasztalatait felhasz-
nálva mindenki módosított a 

taktikáján, ami a fogásokban is 
meglátszott, bár valószínűleg 
a feltámadó szél is befolyá-
solta a végeredményt. Hamar 
eltelt a három óra, a mérlege-
lésnél már látszott, a délelőtti 
fogáshoz képest több hal volt 
a pályán, hisz 10-16 kg-ot is 
mértek. A két forduló összesí-
tése után kihirdetésre került a 
végeredmény. Szilágyi Imre

A Megyei Feeder Bajnokság 
második fordulója

 A kocsordi Kirva-lapos horgász-
tó adott otthont a Megyei Feeder 
Bajnokság második fordulójának. 
27 fő adta le nevezését a kellemes 
napsütésben zajló, baráti hangulatú 
versenyre. Egy finom reggeli és a 
sorsolás után kezdetét vette az öt 
órás küzdelem. A bőséges keszeg 
és kárász állomány folyamatosan 
adott feladatot a résztvevőknek. 
Az idő múlásával a lustább pon-
tyok is felébredtek és egyre többen 
jelentkeztek a horgokon. Az idei 
versenyen a nem túl gyakori amu-
rok is tiszteletüket tették, melyből 

a győztes horgász három darabot is 
zsákmányolt.  Hamar eltelt a ver-
senyidő, következett a mérlegelés. 
Rövid számítás és következett az 
eredményhirdetés melyen a díjakat 
a Kraszna HE Elnöke Jakab János 
adta át a nyerteseknek.  Dicséret 
illeti a tó kezelőit, hisz munkájuk-
nak köszönhetően évek óta színvo-
nalas versenyeket rendezhetünk e 
csodálatos tavon.
II. forduló eredményei:
1. Debreceni Mihály 10 820 g
2. ifj. Németh Béla 6 665 g
3. Németh Béla 5 055 g
4. Varga Albert 5 020 g
5. Sveda Tamás 3 700 g
6. Fodor Sándor 3 320 g

Szilágyi Imre

A keszegek uralták a pályát

Az amurok is 
tiszteletüket tették

Eredmények:
Női: 1. Fekete Szücs Ilona (2 p.) 5 105g
U-15: 1. Hornyák Máté (2 p.) 5 485g
U-20: 1. Csonka László Levente (2 p.) 8 890g
U-25: 1. Tóth Imre (2 p.) 7 505g
Felnőtt:
1. Luzsinszky Tamás (2 p.) 21 330g 
2. Krausz Zoltán (4 p.) 13 060g 
3. Vadon Dániel (5 p.) 12 395g
4. Pataki Zsolt (5 p.) 9 330g 
5. Sándor Zoltán (7 p.) 5 640g

2022. július 23-án a megyei 
szövetség halőreinek újabb sike-
res ivadékmentést sikerült végez-
niük Tiszadob község határában 
lévő kis kopolyából. A beavatko-
zás nélkül mintegy 500 kg ősho-
nos hal pusztult volna el rövid 
időn belül, de szerencsére mos-

tanra már a Tisza halállományát 
gazdagítják.

A természetes vízi halgazdál-
kodás létjogosultságát bizonyítja, 
hogy szép számmal került vissza-
fogásra I. nyaras csuka is, amely 
még tavasszal került kihelyezésre 
a kis víztérbe.

Haltelepítés termé-
szetes szaporulatból!

A Sporthorgász Egyesüle-
tek Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megyei Szövetsége 
május 29-én a Nyíregyházán 
a Bujtosi-tavon tartotta meg 
idei ifjúsági horgászviadalát.

Kilenc tapasztalt fiatal horgász 
négy versenyszámban mérte össze 
tudását (célba dobás, szerelés, 
tesztlap-kitöltés, horgászat). Az 
időjárás és a környezet is gyönyörű 
szép volt, de a halak kapókedvé-
re se lehetett panasz. Az elméleti 
tudást felmérő teszt ugyan okozott 
némi fejtörést, de ma már egyre 

fontosabb, hogy felkészülten men-
jünk a vízpartra. 

A célba dobást egy 3-3 m-s cél-
táblára hajtották végre a fiatalok, 
meglepően jó eredménnyel. A 
feederes szerelék elkészítése nem 
okozott gondot, de aki gyakor-
lott horogkötő, az gyorsabban és 
ügyesebben teljesítette a feladatot. 
Sikeres horgászat nélkül nem lehe-
tett a dobogóra kerülni! A verseny-
zők sok kárászt és keszeget fogtak, 
de azért néhány ponty is beugrott. 
A legnagyobb ponty természetesen 
meglépett az egyik legügyesebb 
horgász bánatára, mert így lecsú-

szott a dobogóról. A mérlegelést 
követően összesítésre kerültek a 
versenyzők pontjai, amelyet köve-
tően jöhetett az eredményhirde-
tés. Az első három helyezett a 
MOHOSZ pályázatnak köszönhe-
tően értékes ajándékokat vihetett 
haza. A díjazottak a nyár folyamán 
az országos döntőben képviselik 
majd megyénket.

Elért eredmények:
I. helyezett:  Csonka László Levente
II. helyezett:  Kulcsár Laura
III. helyezett:  Dankó Bence

Biri Imre

Ifjúsági horgászviadal

Nemcsak az idei szezon, 
hanem a nyugdíjas éve-

inek első potykáját is meg-
fogta.

Iglai Jánost nem kell bemutat-
nunk a horgászoknak, de a nevét 
azok is jól ismerhetik, akik a finom 
ételek iránt érdeklődnek, hiszen 
a konyhaművészetnek is nagy 
szakértője. Igaz, régen írtunk már 
róla, de most a napokban levelet 
küldött szerkesztőségünkbe, ami-
nek az apropója, hogy megfogta 
nemcsak az idei szezon, hanem 
a nyugdíjas éveinek első potyká-
ját is a Császárszállási-Oláhréti-
víztározónál.

– Az első nap mindössze egy 
árva kis törpeharcsa jött, azonban 
a második nap rögtön jött őkel-
me egy 2,1 kg-os 44 cm-es szép, 
egészséges ponty „személyében” 
– közvetlenül a nád mellől reggel 
07.30 óra körül. Nem kellett sokat 
várakoznom, hiszen harminc perc-
cel korábban érkeztem  a stégre – 
olvashatjuk Iglai János levelében, 
aki 1986 óta hűséges a Császár-
szállási-tóhoz. 

Írását így folytatta: Ezt köve-
tően jöttek a jó arasznyi dévérek, 
pár kárász is horogra akadt, a két 
nagyobb 50-60 dekagrammos volt. 
A nagy meleg miatt fél 11-kor már 
indultam volna haza, azonban jött 

még egy potyka. Igaz, kisebb volt, 
mint az első, de soha ne legyen 
rosszabb horgászatom. Az elmúlt 
évek tapasztalata alapján – mivel 
több szakításom is volt a nád mel-
lett –, kicseréltem 25-ös monofil 
zsinórra a szerelést, de maradt a 
4+2-es önsúlyos úszó és a 12-es 
horog. Törpeharcsa ez alkalommal 
„csak” egy jött, igaz, az jó mére-
tesre nőtt, az arasztól nagyobb 
hosszúságúra. Közben jöttek szép 
számmal kétnyaras, 25-26 cm-es 
pontyok is, amelyek a jövőre néz-
ve optimizmusra ad okot. Termé-
szetesen szép finoman vissza is 
engedtem azokat a tóba, de nagyon 
örültem a látványuknak.”  M.M.L.

