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A megyei szövetség, a kezelé-
sében lévő vizekbe jelentős hal-
telepítést (harcsa, kecsege, két-
nyaras ponty) végzett az ősszel. 
A kecsegék haljellel ellátva 
kerültek a folyóba. Hátúszójuk 
mögött, az izomzatba rögzített 
sárga színű haljelek egyik olda-
lán a MOHOSZ felirat, másik 
oldalán pedig az egyedi sor-
szám látható./5.

„Horgászok a gyerekekért!”
A megyei horgászszövetség a „Horgászok a gyerekekért!” karácsonyi 
ajándékozási akció keretében ajándékokat adott át Nyírkércs, Sóstó-
hegy, Tiszanagyfalu, Nyírtelek és Rakamaz kis horgászainak./12.

Az Energifish Kft. is csatlakozott az akciónk-
hoz. Ajándékaiból Pásztor László ifjúsági refe-
rens három gyereket lepett meg a Jókai Mór 
Általános Iskolából.

Az aranysárgában pompázó folyóparti erdő-
ben csak a lehulló levelek neszeznek, szövik a 
természet szépséges őszi szőnyegét. A lassan 
kopaszodó ugornyai fák pedig forró, szerel-
mes nyarakra emlékeznek.

Az Aranyhorog horgászbolt az elsők között 
csatlakozott a megyei horgászszövetség kez-
deményezéshez, a karácsonyi ajándékozási 
akcióhoz.

Indulhat a csuka-
szezon.
Beköszöntött a színpompás 
ősz, amikor az első fagyos haj-
nal után az eltökélt horgászok 
– mint képünkön a penyigei 
laposban a Túr vizét vizslató 
két jóbarát – már fenik a vil-
lantóikat, hogy „megfaggas-
sák” a folyót, szaporodott-e 
benne tavaly óta a csukaállo-
mány. (Fotó: Galambos béla)

A nemrég alapított Matula Tano-
da és Sporthorgász Egyesület is 
csatlakozott a megyei szövetség 
karácsonyi ajándékozási akció-
jához.  Sipos József, az új egye-
sület egyik vezetője adta át  a 
hasznos ajándékokat Kiárának, 
Benedeknek és Kadosának. Az 
egyesületnek sikerekben gazdag 
új esztendőt-, a kis horgászok-
nak  Izgalmas és eredményes 
horgászatokat kívánunk!

Jó a vízszin-
tünk.
Kitartásunk sikerrel 
járt, még talán soha-
sem volt ilyen jó a víz-
szintünk a Máriapócsi 
Horgásztavon! Halak 
vannak, jöttek és 
még jönnek is! Nyitva 
vagyunk, amíg be nem 
fagyunk reggel 7-től 
sötétedésig. VezetőséG

A Nyíregyhá-
zi Család- és 
G y e r m e k -
jóléti Köz-
pont ifjú-, és 
leendő hor-
gászainak is 
sikerült örö-
met szerezni 
és felgyújta-
ni a képzele-
tüket!

A Nyírteleki Sporthorgász és Természetvédő 
Egyesület horgász ajándékokkal lepte meg 
fiatal horgászait. A díjakat a Laguna horgász-
boltban Szabó István, az egyesület ifjúsági 
felelőse adta át. 

Bertók-tó december 12-én

S z i l á g y i 
Zsolt 3 
db. aján-
d é k c s o -
m a g g a l 
l e p t e 
meg a 
Nyíregy-
házi Bem 
J ó z s e f 
Általános 
Iskola ifjú 
h o r g á -
szait.

A megyei horgászszövetség Marcsek Balázs 
horgász szakkör vezető által a „Horgászok a 
gyerekekért!” karácsonyi ajándékozási akció 
keretében ajándékokat adott át a Szent Anna 
Katolikus Általános Iskola kis horgászainak.

A Császárszállási-tó december 4-én hajnal-
ban

A Nyíregyházi Göllesz Viktor Speciális Szakis-
kola ifjú horgászai a megyei horgászszövetség 
karácsonyi ajándékaival már a tavaszi horgá-
szatot tervezik.

Nagyon nehéz év van mögöttünk

KARÁCSONYI AJÁNDÉK A GYEREKEKNEK

Tisztelt Horgásztársak!

Itt az év vége és úgy gon-
dolom, hogy ebből az alka-

lomból néhány gondolatban 
illik megemlékezni a magunk 
mögött hagyott 2022-es esz-
tendőről. 

Az igazat megvallva talán jobb is 
lenne nem beszélni erről az évről, 
mert a múltra visszatekintve bátran 
kijelenthetem, hogy ez az esztendő 
volt talán a legnehezebb a hor-
gászelnöki éveim alatt. Év elején 
még nem gondoltuk, hogy mi vár 
ránk és optimistán indítottuk az 
évet, bízva benne, hogy töretlenül 
építkezhetünk a korábbi évekhez 
hasonlóan. Sajnos, már tavasszal 
látszott, hogy nem lesz egyszerű 
évünk, bár akkor még csak a hal-
gazdálkodás szempontjából fontos 

problémákkal kellett szembenéz-
nünk. Talán első helyen említeném 
a hal árának drasztikus emelkedé-
sét, amit elsősorban a takarmány-
árak elszabadulása indukált, nem 
beszélve a csapadékhiányos, aszá-
lyos nyárról, ami aztán szintén nem 
kedvezett a haltermelésnek sem. 

Sajnos, olyan helyzet alakult ki, 
hogy a magyarországi halgazdálko-

dási vízterületet hasznosítók jelen-
tős része nem jutott hozzá elegen-
dő mennyiségű halhoz a halhiány 
miatt. Egyes becslések szerint, ha 
van elegendő hal, akár 30-40%-kal 
több is kerülhetett volna az ország 
vizeibe. Megfordítva a képletet, 
ennyi hal hiányzott. Szerencsére a 
megyénkben sikerült ezt a helyzetet 
előrelátóan kezelni és még jóval a 
drágulások előtt a szükséges hal-
mennyiséget lekötni, így telepítése-
ink sem szenvedtek kárt, sőt a stabil 
gazdasági helyzetünknek köszön-
hetően még a jövő évi kétnyaras 
pontyot is sikerült beszerezni, majd 
késő ősszel kihelyezni, ezzel a jövő 
évi drágulásokat is részben kikü-
szöbölni. Büszkén mondhatom, és 
jó érzés kimondani, hogy több mint 
73 millió forint értékű hal került a 
szövetség által a megye vizeibe.