Hűséges a Császárszállási-tóhoz

Elmaradt
a megyei csapatbajnokság (egyfor-
dulós), melyet a Sporthorgász Egye-
sületek Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyei Szövetsége rendezett volna 
június 12-én (vasárnap) a Kisvárdai 
agyaggödrök horgász tavon elmaradt. 
Sajnos, ez a másik nagy megyei meg-
mérettetés a kevés jelentkező miatt 
nem került megrendezésre. Szomorú 
vagyok, s keresem az okokat, hisz 
emlékszem, volt, amikor „A” és „B” 
csoportot is kellett szervezni, mert 
annyi csapat indult.  Sz. I.
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A megyei feeder bajnokság 
első fordulója

Májusban került megrendezésre 
a megyei feeder bajnokság első 
fordulója a Keskeny holtágon, 
Vásárosnaményban. Az időjárás 
az elmúlt években nem igazán 
fogadta kegyeibe a versenyzőket, 
az idén nem lehetett ok a panasz-
ra, szikrázó napsütés fogadta az 
ideérkezőket. A zömében törpe-
harcsákból álló fogások komoly 
munkát adtak a résztvevőknek. Ez a verseny a gyorsaságról szólt: ki 

milyen ügyesen tudja megoldani a 
csalizást, a szerelék bejuttatását és 
a zsákmány levételét a horogról.  
A jó eredmény eléréséhez az idén 

a törpeharcsák mellet kárászból és 
dévérkeszegből kellett minél töb-
bet megfogni a versenyzőknek. A 
dobogóhoz legalább három és hat 
kiló közötti halat kellett zsákmá-

nyolni a horgászoknak. Jó hangu-
latban hamar eltelt az öt óra és a 
verseny végét jelző kürt után min-
denki feszülten várta a mérlegelést. 
A rövid összesítés után kihirdetésre 
került az első hat helyezett.
I. forduló eredményei:
1. Sveda Tamás  6 355 g 
2. Szántó Gusztáv  3 890 g 
3. Mile Pál  3 850 g 
4. Bráder Gergő  4 300 g 
5. Szabó Sándor  3 110 g 
6. Horváth Tibor  2 905 g

Szilágyi ImreMagyar Sándor Emlék-
versenyt szervezett a 

Nyírteleki Sporthorgász és 
Természetvédő Egyesület.

Még a tavalyi Kacsás-tavi ver-
senyünkön elhatároztuk, hogy kell 
egy kis változás a versenynaptá-
runkban. Túlságosan egysíkúan 
alakultak a versenyek az afrikai 
„migráns” harcsák miatt. 

A gondolatunkat tettek követték 
és felvettük a kapcsolatot a tagok 
által oly sokat dicsért tiszalöki 
Kenyérgyári-holtág kezelőivel. 
Nagyon készségesek voltak és pün-
kösd vasárnapra rendelkezésünkre 
bocsátották a versenypályát, amit 
kb. 10 éve egy évadnyitó ver-
senyen láttam utoljára! Kellemes 
emlékek jutottak eszembe, hiszen 
minden alkalommal jó eredményt 
értem el ezen a csodálatos termé-
szethez közeli horgásztavon. 

Ami szembeötlő változás volt 
számomra, az a part rendezettsége, 
egy ekkora vízterületen nem köny-
nyű ilyen rendet tartani, se szemét, 
se térdig érő gaz! Minden tisztelet 
megilleti a helyi vezetést (egyesü-
leti vízen, még csak a Kenderáz-
tatón tapasztaltam hasonló körül-
ményeket). A verseny előtt a jobb 
fogási esélyek kedvéért telepítettek 
halakat. Köszönjük az áldozatos 
munkát, megérte!

 A nevezéseket limitált számban 
lehetett leadni, nagyon meglepő 

volt számunkra, hogy több mint 
egy héttel a határidő lejárta előtt 
betelt a létszám. Már akkor tud-
tuk, hogy jó úton járunk, mivel a 
tavalyi versenyre nem kelt el az 
összes hely! És amikor megláttuk 
a rég nem látott arcokat a nevezők 
között, akik szívesebben jönnek 
el egy természetes vízre, mint egy 
amolyan „kultúrgödörbe”, akkor 
tudatosult bennem igazán, hogy 
ezt az utat kell követni! Hiába egy 
minden igényt, komfortot kielé-
gítő intenzíven telepített halastó, 
ha vannak olyan tagok az egyesü-
letben, akik a természetes vizeket 
kedvelik őket is ki kell szolgálni. 
Azt hiszen sikerült is.

 Egy kellemetlen meglepés várt 
minket a verseny napján, amit 
minden igyekezetünk ellenére sem 
tudtunk befolyásolni, ez az időjá-
rás. Reggel szélcsend esővel, majd 
napsütés széllel, váltották egymást. 
Ez a frontos idő sajnos befolyásol-
ta a halak kapókedvét. Már akinek! 
A kettős tagként jelen lévő Ladányi 
Roli nagyon szépen kezdte el csip-
kedni a pontyokat, amit a mellette 
horgászó Zábrák Zsolti barátom 
jó szemmel észrevett, és talán egy 
kicsit jobban is csinált versenytár-
sánál, mivel az ő kezében landolt a 
győzelem! 

Az úszós kategóriában meg-
jelentek a rég nem látott arcok, 
akik nagyon hiányoztak ebből a 
kategóriából, nagyon örültem 
Olesnyovics Tomi jelenlétének, 
hiszen gyermekkori barátomként 
rengeteget horgásztunk együtt és 
első helyével jelezte, hogy nem 
felejtett el horgászni. A hangulat 
remek volt, mentek a jóízű ugra-
tások, amik eddig a kevés nevező 
miatt elmaradtak ebben a szakág-
ban. Így külön öröm számomra, 
hogy itt rendeztük meg a verse-
nyünket! 

Ami a jó ízeket illeti, a ver-
seny végeztével vendégül lát-
tuk az elcsigázott versenyzőket, 
köszönjük Kovács Gábor vezető 
társamnak a finom ebédet, Kati-
ka feleségemnek a bőkezű porci-
ózást, köszönet mindenkinek, aki 
munkájával segítette a versenyünk 
lebonyolítását! Egyben gyógyulást 
kívánunk, verseny időpontjában 
éppen betegeskedő elnökünknek 
is.

Helyezettek:
Gyerek kategória: 
1. Papp Szabolcs  2,30 kg 
2. Karácsony Liliána  0,32 kg 
3. Mészáros Emma  0,10 kg
Ifjúsági kategória: 

1. Kévés Marcell  1,34 kg 
2. Mészáros Benedek  0,54 kg
Női kategória: 
1. Kandala Mihályné  3,44 kg
2. Szalanics Flóra  2,74 kg
Férfi úszós kategória: 
1. Olesnyovics Tamás  9,03 kg 
2. Stropkóczki István  5,71 kg 
3. Gyurcsán József  4,40 kg 
4. Komári Péter  3,76 kg 
5. Komári Géza  2,12 kg
Fenekezős kategória: 
1. Zábrák Zsolt  17,90 kg 
2. Ladányi Roland  14,70 kg 
3. Petruska Attila  4,27 kg 
4. Ifj. Svéda László  3,31 kg 
5. Tomasovszki András  2,00 kg 
6. Dénes Béla  1,85 kg

Gratulálunk a helyezetteknek, 
és minden kedves résztvevőnek! 
Találkozunk ősszel az Őzetanyán, 
tisztelettel!

Szalanics Csaba, titkár

Vásárosnaményban a 
Keskeny Holt-Tiszán ren-

dezték meg megyei feeder 
bajnokság első fordulóját.

Megye legnehezebb versenypá-
lya szerintem ez, sok a küsz és 
a törpék is aprók voltak az idén. 
Ebben az évben viszont nagyon jól 
lehetett a kárászokat fogni, ezért 
ezekre készültem. (Jó döntés volt!) 

Kettő távot etettem 21 m-en és 
30 m-en. A rövidebb táv hamar 
„behalt”, ezért a benti távot erőlte-
tem, a halak 90%-át az adta.

Az etetőanyag a tavaly is bizo-
nyított „Profess Competition dévér 
+ magic corn + ttx” volt, emellett 
vittem egy kevés agyagot is, ha 
„zavar” a küsz. 

A horog is egy sarkalatos pontja 
volt a horgászatnak, számomra az 
„Owner Iseama” horgai bizonyul-
tak a legjobbnak. Végül 19 kárászt, 
6 dévért – és ezt megspékelve 25 

törpével, sikerül kifogni, ami 6 320 
grammot nyomott. Ehhez jött még 
némi apróság, így lett a végered-
ményem 6 355 gramm. 

Szóval szektor első lett a vége, 
ami azt jelentette, hogy 7 év után 
sikerült egy pálya 1-es is végre! 