Folytatás a 2. oldalon

Minden kedves 
horgásztársunknak 

egészségben és 
eredményekben 

gazdag boldog új 
esztendot kívánunk! 
Görbüljön a bot!

"

Megyei csónakos páros pergető verseny az  
Apagyi-Kenderáztató tavon./9.

Szezonzáró feeder 
bajnokság./10. Dunai galóca akadt horogra a Tiszán. 11.

A közelmúlt legna-
gyobb árvízvédelmi, 
belvízvédelmi és víz-
visszatartó beruházása 
valósult meg közel 36 
milliárd forintból Milo-
ta térségében. A Tisza-
Túr tározó és beeresztő 
műtárgyak ünnepélyes 
átadóján dr. Tilki Attila 
országgyűlési képvi-
selő és Román István 
megyei főispán mondott 
köszöntőt. Jelen voltak 
a térség önkormányzati 
képviselői is.

Felavatták a víztározót

Haltelepítés
Őszi Tisza-part
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A fogási napló 
leadásának határideje

Horgászok Figyelem!
Kedves Horgásztársak!

Engedjék meg, hogy felhív-
juk figyelmüket, a fogási nap-
ló leadásának határidejére, ami 
2023. február 28. 

A leadás előtt a horgász köte-
les úgy lezárni a fogási naplóját, 
hogy összegezte a horgászattal 
töltött napok számát és a megfo-
gott-megtartott halakra vonatko-
zó fogási adatokat, vízterületen-
ként pedig összesítette. A fogási 
naplót leadni a váltás helyén kell, 
vagy ahol a következő évben vál-
tani szeretné.

A hibásan kitöltött vagy le nem 
adott fogási napló esetén is vált-
ható a következő évre állami hor-
gászjegy, de abban az esetben az 
államijegy kétszeresével számolt, 
emelt díjat kell fizetni. (plusz 5 

ezer forintot) Próbáljuk ezt elke-
rülni és adjuk le határidőre! A téli 
hidegben jól eső érzéssel emlé-
kezve egész évi horgászkalandja-
inkra, összesítsük azokat. 
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Kedves Horgásztársak!
Az alábbiakban olvashatják a 
MOHOSZ levelét a horgász-
vizsgáztatással kapcsolatosan.

Üdvözlettel,
Szövetségi Iroda

Tisztelt Tagszövetség!
A 2023. év elejével hatály-

ba lépő új jogszabályi változá-
sok miatt aktualizálnunk kell 
az elektronikus állami horgász-
vizsga kérdéssorát és a hozzá-
tartozó tananyagot is. Az ezzel 
kapcsolatos munkafolyamatokat 
már elkezdtük, de a jelenleg még 
zajló horgászvizsgák, illetve a 
változások január 1-jével törté-
nő hatályba lépése miatt a rend-
szerben csak ezt követően tudjuk 
végrehajtani a módosításokat. 

Ennek tudatában és a horgászok 
megfelelő felkészülését bizto-
sítva kérünk minden tagszövet-
séget, hogy 2023. január 10-ig 
horgászvizsgát ne szervezzenek. 
A 2022. december 31-ig kiírt hor-
gászvizsgák természetesen még 
lebonyolításra kerülhetnek.

A levelünkben említett dátu-
mot követően lehet csak meg-
hirdetni vizsgaidőpontokat. 2023. 
január 11-től már a változtatá-
soknak megfelelő tananyagot és 
kérdéssort bocsájtjuk a tisztelt 
horgászjelöltek részére a felké-
szüléshez és a horgászvizsgára is.

Kérjük, a vizsgabizottságaik 
részére jelezzék a fentieket, és ha 
van a korlátozott időben vizsga 
meghirdetve, töröljék azt.

Köszönjük megértésüket!

Vizsgáztató horgász  
egyesület részére

Folytatás az 1. oldalról

Természetesen ebben voltak 
pályázati források is, amiért pedig 
a Magyar Országos Horgász Szö-
vetséget illeti a köszönet. 

Aztán jött az orosz-ukrán háború 
és minden gazdasági következmé-
nye, amit magával hozott. Az ener-
giaárak drasztikus növekedése, 
a magas infláció. Azt hiszem, ez 
sem hiányozott a covidból nemrég 
kigyógyult országunknak. Sajnos, 
azzal kellett szembesülnünk, hogy 
jelentős áremelésekre van szükség 
a horgász szektorban is, hogy a 
munkahelyeket meg tudjuk őrizni, 
a munkafeltételeket, bérszínvona-
lat biztosítani tudjuk. A többszörö-
sére növekedett költségeink mel-
lett a legfontosabb, hogy az elért 
eredményeket meg tudjuk őrizni, 

nemcsak országos szinten, hanem 
helyi viszonylatban is, mert egy 
leépülő rendszert sokkal nehezebb 
újra építeni, mint szinten tartani. 
Ehhez kérjük a Tisztelt Horgász-
társadalom segítségét és megérté-
sét, azt kérve mindenkitől, hogy 
a nehézségek ellenére is váltsák 
ki a horgászengedélyüket, mert a 
horgász szektorban is ugyanolyan 
emberek dolgoznak, mint a Tisztelt 
Olvasó, nekik is szükségük van 
a munkahelyükre, hiszen el kell 
tartaniuk a családjukat!

Ezeknek a gondolatoknak a 
jegyében – megpróbálva derűlá-
tásomat és optimizmusomat meg-
őrizni –, kívánok minden kedves 
Horgászunknak egy jobb, boldo-
gabb és természetesen horgászfo-
gásokban gazdag 2023-as évet!