Ezen a helyen érzed, hogy a 
természet közelében vagy. Mellet-
ted szaladgáló mókus, gyönyörű 

táj, szép vízimadarak. (Köszönöm 
Szluk Gábornak a gilisztát!)

Sveda Tamás 

A rossz idő most távol maradt

Újra a Kenyérgyárin!

Így éltem meg

Egy 110 
cm-es, 
11,25 kg-os 
és egy 123 
cm-es, 
14,16 kg-
os harcsa 
akadt 
éjszaka 
horogra a 
rakamazi 
Nagy-
Morotván! 
Gratu-
lálunk a 
fogáshoz!

Megjelölték
Természetesen visszaengedték ezt 
a Nagy-Morotvában fogott 12.53 
kg-os pontyot, de előtte haljelölőt 
helyeztünk el rajta. Fogás nyomai 
nem voltak rajta, elsőnek megfo-
gott hal. A kapás 13.30-kor jött.

Aszály van
Tavak száradnak ki Magyar-

országon, ha nincs víz, ami után-
pótlást biztosít akkor a földeken 
lévő mennyiség csökkeni fog. 
Ez látszik, mérhető, tapasztal-
ható. Erdők és szántóföldek szá-
radnak ki. A legnagyobb magyar 
tavak sincsenek biztonságban, 
de a Nagy-Morotvában még van 
víz. Fáradtságos és költséges 
minden nap azzal küzdeni, hogy 
ne száradjon ki a morotva úgy, 
hogy közben az öntözés is biz-
tosított legyen. Köszönet min-
denkinek, aki segít és támogat 

abban, hogy több mint 45 napja 
folyamatosan megy mind a kettő 
szivattyú a zsilipen. Köszönet 
azért, hogy van, aki fizesse a 
több millió forintos villany-
számlát. Mindent megteszünk 
azért, hogy a Natura 2000-es 
természetvédelmi területen, az 
elmúlt évtizedben méltatlanul 
elhanyagolt vízre megkapjuk a 
Természetvédelmi Hatóságtól és 
Hortobágyi Nemzeti Park Igaz-
gatóságától a vágási engedélyt. 
Ez az elkövetkező 3-4 év leg-
fontosabb feladata! Együtt sike-
rülni fog! 

Natúra Horgász Egyesület 

Harcsások, 
figyelem!
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ÚJDONSÁG A FisherMan Pro egy riasztó, 
amely biztosítja, hogy egyetlen 
hal sem fog többé elmenni. A 
riasztó minden alkalommal akti-
válódik, amikor a hal a horogra 
akad. A FisherMan Pro olyan pon-
tos, hogy a riasztó akkor is aktivá-
lódik, ha szinte észrevehetetlen a 
hal harapása. Egyedi kialakítással 
rendelkezik, amely bármilyen hor-
gászbotra illik. Könnyű és teljesen 
egyszerűen telepíthető és használ-
ható. Az éjszakai horgászatra is 
kiváló, mivel a hangjelzés mellett 

villogó LED lámpával is figyel-
meztet. Alkalmas mindenféle 
horgászathoz- tengeri horgászat, 
legyező horgászat, mólókról való 
horgászathoz stb.
•  A riasztás minden egyes alka-

lommal bekapcsol, amikor a hal 
a horogra akad

• A hatékonyabb horgászathoz
• Hatékony hang- és fényriasztás
•  A LED lámpnak köszönhetően 

éjszakai horgászatra is alkalmas
• Könnyű és hordozható
• Bármely horgászbotra alkalmas

Május 28-án, szombaton, 
a Nyíregyházi Bujtosi-

tónál tartotta hagyományos 
házi horgászversenyét a 
Császárszállás Horgász 
Egyesület.

Sajnos, a hazai pálya (az Oláh-
réti-tápcsatorna) az idén sem jött 
össze a víz hínárosodása miatt. 
Nem volt idegen a pálya, mert már 
több éve itt kerül megrendezésre a 
házi horgászversenyünk, a Bujtos 
Sporthorgász és Tájvédelmi Egye-
sület jóvoltából, amit ezúton is 
köszönünk. 

A versenyen 32 felnőtt, 4 női 
és 2 gyerek horgász állt rajthoz. A 
sorsolásnál a családokat, barátokat 
egymás mellé helyeztük, fokoz-
va a verseny kellemes, barátságos 
hangulatát. Célunk elsősorban a 
jó hangulat és egy szép horgász-
élmény átadása volt. A verseny 
előtt a házigazda egyesület elnöke, 
Morauszki Tamás adott szakmai 

instrukciót, tanácsokat a horgá-
szoknak a helyi tudnivalókról, a tó 
sajátosságáról, halfaunájáról. 

Az időjárásra sem lehetett 
panasz, a fogás is szépen alakult 
a 3 órás verseny végére. Összesen: 
18 kg halat fogtak a versenyzők. 
Főként pontyot, kárászt, bodorkát, 
keszegféléket. 

Mindhárom kategóriában az első 
három helyezett értékes horgász-
felszerelésben részesült. 

A verseny végét a finom ebéd 
koronázta meg, amit a Nyíri Fészek 
Étterem szállított ki a helyszínre.

A résztvevők egy kellemes 
családias napot tudhattak maguk 
mögött, és a jövő évi viszontlátás 

reményében köszöntek el egymás-
tól. 

Császárszállás HE. Vezetősége

A jándi Tisza-parton a 
folyóból 200 centiméter 

hosszú, 56,9 kilogram-
mos harcsát fogott Orbán 
László és segítője, Koncz 
Roland János. 

Nagyobb élmény a raga-
dozó 

A napjainkban Újfehértón élő 
Orbán László nyíregyházi gyer-
mekként a Császárszállási-víz-
tározónál szerette meg a horgá-
szatot jó huszonöt évvel ezelőtt 
az édesapjának és a nagyapjá-
nak köszönhetően. 

Az első néhány év keszege-
zése, pontyozása után a raga-
dozó halak kezdték érdekelni, 
fogott a tóban süllőt, csukát és 
harcsát is. 

– Hallottam a harcsa rablását, 
s úgy gondoltam, hogy meg-
fogom. Sikerült is akkor első-
re egy 7 kilogrammos harcsát 
megakasztanom. Erősebben 
küzdött, mint a ponty, s akkor 
elhatároztam, hogy a ragado-
zókra fogok horgászni, mert 
sokkal több élményt nyújt a 
megfogásuk. A legnagyobb csá-
szárszállási harcsám 11 kg volt 
– elevenítette fel a kezdeteket 
Orbán László. 

– Két-három hetente eluta-
zunk feleségem falujába, Jándra, 
olyankor horgászom a Tiszán, a 
Krasznán vagy a Túron. Fog-
tam már 8-10 kilogrammos har-
csákat, de olyan nagyot, mint 

június 11-én, még sohasem. 
Gyakran előfordul, hogy a hor-
gászatok során egyáltalán nem 
fogok semmit sem, de sohasem 
adtam fel a reményt, belül min-
dig éreztem, hogy egyszer csak 
megfogom életem harcsáját. 

Június 11-én pedig sikerült is
Orbán László a sógorával, a 

Jándon élő Koncz Roland János 
segítségével megfogta a kapitá-
lis harcsát. 

– Nem tudtunk róla, csak sej-
tettük, hogy nagyobb harcsák 
is vannak a Tiszának azon a 
szakaszán – idézte fel a kapitá-
lis harcsa megfogásának körül-
ményeit Orbán László. – Két 
héttel korábban volt egy rab-
lás, s akkor arról beszélgettünk 
Rolanddal, mit is csinálnánk 
egy nagyobb harcsával. 

– Június 11-én egy, a Tiszában 
megfogott keszeggel horgász-
tunk, amikor 16 óra körül a bot 
legörbült szinte a vízig. Ami-
kor bevágtam, éreztem, hogy ez 
nagyobb méretű hal lesz. Mivel 
a partról horgásztunk, s az a rész 
nagyon akadós terep volt a fák-
kal, bokrokkal, arra törekedtem, 
hogy minél hamarabb a partra 
húzhassam a halat. Éppen ezért 
mindösszesen olyan jó tíz perc 
telhetett el, és Roland segítségé-
vel a parton volt a harcsa. Talán 
mondanom sem kell, mind a 
hárman elfáradtunk: mi ketten 
és a harcsa is. Több megszo-

kott helyem is van, hogy mikor, 
hol horgászom, az sok minden-
től függ, például a vízállástól. 
Magas vízálláskor a vásárosna-
ményi híd környékén szoktam 
horgászni, de ott is vigyázni 
kell, mert bizony eléggé akadós 
a terep. 