Virág Imre elnök

Szövetségünk a 2023. évben 
is rendelkezik a nagy kárókatona 
gyérítéséhez szükséges engedély-
lyel, a kezelésünkben lévő Tisza 
folyó 494 fkm-től-638 fkm-ig, ter-
mészetben: Tiszadobtól Záhonyig; 
továbbá a 638 fkm-től-758 fkm-ig, 
természetben: Záhonytól Tiszabe-
csig terjedő szakaszára, és a Sza-
mos folyóra 0-49 fkm-ig, 2022. 
augusztus 15-től 2023 január 15-ig 
terjedő időszakra.

A gyérítést végző személy: 
Fesztóry Sándor, Kósa István, 
Muhi Gábor, Vaskó Arnold mun-
kavállalók.

Egyébként a fokozottan védett 
dunai galóca a Duna vízrend-

szerének endemikus faja, melynek 
hazánkban eddig csak a Felső-
Tiszáról, a Dunáról, a Dráváról, a 
Sajóról és a Fekete-Körösről voltak 
előfordulási adatai.

A Magyarország halfaunája (Harka 
Ákos és Sallai Zoltán) című kiadványban 
összefoglalták a fontosabb tudnivalókat 
a galócáról.

Család: Pisztrángfélék (Salmonidae). 
Angol név: Huchen. Német név: Huchen. 
Besorolás: Fokozottan védett, eszmei 
értéke 100.000 forint

Ismertetőjegyek: Oldalról enyhén 
lapított teste erősen megnyúlt, hossza 
a testmagasságnak legalább négyszerese. 
Feje nagy, hossza nagyobb, mint a test 
magassága. A szeme kicsi, átmérője mint-
egy fele az orr hosszának. Nagy, csúcsba 
nyíló szájában erős fogak ülnek, fölső 
állkapcsa túlér a szem hátsó szélének 
vonalán. Rövid hátúszójában 9-10, fark-
alatti úszójában 7-9 elágazó sugár van. 

Enyhén homorú szélű farokúszója előtt a 
hátoldalon kis zsírúszót visel. Pikkelyei 
igen aprók, számuk az oldalvonalon 180 
és 200 között változik. Ezüstös színű 
testét és fejét apró sötét foltok díszítik, 
melyek gyakran X vagy félhold alakúak. 
Nagy növésű hal, testtömege 20-30 kg is 
lehet, de vizeinkből ilyen nagy példányok 
ritkán kerülnek elő. 

Hasonló fajok: Leginkább a pisztrán-
gokkal téveszthető össze, de azok orra 
tompább, testük zömökebb. Ezen túlme-
nően a sebes pisztrángot a fekete mellett 
legtöbbször piros pettyek is díszítik, és 
oldalvonalán 115- 130 pikkely van. A 
szivárványos pisztrángnak kisebb a szája, 
fölső állkapcsa nem ér túl a szem hátsó 
szélének vonalán, és pikkelyeinek száma 
az oldalvonalon csak 105-160. A pénzes 
pér szája még kisebb, és a hátúszójában 
13-nál több sugár van, a pataki szajbling 
hátát sárga erezet díszíti. 

Környezet: A bővizű nagyobb folyók 
hegylábi szakaszán kialakuló paduc-
zóna jellemző faja, de megtalálható a 
pérzónában, illetve olykor a márnazóna 

felső régiójában is. Szívesen tartózkodik 
a sodrottabb mederrészek gödreiben, a 
meredekebb partok öbleiben, a kövezések 
alatt és a kavicspadok alsó szélein. Pata-
kokban és kis folyókban nem él. 

Táplálkozás: A fiatalabbak gerinctelen 
állatokat és apró halivadékot fogyaszta-
nak, az idősebbek csaknem kizárólag hal-
lal, főleg az élőhelyén gyakori paduccal 
táplálkoznak. A galóca kiváló zsákmány-
szerző, mert alkatából adódóan nemcsak 
a kezdősebessége nagy, miként a csukáé, 
hanem tartósan jó úszó, akár a balin. 

Szaporodás: Ivarérettségét 4-5 évesen 
éri el. Áprilisban-májusban ívik a folyók 
felső szakaszain, az ikrát a kavicsos aljza-
ton készített kisebb mélyedésekbe rakja. 
A narancsszínű ikraszemek száma 2-6 
ezer, átmérőjük 4-5 milliméter.

Elterjedés: A galóca nemcsak ősho-
nos, hanem olyan bennszülött halunk, 
amely itt, a Duna vízrendszerében alakult 
ki. Eredetileg csak a Duna és mellékfolyó-
inak hegyi és hegylábi szakaszain élt, de 
néhány más európai folyóban is sikerült 
meghonosítani.

Az utóbbi időkben három nagy 
folyónk fölső szakaszáról került elő: 
Öreg-Duna, Duna, Dráva, Tisza, Körös, 
Sajó. 

Jelentősége: A galóca kitűnő ízű hal, 
de nem csupán ezért kedvelik, sport-
halként is nagyra értékelik, ahol lehető-
ség nyílik horgászatára. Magyarországon 
eddig a szaporításával és telepítésével 
nem foglalkoztak, ezért nagyon ritka 
zsákmány. Gazdasági jelentősége nincs, 
természeti értéke ellenben – mint benn-
szülött és ritka fajnak – igen nagy, ezért 
1996 óta fokozottan védett.

Információ A dunai galóca

Nagyon nehéz év  
van mögöttük

A kárókatona gyérítése

A téli szünidőben rajzversenyt 
hirdettünk „Nyári horgászkaland” 
címmel 6-14 éves korú fiataloknak. 
A lefotózott rajzokat, festményeket 
(egy fotó a képről és egy fotó a kép-
ről az alkotójával) reméljük elküld-
tétek a horgaszsuli15@gmail.
com címre, a név, életkor, lakcím, 

e-mail cím és telefonszám ada-
tokkal. Beküldési határidő: 2023. 
január 5-a volt. Eredményhirdetés: 
2023.január 17-én a Horgász-suli 
facebook oldalon. 1-3. helyezettek 
hasznos horgászcsomagot nyernek! 
Kérdés esetén a 06-30/367-6355 
telefonszám hívható.

Rajzverseny! 

Süllőre, majd amurra gondolt a 
horgász, de a horogra végül 

dunai galóca akadt.

Nem mindennapi zsákmány emléké-
vel büszkélkedhet november 13-a óta a 
Szabolcsveresmarton élő Batta Attila. A 
Tisza tiszakanyári szakaszán, a II. Rákó-
czi Ferenc-híd közelében süllőzni szeretett 
volna, azonban nem a jól ismert ragadozó 
rabolt a felkínált csalihalra, hanem egy 
dunai galóca. A különböző médiák már 
beszámoltak a szenzációs fogásról, azon-
ban lapunk érdeklődésére még sok más 
érdekességet is elmesélt a hobbijáról Batta 
Attila, aki vérbeli tiszai horgász. Szíveseb-
ben várja ugyanis a halak kapását a folyó-
nál, mint egy tónál, pedig ott van lakóhelye 
közelében a Rétközi-tó is. 

– A Tisza partján jobban eloszlanak, 
elférnek egymás mellett a horgászok, mint 
egy tó partján. Zsúfoltak a tavak, sűrűn 
ülnek az emberek, gyakran keresztbe dob-
ják a készséget a horgászok, s megy a 
veszekedés egymással. Számomra a folyó 
jelenti a csendet, a nyugalmat. Van egy 
csónakom, azzal is gyakran járom a folyót. 
Nincsenek autók, nagyon békés a vidék, 
nagyon szeretem a Tiszát – árulta el kér-
désünkre. – A galóca megfogása előtti 
héten többször is voltam a tiszakanyári 
szakaszon, de semmi említésre méltó nem 
történt. Azért szeretem azt a részt, mert 
aránylag gépjárművel is könnyen megkö-
zelíthető. November 13-án már 6 óra körül 
a parton voltam a szintén Veresmarton élő 
Király Lászlóval. A szemben lakó szom-
szédom is, többször voltunk már együtt 
horgászni. Ködös idő és mínusz 2 fok 
fogadta őket a Tisza-parton.

– Azon a reggelen az egyik botomat 
csemegekukoricával pontyra dobtam be, a 
másik készséggel pedig süllőzni akartam, 

ezért a horogra egy 5-6 centiméteres küszt 
tettem. Tíz órát mutathatott az óra, amikor 
a süllős boton egy erőteljes húzásra figyel-
tem fel. A bevágás után először süllőnek 
is gondoltam a megakasztott halat, de 
amikor jó 15 perces fárasztás után először 
jött fel a felszínre, már amurra tippeltem 
a vaskos, hengeres teste, no meg az ere-
je, harcossága miatt. A nagy meglepetés 
akkor ért bennünket, amikor megszákoltuk 
meredek partoldalon, mert nem volt sem 
süllő, sem amur, hanem dunai galóca. Laci 
barátom ismerte fel először, ő kiáltotta 
nekem, hiszen a szákoláskor már alapo-
san szemügyre is vehette a zsákmányt. 
Fotón, videón, a televízió horgászműsora-
iban láttam már dunai galócát, de élőben 
és ilyen közelről még sohasem. Talán 
mondanom sem kell, remegett a kezem, 
a lábam, nagyon boldog voltam. A fény-

képek elkészítése után visszaengedtük a 
vízbe a fokozottan védett halfaj hatalmas 
példányát, ami 5,5 kilogrammot nyomott 
a mérlegen, a hosszát pedig 70 centiméte-
resre saccoltuk. 

– Akkor tulajdonképpen még fel sem 
fogtam, hogy milyen különleges hal akadt 
a horgomra, csak néhány nap múlva tuda-
tosult bennem, amikor nagyon sokan hív-
tak telefonon vagy gratuláltak a közössé-
gi oldalon. Akkor olvastam utána, hogy 
nagyon ritkán fogni. A Debreceni Egyetem 
egyik halbiológusa mesélte, hogy érkeztek 
már hozzájuk galócafogásokról jelzések 
a Felső-Tiszáról, például Vásárosnamény 
térségéből és a felette lévő szakaszokról, 
de ennyire lenti részen még nem hallottak 
ilyen hal fogásáról. A csalihalat egyébként 
a helyszínen fogtam, nagyon sok ivadékhal 
volt ott, mert még nem hűlt le a folyó vize. 

A sok kishaltól szinte fekete a víz, ezért is 
tanyázhatott a közelben a galóca, mert van 
bőven tápláléka – idézte fel a nem minden-
napi pillanatokat Batta Attila, aki aznap 
még fogott egy 2 kilogrammos pontyot is.

Novemberben pontyot? – hangzott el 
óhatatlanul is a kérdés e sorok írójától.

– Az idén eddig tulajdonképpen nem 
voltak még nagy hidegek, nem voltak 
fagyok, ezért még nem vándorolt el a 
ponty a vermelés helyszínére, érdemes rá 
késő ősszel is horgászni. Az egyik isme-
rősöm két évvel ezelőtt november végén 
8 kilogrammos pontyot fogott a Tiszában 
– tette hozzá szerencsés horgász, aki már 
4-5 éves korában megismerkedett ezzel 
a hobbival az édesapjának köszönhetően. 
A szabolcsveresmarti kanálisok, a közeli 
holtágak partján várták a halak kapását, 
az édesapától leste el a titkokat, a külön-
böző praktikákat a kis Attila. Aztán ahogy 
nagyobb lett, már egyedül is járta a hor-
gászvizeket. Természetesen megkérdeztük 
azt is, mik az egyéni rekordjai.