Mindig van nagyobb hal 
Vajon ezzel a harcsával kipi-

pálható a bakancslista? – kér-
deztük a 32 esztendős horgász-
tól. 

– Mindig van nagyobb hal, s 
a horgász célja annak a megfo-
gása. Egyszer akasztottam már 
meg egy nagyobb harcsát is, de 
sajnos végül leakadt a horogról 
fárasztáskor. A Tisza sok csodát 
rejt magában, de sok időt igé-
nyel a megismerése, a kiismeré-
se. Meg kell tapasztalni, milyen 
vastag zsinórt, milyen erős botot 
és orsót kell használni. 

– Egyébként éppen a har-
csa megfogása előtt nem sokkal 
beszélgettem arról a sógorom-
mal, hogy közeleg a házassági 
évfordulóm, a kislányomnak 
pedig a második születésnap-
ja lesz, jó lenne egy kis hal 
az ünnepi asztalra. Egy rossz 
szavam nem lehet, hiszen 
ez a kívánságom teljesült. A 
halat elosztottuk Rolanddal, s 
a fagyasztóban várja a további 
sorsát.  M.M.L.

 (Megjelent  
a Kelet-Magyarországban)

Mielőtt megkezdődött a szezon, a KMSME 
búvárai átvizsgálták a Sóstói-tó medrét a saját 
szezonnyitó búvárgyakorlatukkal összekötve.

Fotók: Máté János

Kellemes családias nap Kapitális fogás Jándon
„Belül mindig éreztem, hogy egyszer megfogom életem harcsáját”

Kitakarították 
a Sóstói tavat

Felnőtt kategóriában 
I. Oláh Tamás  2 640 gr
II. Oravecz Tibor Róbert  1 920 gr
III. Csorba Tamás  1 620 gr
IV. Bajkó Tamás  1 480 gr
V. Spitzmüller Tibor  1 060 gr
VI. Som István  760 gr
VII. Rózsa Barnabás Kálmán  560 gr

Női kategóriában 
I. Bajkó Tamásné  2 160 gr
II. Gálné Francel Zsuzsanna  1 060 gr
III. Bajkó Judit  960 gr

Gyermek kategóriában
I. Bihary Gergő Zalán  2 180 gr
II. Oláh Mátyás Zétény  400 gr

A verseny 
végeredménye

MEGÉRKEZTEK
Bő 200 kg gyönyörű ponty érke-
zett július 6-án a Máriapócsi 
Horgásztó vizeibe!
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A kiszáradás mellett 
ráadásul erősödhet az 

algásodás is.

A jelenlegi nyári meleg az álló-
vizek tekintetében kedvezőtlen 
változásokat eredményezhet, a víz-
hőmérséklet emelkedésével csök-
ken a víz oldottoxigén-tartalma, 
illetve erősödhetnek az algásodási 
folyamatok – írja a 24.hu.

Mint ismert, kiszáradt a bicsérdi 
tó, a kevés csapadéknak és a fel-
melegedésnek köszönhetően. Az 
Észak-magyarországi Vízügyi Igaz-
gatóság (Émvizig) közölte: Borsod-
Abaúj-Zemplén megyében folyóink 
és kisvízfolyásaink mederteltsége 

alacsony, illetve igen alacsony tarto-
mányban mozog, csak a Tisza duz-

zasztott szakaszain jellemző vala-
mivel „bővebb” vizű állapot. A Sajó 

és a Hernád vízszintjei az eddig 
észlelt legkisebb víz (LKV) körüli 
tartományban mozognak. A Hernád 
esetében a határhoz közeli vízhozam 
jelentős mennyiségét a szlovákiai 
tározóból leengedett ökológiai víz-
mennyiség adja. A csapadékmentes 
időszakban a jelenleg is kisvízi tar-
tományban lévő vízszintek tovább 
csökkennek majd. Néhány kisvíz-
folyás medre teljesen kiszáradt. A 
jelenlegi nyári meleg az állóvizek 
tekintetében is kedvezőtlen válto-
zásokat eredményezhet, tekintettel 
arra, hogy a vízhőmérséklet emelke-
désével csökken a víz oldottoxigén-
tartalma, illetve erősödhetnek az 
algásodási folyamatok.

A Magyar Országos 
Horgász Szövetség a 

MOHOSZ Horgász Után-
pótlás-nevelési és Oktatási 
Program (HUNOP) 2022. 
keretében hatodik alkalom-
mal hirdette meg a gyer-
meknapi horgászversenyek 
támogatását.

A 2022. évi „Gyermeknapi hor-
gászversenyek” támogatására kiírt 
pályázatra (HUNOP-VI/1/2022.) 
összesen 178 pályázat érkezett 

be, ebből a MOHOSZ Ifjúsági és 
Oktatási Szakbizottsága (IOSZB) 
175-öt talált érvényesnek. A 2021. 
évi 126 nyertes horgászegyesület-
tel szemben, akik 10 128 888 Ft 
értékben nyertek horgászcikkek-
ből álló egységcsomagokat, idén 
164 pályázó teljes mértékben és 
11 pályázót részlegesen támogat a 
MOHOSZ összesen 14 065 238 Ft 
értékben. 

A támogatás különböző hor-
gászcikkek formájában biztosított, 
tárgyjutalomként nyújtott termé-

szetbeni juttatás (a továbbiakban: 
díj). Az elnyert támogatás esetén 
a MOHOSZ OHSZK az I-II-III. 
helyezettek (maximum 2 korcso-
port x 3 díj = 6 díjazott) részére 
biztosítja a díjakat. Ha egy kor-
csoportban 3 főnél több, de 6 főnél 
kevesebb az indulók száma, akkor 
díj kizárólag az I. helyezettnek 
biztosítható. A MOHOSZ OHSZK 
a pályázati adatlapokon megadott 
korcsoportonkénti létszámok alap-
ján állapította meg a teljes vagy 
részleges támogatás mértékét.

A Császárszállás Horgász 
Egyesület, a Magyar 

Országos Horgász Szö-
vetség 2022. évi HUNOP 
pályázatának támogatásával 
immár ötödik alkalommal 
rendezte meg a gyermeknapi 
horgászversenyét.

Felsős korcsoportból 11 fő, az 
alsósok közül pedig 13 fő neve-
zett a versenyre. Ennél azért lát-
ványosan többen voltunk, mivel a 
gyerekek komoly családi és baráti 
szurkolótábort verbuváltak a hátuk 
mögé.

A sorsolást követően mindenki 
megkapta a Császárszállás Hor-
gász Egyesület által biztosított 
etetőanyag és csali kvótáját. Akik 
felszereléssel nem rendelkeztek, 
vagy az nem volt megfelelő ehhez 
a finom szerelékes horgászathoz, 
azoknak az egyesület biztosított 
a sikeres versenyhez spiccbotos 
felszerelést.

A horgászhelyek elfoglalása után 
pillanatok alatt elkészültek az etető 
gombócok és már bevetésre vár-
tak a harci felszerelések. A sípszót 
követően csobbantak is az első ete-
tőanyag-gombócok, amiket köve-
tett a finom, pár grammos úszó is. 
A csobogásra az első jelentkezők 
még csak a kacsák voltak, akik 
már a reggeli gyülekezőtől lesték 
a potya kaját, de tudtuk, ha ők 
megjönnek, rövidesen a víz alatti 
népvándorlás is beindul.

Hamar meg is jelentek az első 
óvatos kapások, majd az első kifo-
gott kárászok is, amik nem tudtak 
ellenállni az illatos etetőanyag-
nak és a gusztusosan felkínált 
csontiknak.