– Régebben a Rétközi-tavon sikerült 
fognom egy 40 kilogrammos harcsát, Az 
idén a Tiszából partra hoztam egy 17 
kilogrammos amurt, tavaly pedig egy 15 
kilogrammos harcsát. Ha a Tiszán nem 
jár a hal, mert éppen áradás van, olyankor 
fel szoktam keresni a megye tavait is, 
gondolok Verbatanyára vagy az Orosi-
tóra. Sok élménnyel térek haza ezekről 
a vizekről, hiszen sikerül jó pár halat a 
partra hozni, s megnyugszik az ember lel-
ke. Novemberben még szoktam horgászni, 
de a december már a pihenésé. Igaz, néha 
még a barátokkal télen elmegyünk meny-
halazni, sütünk olyankor egy kis saslikot, 
van velünk forralt bor, s elbeszélgetünk. 
Tudjuk, hogy ritka a menyhal, nem is 
fogtunk még egyet sem, de jó együtt lenni 
a haverokkal.  MML

Hatalmas szenzáció: kapitális dunai 
galócát fogtak Tiszakanyárnál!

A sokak által ismert és kedvelt

Nyíregyháza Debreceni út 195. szám alól elköltözött a
NYÍREGYHÁZA,  

DÓZSA GYÖRGY UTCA 75. SZÁM ALÁ
Nyitás: január végén

Attól az időponttól fogadják a vásárlókat, s akik le akarják 
adni a FOGÁSI NAPLÓ-jukat, vagy vizsgázni szeretnének. 
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Tizenöt, három fős csa-
pat részvételével került 

megrendezésre a feeder 
csapatbajnokság az Apagyi 
kenderáztató horgász tavon, 
amit eredetileg tavaszra ter-
veztünk, de technikai okok 
miatt csak október végén 
szezonzáróként került rá sor.

A csapatok sorsolás után elfog-
lalták rajthelyüket és felkészültek a 
nagy megmérettetésre. Az első órá-
ban nehezen jött meg a halak kapó 
kedve, de az idő múlásával egyre 
több halat zsákmányoltak a ver-
senyzők. A fogások szektorként vál-
tozóak voltak, kárászból és keszeg-
ből bőven volt a haltartókba. Tavaly 
a tokhalak igencsak átformálták a 
helyezéseket, az idén azonban nem 
volt számottevő a darabszámuk. A 
ponty fogások is messze elmaradtak 
a korábbiaktól, pár darabtól elte-
kintve.

Jó hangulatban, hamar eltelt az 
öt óra és már következett is a mér-
legelés. A versenyzők szektorról 

szektorra követtek, figyelték a mért 
tömegeket és találgatták csapataik 
helyezését. Az idei fogások nem 
hozták az előző évi halbőséget, hisz 
a tavalyi 18-20 kg-os fogásokhoz 
képest most még a tíz kilót sem 
érték el.

Az első három csapat tagjai részé-
re érmeket és kupákat adtunk át az 

aznapi teljesítményükért, valamint 
átadásra került a Szuper Kupa – a 
három feeder bajnokság eredményei 
alapján – a megye legjobb feeder 
versenyzőinek.
Eredmények:
1.  Top–Mix Junior (ifj. Sárvári Lajos, 

Szilvási Kristóf, Papp Ádám) 
4 pont  19 040 g

2.  Profess Owner Team (Károly Attila, 
Papp Dániel, Sveda Tamás) 
9 pont 13 290 g

3.  Combó Team (Bartha András, Sebők 
Zsolt, Bakó Tibor) 
15 pont 7 800 g

Szuper Kupa:
1. Sveda Tamás 3 pont (10 055 g)
2. Debreceni Mihály 4 pont (14 605 g)
3. Papp Dániel 5 pont (11 235 g)
4. Varga Albert 5 pont (10 800 g)
5. ifj. Sárvári Lajos 5 pont ( 8 330 g)
6. Szabó Sándor 6 pont ( 3 950 g)

Szilágyi Imre

Szezonzáró feederverseny

A Nyíregyházi Rendőrkapi-
tányság Ibrányi, Rakamazi és 
Nagyhalászi Rendőrőrse közö-
sen tartott közbiztonsági ellen-
őrzést az illetékességi körzetük 
külterületein november 14-én. 
Az ellenőrzésben részt vettek az 
egyes rendészeti feladatokat ellá-
tó szervek munkatársai is, így 
a rendőrök mezőőrökkel, vad-
őrökkel és halőrökkel közösen 
járták be, és ellenőrizték a lakott 
településeken kívül eső, gyéren 
lakott területeket.

Az egy napon át tartó fokozott 
ellenőrzés eredménye közel száz 

igazoltatás, és számos jogsértés 
miatti intézkedés, szankcionálás.

A rendőrök 16 esetben szab-
tak ki pénzbírságot, további 14 
esetben közigazgatási bírságot, 
7 esetben éltek a figyelmezte-
tés lehetőségével, egy személyt 
elfogtak és egy fő előállítását 
hajtották végre.

A rendőrség a jövőben is ter-
vezi hasonló, demonstratív ellen-
őrzések végrehajtását, amelyek 
célja elsősorban a megelőzés, a 
lakosság szubjektív közbizton-
ságérzetének megőrzése, növe-
lése.

Hal- és vadőrök járőröztek a rendőrökkel 

Vízterületeink jegyárai 2022-2023

S
sz

.

Jogcím Bo
to

k 
sz

.

Vízterület Jegytípus
Ára  
2022-ben

Értékesí-
tett 2022

Tervezett ár 
2023 év

1. Felnőtt éves 2  Oláhréti-tápcsatorna Vízterület 6 000 igen 8 000
2. Felnőtt napi 2  Oláhréti-tápcsatorna Vízterület 600 igen 900
3. Felnőtt napi (turista) 1  Oláhréti-tápcsatorna Vízterület 800 igen 1 200
4. Felnőtt éves 2 Tiszadobi-holtág Vízterület 26 000 igen 32 000

5.
Felnőtt éves –  
65 év felett/fogyatékkal élő 2 Tiszadobi-holtág Vízterület 18 000 igen 22 000

6. Felnőtt napi 2 Tiszadobi-holtág Vízterület 1 500 igen 1 800
7. Felnőtt napi (turista) 1 Tiszadobi-holtág Vízterület 1 800 igen 2 200
8. Felnőtt heti 2 Tiszadobi-holtág Vízterület 6 000 igen 7 500

9.
Felnőtt heti –  
65 év felett/Ifi heti 2 Tiszadobi-holtág Vízterület 5 000 igen 6 000

10. Ifjúsági éves 2 Tiszadobi-holtág Vízterület 18 000 igen 22 000
11. Ifjúsági napi 2 Tiszadobi-holtág Vízterület 1 500 igen 1 800
12. Szolgálati éves 2 Tiszadobi-holtág Vízterület 1 000 igen 1 000
13. Szolgálati napi 2 Tiszadobi-holtág Vízterület 100 nem 50
14. Felnőtt éves/Ifi éves 2 Alsó-Tiszai csatornák Egyesített vízterület 6 000 igen 7 500
15. Felnőtt napi 2 Alsó-Tiszai csatornák Egyesített vízterület 600 igen 750
16. Felnőtt éves 2 Keleti-övcsatorna (Vájás) Vízterület 3 000 igen 3 500
17. Felnőtt éves 2 Tisza folyó és holtágai Egyesített vízterület 26 000 igen 32 500

18.
Felnőtt éves –  
65 év felett/fogyatékkal élő 2 Tisza folyó és holtágai Egyesített vízterület 18 000 igen 22 500

19. Felnőtt éves (külföldi) 2 Tisza folyó és holtágai Egyesített vízterület 28 000 igen 35 000
20. Felnőtt éves kedv. 1 botos 1 Tisza folyó és holtágai Egyesített vízterület 16 000 igen 20 000
21. Felnőtt heti 2 Tisza folyó és holtágai Egyesített vízterület 5 000 igen 8 000
22. Felnőtt heti (külföldi) 2 Tisza folyó és holtágai Egyesített vízterület 6 500 igen 10 000
23. Felnőtt heti (turista) 1 Tisza folyó és holtágai Egyesített vízterület 6 500 igen 10 000

24.
Felnőtt heti –  
65 év felett/Ifi heti 2 Tisza folyó és holtágai Egyesített vízterület 4 000 igen 5 000

25. Felnőtt napi 2 Tisza folyó és holtágai Egyesített vízterület 1 700 igen 2 100
26. Felnőtt napi (külföldi) 2 Tisza folyó és holtágai Egyesített vízterület 2 000 igen 2 500
27. Felnőtt napi (turista) 1 Tisza folyó és holtágai Egyesített vízterület 2 000 igen 2 500
28. Ifjúsági éves 2 Tisza folyó és holtágai Egyesített vízterület 18 000 igen 22 500
29. Ifjúsági napi 2 Tisza folyó és holtágai Egyesített vízterület 1 700 igen 1 800
30. Ifjúsági napi (turista) 1 Tisza folyó és holtágai Egyesített vízterület 2 000 igen 2 000
31. Szolgálati éves 2 Tisza folyó és holtágai Egyesített vízterület 1 000 igen 1 000
32. Szolgálati napi 2 Tisza folyó és holtágai Egyesített vízterület 100 igen 50
33. Gyermek éves (úszós) 1 Megyei Gyerekjegy Egyesített vízterület 4 000 igen 4 000
34. Gyermek napi (úszós) 1 Megyei Gyerekjegy Egyesített vízterület 400 igen 500
35. Halász éves Tisza és vízrendszere Halász  emelős/varsás 44 000/66 000 igen 55 000/82 000
36. Halász éves Tisza és vízrendszere Halász  emelős+varsás 110 000 igen 130 000

„Horgászok a gyerekekért”

A megyei horgászszövet-
ség a „Horgászok a gyere-
kekért!” karácsonyi aján-
dékozási akció keretében 
ajándékokat adott át Nyír-
kércs, Sóstóhegy, Tisza-
nagyfalu, Nyírtelek és 
Rakamaz kis horgászainak. 

Császárszállási ajándék
A Császárszállási Horgász Egye-

sület által patronált Nyíregyházi 
Apáczai Csere János Általános 
Iskola horgász szakkörének tag-
jai az egyesület jóvoltából értékes 
karácsonyi ajándékcsomagot kap-
tak, hogy a 
tavaszi első 
h o r g á s z a -
tokhoz már 
m e g f e l e l ő 
felszerelés 
álljon ren-
delkezésre. 
A „Horgá-
szok a gye-
r e k e k é r t ” 
akciójának 
keretében az 
ajándékokat 

az egyesület elnöke Fesztóry Sán-
dor, a szakkör vezetője Pásztor 
László adta át az intézményveze-
tő Andó Károlynak és a szakkör 
koordinátorának Farkasné Tilky 
Anna tanárnőnek a kíséretében.
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Hamarosan újra véget ér egy év, de még előttünk karácsony, a 
fenyőillatú szenteste varázsa, majd a szívünknek oly kedves, 

„nagy” családi ünnep. Ezek azok a napok, amikor a készülődéssel, 
vásárlással még fel is erősített mindennapi pörgésből egy picit 
megállva végre megpihenhetünk szeretteink körében és az együtt-
lét öröméből, a szeretetükből erőt is gyűjthetünk a következő 
évhez, benne a ránk váró újabb kihívásokhoz. Igen, most is egy 
rendkívüli esztendőt is zárunk, egy olyan évet, melyet bizony nem 
ilyennek reméltünk, de ismét készen kaptuk azt a sorstól a meg-
oldott és a még megoldandó problémákkal, nehézségekkel együtt. 
A lassan talán lecsengő, alattomos világjárvány következményeit a 
szomszédunkban zajló, igazságtalan háború és annak súlyos gaz-
dasági hatásai váltották, ráadásul ezt a helyzetet kis hazánkban az 
évszázad aszálya még tovább súlyosbította. 