Ahogy már megszokhattuk 
a Bujtosi-tótól, egyes helyeken 
nagyon ment a hal, míg más része-
ken minden egyes kapást ki kellett 
imádkozni a vízből. A koncentrált 
etetés, a megfelelő mélységbeállí-
tás megválasztása és a kis horog, 
finom előke, felszerelés, megha-
tározó volt a sikeres eredmény 
eléréséhez. Az egyre sűrűsödő 
kapásokhoz hozzájárult az időjárás 
kedvező alakulása is. Kisütött a 
nap, melegedett az idő, de a szél 
csak nem akart enyhülni.

A verseny vége felé közeledve 
látni lehetett, hogy bizony nem 
fogjuk elkerülni a holtversenye-
ket. Ez még jobban fokozta az 
izgalmakat és élezte ki a verseny 
hevét. Minden egyes halért meg 
kellett küzdeni és a gyerekek csak 
küzdöttek és küzdöttek, felnőtteket 
megszégyenítő kitartással.

A felsős korosztályban, a jó 
technika, taktika, kitartás Horváth 
Jázminnak hozta el a dobogó leg-
felső fokát 8 hallal, aki egyébként 
2021-ben két hallal maradt le az 
aranyérmes helyezéstől. Máso-
dik helyezett lett Bihary Gergő 
Zalán 3 hallal. A harmadik helyen 
holtverseny alakult ki Tényi Áron 
és Eördögh Zalán között 2-2 hal-

lal. Ezért ügyességi játék döntött, 
melyben Eördögh Zalán bizonyult 
eredményesebbnek.

Az alsós kategóriában az első 
helyezett Palotás Levente lett 5 
hallal, aki tavaly szintén dobogón 
állt, csak a legalsó fokán. Őt követ-
te a második helyen Kiss Lantos 
Marcell egy hallal lemaradva. A 
harmadik helyen itt is holtver-
seny alakult ki Müller Gitta és 
Hollai Balázs között. Végül Hollai 
Balázsnak sikerült az ügyességi 
verseny eredményesebben, és fel-
léphetett a képzeletbeli dobogóra.

A dobogós helyezettek a 
MOHOSZ igen bőkezű és gazdag 
jutalmait vehették át az emlékla-
pokkal és érmekkel együtt. Azon-
ban a többi fiatal horgászpalánta 
sem távozott ajándékok nélkül, 
hiszen a Császárszállás Horgász 
Egyesület őket is meglepte a gyer-
meknap alkalmából különböző 
horgászeszközökkel, felszerelé-
sekkel.

Köszönet illeti a Bujtosi Hor-
gász Egyesületet, hogy lehetővé 
tette gyönyörű környezetükben a 
verseny megrendezését, valamint 
Szanyi Róbert segítő és Varga 
Katalin egyesületi titkár segítségét.

Jövőre remélem, ismét találko-
zunk!

Pásztor László
Megyei Horgász Szövetség

Ijfúsági-Oktatási Szakbizottság 
tagja,

a verseny lebonyolítója

Sorra száradnak ki a patakok és tavak Gyermeknapi horgászversenyek

Drága lehet 
a horgászat
260 000 Ft büntetés járhat, 

ha engedély nélkül horgá-
szunk Horvátországban

Idén nyáron is sokan készülnek az 
Adriára nyaralni, a horvát tenger-
part sokakat vonz, ráadásul többen 
készülnek horgászfelszerelést is 
vinni magukkal. Azonban fontos 
hangsúlyozni, hogy a horgászen-
gedély mindenkinek kötelező a 
déli szomszédunknál. Ráadásul, ha 
engedély nélkül horgászunk a ten-
gerparton, és elkapnak, akkor akár 
5.000 kunás bírságot is kiszámláz-
hatnak – számolt be a Pénzcentrum.

A Tisza és vízrendszerének 
halgazdálkodási hasznosító-
ja a Sporthorgász Egyesületek 
Sz-Sz-B. Megyei Szövetsége. 
Hal és vízvédelemmel kapcso-
latos bejelentéseit a Szövetség 
42/411-372, illetve a 30/62-72-
882 telefonszámán vagy a Szö-
vetség e-mail címére: szabolcs.
megyeihorgasz-sz@t-online.hu 
teheti meg. A folyón horgászni 
csak mások zavarása, a folyó 
és vízrendszere földműveinek, 
műtárgyainak, építményeinek 
megrongálása, vagy megbontása 
nélkül lehet. Szemetelni, illet-
ve szemetes helyen halfogási 
tevékenységet végezni tilos! A 
szemetes helyen horgászótól, 
halászótól a területi engedélyt 
bevonhatják. A horgász köteles 
tevékenysége befejeztével a sze-
metet magával vinni! A horgász 
a helyet korlátozott látási viszo-
nyok és az éjszaki horgászat ese-
tén köteles jó láthatóan megvi-
lágítani, az ellenőrzést lehetővé 
tenni, valamint a horgász köteles 
magát a halőr intézkedésének 
alávetni, felszólításának eleget 
tenni. A halfogásra vonatkozó 
szabályok megsértése halgaz-
dálkodási hatósági eljárást, bün-
tető vagy szabálysértési, illetve 
egyéb eljárást is vonhat maga 
után. Tilos megtartani és elvin-
ni a 10 kg-nál nagyobb süllőt, 
csukát és pontyot! A halat mér-
legelés és az esetleges fényké-
pezés után kíméletesen vissza 
kell engedni a vízbe. November 
1-től, március 15-ig a szonár 
használata, a vermelő halállo-
mányok védelme érdekében 
továbbra is tilos! 

Alsó- és Felső Tisza  
és Vízrendszere  
horgászrendje 

A csapadékhiány miatt kiszáradt Vekeri-tó Debrecen közelében 2022. július 
4-én.  Fotó: MtI/CzeglédI zsolt

Franz Béla kőrösmezői 
ökoaktivista közösségi 

oldalán tett közzé egy lesúj-
tó videót arról, hogy alig 
csepeg a víz a kifolyóból a 
Tisza forrásánál.

„Valami elromlott, esetleg elzár-
ták a csapot” – írta az ökoaktivista 
bejegyzésében, kicsit szomorká-
san. A kommentelők egyelőre csak 
találgatnak, hogy mi történhetett. A 
többség szerint az aszályos, csapa-
dékszegény időjárás van hatással 
a forrásra. Mivel régóta nem volt 
nagy területet érintő jelentős meny-
nyiségű csapadék, ezért több kár-
pátaljai folyón is rekordalacsony 

a vízállás. A Tisza forrása a Feke-
te-Tisza eredete, a folyó hosszát 
e ponttól mérik. A Fekete-Tisza 
Kőrösmező központjától 22,5 kilo-
méterre a Máramarosi Havasok-
ban, a Fagyalos hegységben ered 
1265 méteres tengerszint feletti 
magasságban. 

A forrást 1889-ben, amikor 
még Magyarországhoz tartozott, 
egy csővel kissé arrébb terelték, 
s egy kőfalat építettek, közepén 
egy kialakított csurgóval. Trianon 
után egy boltíves mélyedéssel ellá-

tott kőoszlopot építettek alá, s a 
magyar nyelvű táblát cseh-ruszin 
kétnyelvű táblára cserélték. 1939-
ben az emlékkő tetejére turulmadár 
került, melyet a szovjet fennható-
ság alatt leszedtek. A 2000-es és 
2010-es években az emlékhelyet 
többször felújították-átépítették. 
2006-ban a szegedi Geo-environ 
egyesület magyar-ukrán nyelvű 
táblát helyezett az emlékműre. A 
forrás vize a kőedényből kicsordul-
va eltűnik a sűrű bozótban, és 53 
kilométeres útjára indul a Fekete-

Tisza, majd Rahó alatt összefolyik 
a Fehér-Tiszával. Az igazi folyó, 
a Szőke Tisza itt veszi kezdetét. A 
két ág összefolyásával keletkező 
folyó 962 kilométeres útja során 
érinti Romániát, Magyarországot, 
Szlovákiát és Szerbia területén, a 
Vajdaság közepén, Titelnél torkol-
lik a Dunába.