Az elmúlt év, sőt még inkább két-három év sokban megváltoz-
tatta, kétségessé tette a már megszokott életformánkat és élet-

színvonalunkat, legyen szó a családról, a munkáról, vagy éppen a 
mindig kevés szabadidő eltöltéséről. Mégis, ahol az árnyék, valahol 
ott a fény, a remény is. Hisszük és reméljük a valódi értékek erejét 
és harmóniáját. Béke és biztonság, egészség, barátság és szeretet. 
Egy kedves szó, egy érintés. A család, a közösségek energiája és 
ereje. Egyedül kevesek vagyunk, de rész nélkül nincs egész, így 
mindenki számít. Figyeljünk egymásra! Erről szól ez az ünnep, 
a mi szeretett ünnepünk. Ha karácsonykor egészségben együtt 
vagyunk, akkor a legnagyobb ajándék már a miénk. 

Az év vége után általában eljönnek az újévi fogadalmak is. 
Tudjuk megfogadni, megígérni könnyű valamit, de majd 

újra a valódi tettek beszélnek. Magyarország legnagyobb civil 
közössége a miénk. A sporthorgászat nem „csak” halfogás, majd 
halfogyasztás. Társadalmi igény, életforma, rekreáció. Alkalom a 
feltöltődésre, a gondok elfeledésére. A MOHOSZ és valamennyi 
horgászszervezet, benne valamennyi tisztségviselő, munkatárs, 
önkéntes közös felelőssége a horgászat kiszámítható, fenntartható, 
így stabil jövőjének biztosítása. Ez biztos, hogy nem fog menni a 
vizek és bennük a halak, valamint a vízparti környezet megóvása és 
a horgászközösségek segítése nélkül. Nemes küldetés, a jogszabályi 
definíción is túli, valódi közfeladat! 

A horgászok a szervezeteiken, az erre hivatott testületeiken 
keresztül zömében a jövőt illetően már meghozták azokat a 

döntéseket, melyek a legtöbb horgászt érzékenyen érintik. Mégis 
a döntő többség a körülmények ismeretében, higgadtan vette 
tudomásul a kényszert, látva a valódi szándékot, a közös akaratot 

és a célokat. A horgászat, a szektor napi működőképességének 
biztosítását. Az elért eredmények megőrzésének szándékát. A hal-
őrzés és a haltelepítések fenntartását. A rászorultak támogatását. 
A gyermekek, az ifjúság nevelését. A jövő, a jövőnk biztosítását. 
Előre is köszönjük Önöknek a támogatást, a meghozott áldozatot! 

Áldozat és áldás. Igen, az igazi áldás akkor jön el, ha a meg-
hozott áldozatok után végre visszatérhetünk a „megszokott 

kerékvágásba”, de úgy, hogy közben ismét tanultunk az elmúlt 
évek történéseiből és kihasználjuk az új lehetőségeket is. Maga 
a MOHOSZ a közel 800.000 regisztrált horgásztárssal, a 37 jog-
szabályi felhatalmazáson alapuló közfeladatával e gondolatok 
jegyében lép majd tovább a következő évbe. Nem feledjük, hogy 
a horgászokkal, a horgászszervezetekkel együtt értük el az eddigi 
sikereket, de azt sem, hogy velük együtt érzékeljük és csak velük 
együtt kezelhetjük a mindennapi nehézségeket is. Tisztelt Hor-
gásztársak, kedves Horgászbarátaink! 

Két éve, a korábbi köszöntőnkben a „Ha egészség van, min-
den van” régi mondást idéztük. Most ide kívánkozik a béke, 

annak jogos vágya is. Átformálódó jövőnk az új generációk jövője 
is lesz, messze túlmutatva a hazai vizeken és vízpartokon. Önök 
azok, akik a mindennapi – sokszor a horgászattal közvetlenül nem 
is összefüggő – tevékenységükkel, támogatásukkal segítik közös 
céljaink elérését. Ezen ünnepi alkalomból és az első helyen sze-
retnénk megköszönni minden horgásztársunk együttműködését. 
Külön is köszönjük valamennyi horgászvezető, halőr, ügyviteli és 
halgazdálkodási munkatárs, szolgáltató és szervező kitartó mun-
káját a horgászbarát halgazdálkodás, a halvédelem és a horgászat-
tal, horgászturizmussal összefüggő szolgáltatások megvalósítása 
érdekében, egyben köszönettel tartozunk még mindazoknak, akik 
törvényalkotóként, kormányzati-, hatósági-, önkormányzati veze-
tőként, munkatársként segítik a tevékenységünket. 

Zárszóként mit is kívánhatnánk 2023-ra Önöknek és család-
jaiknak? Békét, hitet, egészséget, biztonságot és bizalmat. A 

család szeretetét, sok szabadidőt, benne a víz és a vízpart illatát, 
a sikeres, változatos halfogás kegyelmi állapotát. Ha szilárdan 
hiszünk valamiben, akkor együtt, összefogva a legnagyobb az 
esélyünk a továbblépésre, az újabb sikerekre. A MOHOSZ vala-
mennyi tisztségviselője és munkatársa nevében áldott karácsonyt 
és egészségben, szeretetben, élményekben gazdag boldog új évet 
kívánunk mindenkinek! 

Budapest, 2022. december 22. 

Tisztelt Horgásztársak,
kedves Horgászbarátaink!

Horgászüdvözlettel:
Dr. Szűcs Lajos 

elnök 
Dr. Dérer István 

elnökhelyettes, OHSZK főigazgató 
Csizmár Erika 

OHSZK igazgató 

Bokor Károly 
alelnök 

Fesztóry Sándor 
alelnök 

Puskás Norbert 
alelnök 

Szári Zsolt 
elnökségi tag

MOHOSZ – A vizek, a halak, a horgászok érdekében és védelmében!

Jó nap volt. A megyei csónakos páros pergető verseny napját összegezve: kiváló időjárásban és bőséges halfogásban volt részük a 
versenyzőknek

A kellemes őszi reggelen 
horgászoktól volt han-

gos az apagyi Kenderázta-
tó-horgásztó nemrégiben. 
A megyei csónakos páros 
pergető versenyre érkezők 
egymást segítve serény-
kedtek csónakjaikat minél 
hamarabb vízre bocsátani. 