Fotó: Franz Béla FB-oldala

Alig csepeg

Tizedik alkalommal star-
tolt Cigándról a hulla-

dékgyűjtő verseny a Felső-
Tiszán 

A X. Jubileumi Felső-Tiszai 
PET Kupa 12 veterán pethajós 
csapattal és jelentős kenus külö-
nítménnyel kiegészítve vágott 
neki a szokásosnál alacsonyabb 
vízállású folyónak nemrégiben. 
A petkalózok ezúttal a Tisza 
Cigánd és Tiszadada közötti 86 
folyamkilométeres szakaszát 
tisztították meg, közben feleleve-
nítették az elmúlt 10 év kalandos 
és felejthetetlen emlékeit. A ren-
dezvény a Technológiai és Ipa-
ri Minisztérium támogatásával 
valósult meg. A PET-palack ára-
data, a főleg határon túlról érkező 
szennyezés tonnaszámra önti el 

a Tiszát. 2013-ban 4 pethajóval 
rajtolt el az I. PET Kupa flottá-
ja, kalandjaikból televíziós film-
sorozat készült “Valamit visz a 
víz” címmel. Azóta sok víz és 
sok műanyag palack lefolyt a 
Tiszán, a PET Kupa meghatározó 
környezetvédelmi mozgalommá 
vált, filmműhelyükben számos 
ismeretterjesztő film készült, a 
petkalózok pedig több mint 800 
folyamkilométeren takarítottak 
és 225 tonna hulladéktól mente-
sítették a Tiszát és mellékfolyóit. 
2019-ben a VII. Felső-Tiszai PET 
Kupa igazi áttörés lett: büszkén 
jelenthették be, hogy a kitartó 
munkának lassan, de biztosan lát-
szik az eredménye, a rendszeres 
versenyeknek köszönhetően lát-
ványosan csökkent egyes ártéri 
területek hulladékszennyezése. 

Jubileumi 
Tiszai PET Kupa Magyar Akvakultúra és 

Halászati Szakmaközi 
Szervezet aggódik. 

Egyre komolyabb problémát 
jelent a hazai tógazdaságokban az 
elhúzódó csapadékszegény, meleg 
időjárás. 

A gyors párolgás és a vízfo-
lyások kiszáradása következtében 
rohamosan apadnak a halastava-
ink. A legnagyobb gond a völgyzá-
rógátas halastavaknál van, hiszen 
ezeket már a télen lehullott kevés 
csapadékból sem sikerült üzemi 
vízszintre tölteni tavaszig.

A novemberre tervezett halá-
szat helyett sok helyen a gazdák 
kénytelenek már most lehalászni 
a halállományt, a térdig érő víz-
ben oxigénhiány és a halfogyasztó 
madarak is fenyegetik a kihelyezett 
halakat.

Már tavaly is nehéz helyzet-
be kerültek a haltermelők az 
aszályos időjárás miatt, az AKI 
– Agrárközgazdasági Intézet leg-

frissebb adatai alapján 2021-ben 
2,5%-al csökkent az üzemelő 
halastavak területe Magyarorszá-
gon, tavaly a Dunántúlon 15%-al 
kevesebb halat tudtak lehalászni a 
völgyzárógátas halastavakból.

Az ukrán-orosz konfliktus hatá-
sára gyors ütemben növekedik az 
elektromos áram, a gázolaj és a 
takarmányok ára, ami a vízhiány-
nyal társulva kilátástalan helyzetbe 
hozza a hazai haltermelőket.

Kényszerhalászás

Minden halért meg kellett küzdeni
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Haltelepítés
Császárszállás
Háromnyaras pontyok
Háromnyaras ponty telepíté-
sére került sor április 29-én 
a Császárszállás-Oláhréti-
víztározóba, 1.500 kg mennyi-
ségben. A horogérett pontyok a 
geleji Dél-Borsodi Agrár Kft.-től 
érkeztek. 

A Császárszállás-Oláhréti-
víztározóba 400 kg háromnya-
ras pontyot telepítettünk június 
22-én a Császárszállás-Oláhréti-
víztározóba. A horogérett pontyok 
a Dél-Szabolcsi Bt.-től érkeztek.

Háromnyaras pontyot helyeztünk 
ki június 2-án a Császárszállás-
Oláhréti víztározóba, 800 kg 
mennyiségben. A horogérett 
pontyok a Dél-Szabolcsi Bt.-től 
érkeztek.

Halak a Tiszába
Menyhal-ivadék
Szövetségünk üzemtervi előnevelt 
menyhal telepítést végezett a Tisza 
folyó és holtágrendszerébe, május 
9-én, két helyszínen: a Tiszalö-
ki kompnál és a Vásárosnaményi 
Tisza-híd alatti ún. szemétkisze-
dőnél. Összesen: 41 ezer darab 
mennyiségben. A halakat a bajai 
Megafish Kft.-től vásároljuk.

Csuka ivadék
Szövetségünk üzemtervi előne-
velt csukaivadék-telepítést vége-
zett a Tisza árterén belüli Cigán-
di, ún. Kenderáztató vízálláson és 
Tiszakerecseny térségében, az ún. 
Meseszegi-holtágon május 10-én. 
A kihelyezésre kerülő előnevelt 
csuka mennyisége, összesen 20 
ezer darab volt. Továbbá 10 ezer 
darab előnevelt csuka került még 
a Tiszadobi-holtágba is, a tisza-
dobi strand részen. A halakat a 
Dél-Szabolcsi Bt.-től vásároltuk.

Balin-ivadék 
Szövetségünk május 30-án, elő-
nevelt balin telepítést végzett.
A telepítés helyszíne és meny-
nyisége
17.500 db a Tisza folyó és holtág-
rend szerébe, Tiszalöknél.
7.500 db a Császárszállás-
Oláhréti-víztározóba.
5.000 db a Tiszadobi-holtág-
rendszerbe. (Falusi- és Malom-
Tisza)
A halakat a Dél-Szabolcsi Bt.-től 
vásároljuk.

Fogassüllő-ivadék
Szövetségünk június 1-jén szer-
dán, további előnevelt fogassüllő 
telepítést végezett.
A telepítés helyszíne és meny-
nyisége
22.000 db a Tisza folyó és holtág-
rend szerébe, két helyszínen: 
Vásárosnamény Tisza-hídnál és 
Szatmárcseke strand ún. „lapály” 
részen.
10.000 db a Túr folyóba, Sonkád 
Borzsa-hídnál.
10.000 db a Szamos folyóba, 
Tunyogmatolcs vízmérce, gátőr-
háznál.
10.000 db a Kraszna folyóba, 
Kocsord Borzsa-hídnál
8.000 db a Császárszállás-
Oláhréti-víztározóba
A halakat a Dél-Szabolcsi Bt.-től 
vásároltuk.

Előnevelt sügér
Szövetségünk üzemtervi előne-
velt sügér telepítést végezett a 
Tisza folyó és holtágrendszerébe 
június 7-én. A kihelyezés helyszí-
ne: Tisza folyó, tiszalöki komp. 
A halak egyenesen Bajáról érkez-
nek, a Megafish Kft. jóvoltából.

Megyei Horgász Szövetség  
Elnöksége
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A horgászversenyek meg-
rendezésével kapcsolatos 

kötelezettségre, fontos tud-
nivalókra szeretnénk felhívni 
szíves figyelmüket.  

A 2013. évi CII. tv. 47.§ (5) 
bekezdése értelmében a horgász-
versenyt annak megtartása előtt 
8 nappal be kell jelenteni a hal-
gazdálkodási hatóságnak és a 
MOHOSZ-nak. Ezt az alábbi lin-
ken tehetik meg:

https://forms.office.com/pages/
responsepage.aspx?id=IXB_jCXO
Dk2enJ5B3EfIFhH1tHTSEuBPu4
ZYrLm1q5FUOVU0UTIzSDlBU
DNSNUJJRk9EVjAxM0VCTi4u

1. A link megnyitásával egy 
„Horgászverseny Bejelentési Adat-
lap”-ot kell kitölteni. Kitöltés után 
a küldés gombra kattintva mind 
a MOHOSZ, mind a megyei hal-
gazdálkodási hatóság megkapja 

a bejelentést. Pár perc múlva az 
adatlapon megadott e-mail címre 
visszajelzést küld a MOHOSZ.

2. E-papíron meg kell küldeni 
a hatóságnak a verseny kiírását, 
melyből kitűnik, hogy a versenyt 
az országos versenyszabályzat elő-
írásai szerint rendezik meg, továb-
bá, ha nem a saját vizükön tartják a 
horgászversenyt, akkor szükséges 
a vízkezelőtől egy hozzájárulás, 
(csatolunk egy mintát) amit ebben 
az esetben a versenykiírással együtt 
küldjenek meg e-papíron a halgaz-
dálkodási hatóságnak.

Ha az egyesületi horgászver-
senyt az Országos Versenyszabály-
zat szerint rendezik, akkor nem kell 
a fajlagos tilalom-, a méret- vagy a 
mennyiségi korlátozás alóli felol-
dást kérni a hatóságtól.

3. Amennyiben mégsem az 
országos versenyszabályzat alap-
ján kerülnek megrendezésre a ver-

senyek, akkor a verseny idejére az 
érintett halfajok fajlagos tilalmi 
ideje alóli felmentésre, illetve a 
méret- vagy mennyiségi korláto-
zás alóli felmentés (mérlegelésig 
való tárolás miatt) engedélyezé-
sére irányuló kérelmet kell kérni 
a halgazdálkodási hatóságtól. 20 
ha feletti víz esetén a kérelmet 
halászati szakértő által készített 
engedélyezési dokumentummal 
kell alátámasztani. A link meg-
nyitásával a verseny bejelentését 
természetesen ekkor is meg kell 
tenni, csak pluszban kérelmezni 
kell a tilalom alóli feloldást.

Összegezve: Ha a versenyki-
írásban szerepel, hogy az országos 
versenyszabályzat szerint kerül 
megrendezésre a verseny, akkor 
csak a linket megnyitva az adat-
lapot kitöltve, megtörténik a beje-
lentés a MOHOSZ és a halászati 
felügyelő felé.  Ezt követően a 

versenykiírást (és az esetleges víz-
kezelő hozzájárulását) megküld-
jük e-papíron a halgazdálkodási 
hatóságnak.

A gyereknapi horgász verse-
nyek bejelentését központilag Biri 
Imre, az Ifjúság- Oktatási Szakbi-
zottsági elnök rendezi.

Horgászverseny-bejelentés

Éjjellátó kamerával buktat-
ták le a tucatnyi pontyot 

zsákmányoló orvhalászokat.

Mintegy tucatnyi pontyot zsák-
mányolt az az orvhalász banda, 
amelyre a Tiszavasvári Mezőőri 
Szolgálat csapott le. Éjjellátó 
kamerákkal figyelték őket, majd, 
amikor kellő bizonyíték keletke-
zett, akcióba lendültek.

Megfigyelték az orvhalászokat, 
majd az éj leple alatt lecsaptak 
rájuk – adta hírül nyilvános közös-
ségi csoportjában a Tiszavasvári 
Mezőőri Szolgálat május 12-én.

„Három személy érezte magáé-
nak a vizet. Bűncselekményt elkö-
vetve próbáltak halat lopni az 1-es 
nevelő tóról. Persze, már vártunk 
rájuk, tudtuk, hogy jönnek, és amit 
ők nem tudtak, hogy profi éjjellátó 
kamerákkal dolgozunk, amiket a 
borsó- és kukoricaföld őrzésében 
is kamatoztatni fogunk” – fogal-
maztak posztjukban. Hozzátették: 
a modern technikának köszönhe-
tően értékelhető kamerafelvétele-
ket sikerült készíteniük a társaság 
néhány „akciójáról”, több felvétel 
is összegyűlt.

A rendőrségi eljárás megkezdő-
dött, az elkövetők fejenként több-
százezres halvédelmi bírságra is 
számíthatnak a büntetés mellett – 
közölték a mezőőrök, akik fényké-
peket is mellékeltek a hírhez.

A ponty halgazdálkodási értéke 
a jelenleg hatályos törvényi sza-
bályozás szerint 1000 forint kilón-
ként, azonban – ahogy a jogsza-
bály fogalmaz – „a méret- vagy 
darabszám-korlátozással vagy faj-
lagos tilalmi időszakkal védett hal-
fajok méreten aluli, vagy kifogható 
darabszámot meghaladó, vagy faj-
lagos tilalmi időben jogosulatlanul 
kifogott, vagy a helyi horgászrend-
ben felső méretkorlátozással védett 
halfajok felső méretet elérő vagy 
meghaladó egyede esetében, vagy 
azok jogosulatlan horgászat vagy 
rekreációs halászat során történt 
kifogása esetén a halgazdálkodá-
si érték példányonként a táblázat 
szerint számított érték ötszöröse, 
ponty esetében tizenötszöröse”.

Ezek fényében valóban megállja 
a helyét a mezőőrök azon megálla-
pítása, hogy az elkövetők többszá-
zezres bírságot kaphatnak.

Pecaverzum

A HulladékCápa, a kanáli-
sok roombaporszívója, 

a vízi szennyeződések ara-
tógépe és terminátora, ami 
megtisztítja folyóinkat a 
műanyag- és egyéb szennye-
ződésektől.

A WasteShark, a HulladékCápa 
jól néz ki, jó koncepció és fon-
tos ügyet szolgál. Szóval ez egy 
„vízidrón”, ami emissziómentesen 
dolgozik tavakon, folyókon, csa-
tornákon, kikötőkben, a kanálisok 
roombaporszívója, a vízi szennye-
ződések aratógépe és terminátora, 
ami nemcsak megtisztítja a váro-
sainkat a műanyagtól és a biomasz-
szától, de méréseket is végez és 
adatokat is gyűjt. Automata mód-
ban akár tíz órán át képes tényked-

ni egyhuzamban, és akár napi egy 
tonna hulladékot számol fel egy 
nap. 180 literes tartályában össze-
gyűjti a szemetet és az algát, majd 
kiszállítja azt a partra. 4G kompa-
tibilis, távolról is irányítható, méri, 
merre jár, és mit talál ott.

Tehát, mint fentebb mondtuk, 
reménykedjünk abban, hogy széles 
körben használható lesz, és leg-
alább fele annyira hasznos, mint 
amilyennek mondják.

Lebuktak az orvhalászok

HulladékCápa 
a vizek terminátora

A Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal (Nébih) 

Állami Halőri Szolgálatának 
(ÁHSZ) halőrei az elmúlt 
időszakban az ország több 
ellenőrzött vízterületén 
tapasztalták, hogy az elektro-
nikusan értékesített területi 
horgászjegyeket nem nyom-
tatják ki a horgászok, de még 
egy elektronikus eszközön 
bemutatható másolattal sem 
rendelkeznek arról a horgá-
szat közben.

A Nébih fokozottan felhívja a 
horgászok figyelmét, hogy a jog-
szabályi előírásoknak megfelelően 
tartsák maguknál a területi hor-
gászjegyeket akár papírra nyom-
tatva, akár elektronikus eszközön 
bemutatható módon! Ezzel számos 
kellemetlenségtől, például a horgá-
szattól való eltiltástól is megkímél-
hetik magukat.

A halgazdálkodásról és a hal 
védelméről szóló törvény úgy ren-
delkezik, hogy a halfogási tevé-
kenységet végző személy a nyil-
vántartott halgazdálkodási vízte-
rületen folytatott horgászat során 
köteles magánál tartani a horgász-
egyesületi tagságot igazoló, a hor-
gászszövetség által kiadott Magyar 
Horgászkártyát, a papíralapú álla-

mi horgászjegyet vagy a turista 
állami horgászjegyet, a területi 
jegyet és a horgász fogási naplót 
(a továbbiakban együtt: halfogás-
ra jogosító okmányok), és azokat 
a halgazdálkodási hatóság, a hal-
gazdálkodásra jogosult, a mezőőr, 
a természetvédelmi őr, az állami 
halőr, a hivatásos halőr, a társadal-
mi halőr és a rendvédelmi hatóság 
ellenőrzésre felhatalmazott képvi-
selőjének felhívására bemutatni és 
átadni – hívta fel a figyelmet hon-
lapján a Nébih. 

Arra is emlékeztettek, hogy 
elektronikus formában kiadott 
halfogásra jogosító okmányok 
esetében a halfogásra irányuló 
tevékenység jogosultságának iga-
zolását az érintett személy a hor-
gászhelyen és a horgászat teljes 

ideje alatt – a fentiektől eltérően 
– informatikai eszközén keresztül 
köteles biztosítani.

Az előírások szerint a horgász-
nak a területi jegyet a horgászat tel-
jes ideje alatt be kell tudnia mutatni 
az ellenőrző hatóság kérésére.

A Nébih szerint a horgászok 
körében elterjedt tévhit alapja az 
lehet, hogy a HORINFO rendszer-
ben értékesített területi horgászje-
gyekkel rendelkező horgászvize-
ken a halgazdálkodásra jogosult 
hivatásos halőrei hozzáféréssel 
rendelkeznek a kiadott terüle-
ti jegyek adatbázisához, azaz a 
Magyar Országos Horgász Szö-
vetség (Mohosz) által üzemeltett 
halőri applikációval vagy mobil-
alkalmazás segítségével ki tudják 
keresni a szükséges információkat. 

Ugyanakkor a fent idézett jog-
szabályban olvasható, hogy a terü-
letileg illetékes hivatásos halőrö-
kön kívül számos más szervezet 
(például a halgazdálkodási ható-
ság, az ÁHSZ, a természetvédelmi 
őri szolgálat, valamint a rendőr-
hatóság) felhatalmazott munkatár-
sai szintén ellenőrizhetik a hor-
gászokat, akik a legtöbb esetben 
nem rendelkeznek hozzáféréssel a 
Mohosz által kezelt területi jegyek 
adatbázisához. 

Mivel ők ellenőrzés alkalmával 
csupán azt tudják megállapítani, 
hogy a horgászatot végző személy 
nem tudja bemutatni a területi 
engedélyét, a jogosulatlan horgá-
szat miatt eljárást kell kezdemé-
nyezniük vele szemben. 

Ilyen esetben a horgász állami 
jegyét bevonják legalább addig, 
amíg a halvédelmi eljárást a ható-
ság lefolytatja, és a horgász tisz-
tázza a területi engedélyének meg-
létét. A hatósági eljárás befejezése 
több napot is igénybe vehet – írják 
a közleményben.

A Nébih továbbra is kéri, hogy 
aki halászattal, horgászattal, hal-
kereskedelemmel kapcsolatos 
jogsértést tapasztal, jelezze azt az 
allamihalor@nebih.gov.hu e-mail 
címen.

Nébih

Sok horgászt büntetnek meg
Állami Halőri Szolgálat közleménye

Fill | Horgászverseny 
bejelentési adatlap

A jelen bejelentő adatlap auto-
matikusan elküldésre, megküldés-
re kerül a MOHOSZ Horgászsport 
Iroda és az területileg illetékes 
megyei kormányhivatal halgaz-
dálkodási hatósága részére is. 
Tekintettel a 2013. évi CII. törvény 
47. § (5) bekezdésében foglal-
takra a bejelentést a rendezvény 
kezdő időpontja előtt legalább 8 
nappal korábban kell benyújtani.

forms.office.com

INGYENES
HORGÁSZTANODÁK:

Taktaközi HE (08.04-05) Csobaji holtág, Csobaj 
Szanyi Róbert 30-578-1116

Ibrányi HE (08.07) Palocsa tó, Ibrány
Kulcsárné Erika 30-392-0461

Bujtos STE (08.12-13) Bujtosi tavak, Nyíregyháza
Szilágyi Zsolt 20-374-8010

Ecsedi-láp HE (08. 22-24) Jóléti tó, Nagyecsed
Zoltán István 30-504-9528

KEMÉV HE (08.25-26) Ivató-tó, Császárszállás  
Dr. Ritli Péter 20-230-7736
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A megyei horgász szövetség 
vezetősége ezúton is köszö-
netét fejezi ki azoknak a hor-
gásztársaknak, akik adójuk 
1 százalékát a szövetségnek 
ajánlották fel. A befolyt 
114.855 Ft-ot környezetvé-
delmi feladatainkra, Hor-
gász-suli, horgász tanodák 
rendezésére és a Villantó 
újság költségeinek hozzájá-
rulásához használtuk fel.

Virág Imre

Dankó Milán és Zsombor egy 
sikeres székelyi horgászaton 
tették próbára halfogó tudomá-
nyukat.

A törpe is hal

A hölgyek is 
bizonyítanak 

a vízparton

Egyéni bajnokság
Idén is május elején rendeztük meg a megyei egyéni bajnokságot a Leveleki víztározón./6.

Tiszavirág
Rendőrök vigyázták a kérészek táncát a Tiszán és mellékfolyóin./12.

Horgászviadal
A Sporthorgász Egyesületek Sz.-Sz.-B. Megyei Szövetsége május 29-én  
Nyíregyházán a Bujtosi-tavon tartotta meg az idei ifjúsági horgászvi-
adalát./7.

Fantasztikus élmény
Szerintem nyertem. Ismét parádés horgászatot tudhatunk magunk 
mögött. Horgászhely: 14. Köszönjük a csalikat a Mefi Carp Baits 
Hungary-nek. Végül, de nem utolsósorban köszönjük Székely Őzeta-
nya-horgásztónak a fantasztikus élményt! Fabu Gréta

VENDÉGSÉGBEN
A nyíregyházi Bujtosi-tavon 
tartotta hagyományos házi 
horgászversenyét a Császár-
szállás Horgász Egyesület./3.

Fokozottan ellenőrizték a 
kérészek biztonságát a 

rendőrök a tiszavirágzás, 
azaz a kérészek tömeges raj-
zása, násztánca idején.

A Tiszai Vízirendészeti Rend-
őrkapitányság folyamatosan gyűj-
tötte az adatokat arról, hogy mikor 
várható a kérészek tömeges rajzá-
sa, és természetvédelmi őrökkel, 
a polgárőrség vízi tagozatával és 
halászati őrökkel közösen ellen-
őrizte a kapitányság illetékességi 
területét.

A tiszavirág (Palingenia 
longicauda) védett kérészfaj, a 
rovarok természetvédelmi értéke 
egyedenként tízezer forint.

A közlemény szerint ezek a 
kérészek már csak a Tiszán és 
egy-két mellékfolyóján, főként a 
Körösön lelhetők fel. 

A természet védelméről szóló 
törvény kimondja: tilos a védett 
állatfajok elpusztítása, az élő és 
az elhullott egyedek gyűjtése is. 
A védett rovarok elpusztítója sza-
bálysértést követ el, és 150 ezer 
forintig terjedő pénzbírsággal sújt-
ható.

Természetkárosítást is elkövet-
het, aki a rovarok telepét károsít-
ja meg vagy jelentős mennyiségű 
egyedet gyűjt. Felelnie kell annak 
is, aki a rajzásba kisgéphajóval 
belehajt és megzavarja, elpusztítja 
a kérészeket – írták.

A 8-12 centiméteres kérész-

faj életének utolsó és legfonto-
sabb napja a tiszavirágzás, azaz a 
kérészrajzás: három év lárvaálla-
pot után kelnek ki a kérészek, sza-
porodnak, és utána szinte azonnal 
elpusztulnak. A kérészek általában 
június közepe táján indulnak rövid 
útjukra – ismertették.

Minden horgásznak az az álma, 
hogy előbb vagy utóbb egy kapi-
tális hallal koronázza be fogásait. 
Nos, aki kilátogat Székely-Őze-
tanyára, az ún. „bojlis tóra”, köny-
nyen részesülhet ebben a szeren-
csében. Persze, itt sem mellékes a 

tudás és a szerencse. (A csali, az 
etetőanyag kiválasztása, a felsze-
relés stb.). Nem beszélve a remek 
körülményekről, a minden szem-
pontból kulturált ellátásról.

Most kiválasztottunk néhányat a 
szép példányokból.

Rendőrök vigyázták a kérészek táncát

REKORDFOGÁSOK Köszönjük Őzetanya!

Tudor Brie

Kaszás Péter Kocsán Erik

Horváth József
Bársony Gábor

Kozma Szabolcs

Molnár János

Gáspár Norbert

Rohács istván
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