A reggeli beszélgetés közben 
jóízűen falatoztak a frissen sült 
szalonnából, és mellé „házi készí-
tésű gyümölcslé” is került.

A sorsolást követően a kétfős 
csapatok egymás után hagyták el 
a kikötőt és foglalták el horgász-
helyeiket a vízen. Nyolc órakor 
megkezdődött a hatórás verseny. 

A pergetés szabályainak meg-
felelően mindenki többféle tech-
nikát alkalmazott, kanál, körforgó 
villantókat, twistert, gumihalat, 
és voltak, akik wobblerekkel pró-

báltak minél több ragadózó halat 
fogni. 

A mérlegelők folyamatosan 
járták a vizet csónakról csónakra 
és feljegyezték a fogásokat cen-
timéterben. Már az első mérlege-
léseknél látszott, hogy az elmúlt 
évekkel ellentétben az idén a sül-
lők túlerőben vannak a csukákkal 
szemben. Azok a versenyzők érték 
el a legjobb eredményeket, akik a 
lágy plasztik csalikat választották. 

Izgalmakkal teli verseny zajlott, 
minden órában folyamatosan vál-
tozott a helyezési sorend, a végére 
persze kialakult a végső eredmény. 
A legnagyobb halat, egy 81 cm-es 
harcsát, Sándor Zoltán fogta, meg-
előzve ezzel egy 80 cm-es süllőt, 
ami sokáig birtokolta ezt a címet. 
A tizennégy csapat összesen 71 

darab halat zsákmányolt, ami pár 
harcsát és két balint leszámítva 
süllőkből tevődött össze. Csuká-
ból egyetlen darabot sem sikerült 
fogni.

A napot összegezve, kiváló idő-
járásban és bőséges halfogásban 
volt részük a versenyzőknek.

A pergetés zárásaként, a megfá-
radt versenyzők a napi kalandjaik 

megbeszélése közben kellemesen 
megebédeltek és aztán követke-
zett az eredményhirdetés. A menü 
debreceni páros, mustár és kenyér 
volt. Remélem, mindenki jól érez-
te magát ezen a barátságos hor-
gászversenyen, és jövőre újra meg-
ismételhetjük.

Eredmény lista:
1.  Töltelék Team (Sándor Zoltán, 

Sebők Zsolt): 588cm
2.  In Team (Szilvási Kristóf, Dudás 

Balázs): 536 cm
3.  4 S Team (Sárvári Lajos, Szegedi 

Tamás): 485 cm
4.  HFL Team (Szekeres Sándor, Veres 

Attila): 341 cm
5.  Röf-Röf Team (Sándor Roland, 

Lengyel József): 315 cm
6.  Nagy On Dobiga Team (Nagy 

Zoltán, Vakály János): 199cm
Legnagyobb hal: Sándor Zoltán 81cm 
(harcsa)

Szilágyi Imre

Süllők túlerőben

A Magyar Haltani Társa-
ság honlapján megadott 

három jelöltre 2022. decem-
ber 31-én délig 5805 szava-
zat érkezett, ez alapján ala-
kult ki a végeredmény. 

Harmadik helyen a nagyobb 
folyók márnazónáját és a 
dévérzóna sodrottabb szakaszait 
jellemző selymes durbincs vég-
zett, megszerezve a szavazatok 
12 százalékát. A lassú folyósza-
kaszokat és az állóvizeket kedvelő 
sügérre a szavazók 38 százalé-
ka voksolt, így második lett. Az 
első helyet, 50 százalékot picivel 
meghaladó abszolút többséggel, a 
magyar Vörös könyvben is sze-
replő, fokozottan védett lápi póc 
szerezte meg.

A maximum 8–10 centis test-
hosszt elérő lápi póc őshonos és 
bennszülött halunk, amely itt ala-
kult ki a Duna vízrendszerében. 
A Kárpát-medencén kívül csak a 

Duna alsó szakasza mentén és a 
Dnyeszter torkolatvidékén él. Jel-
legzetessége a sötéten foltozott 
barna szín, az oldalán húzódó réz-
vörös csík, a hosszú hátúszó és a 

lekerekített farokúszó. Táplálékát 
zömmel kisebb gerinctelen álla-
tok, férgek, rákocskák, puhatestű-
ek alkotják, de apróbb halakat is 
bekebelez.

Ahogyan a neve is elárulja, a 
növényekkel benőtt, álló vagy las-
san áramló vizek adják az iga-
zi otthonát. Hajdan tömeges volt 
hazánkban, de a lápok és mocsarak 
lecsapolását követően visszaszo-
rult azok maradékaiba, a tőzegfej-
tők gödreibe meg a csatornákba. 
Tekintettel arra, hogy nagyon meg-
ritkult, a fennmaradásáról gondos-
kodni kell. Ezt hazánkban – mes-
terséges szaporítással és a szaporu-
lat kitelepítésével – egy fajvédelmi 
program segíti.

Harka Ákos
Magyar Haltani Társaság 

A 2023-as év hala a lápi póc
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Víz-Környezet és Halgaz-
dálkodási Szakbizottság 

beszámolója a 2022-es évről.

Ismét eltelt egy év, amire visz-
szanézve elmondhatjuk, hogy 
újabb kihívások, megpróbáltatások 
elé állított. A covid járványt alig 
hagytuk magunk mögött, jött a 
szomszédban zajló háború okozta 
gazdasági válság. Mindezek elle-
nére összességében nézve szövet-
ségünk, és azon belül szakbizottsá-
gunk sikeres évet zárt. 

A szakbizottsági munkát 2022-
ben is nagyrészt az ellenőrzések 
tették ki, amiket több esetben a 
főállású halőrök, a polgárőrök és 
a rendőrök bevonásával végeztünk 
a nagyobb hatékonyság elérése 
végett. 

Ellenőrzés a telepítéskor
A rendőr kollegák nagyon készsé-
gesek, szívesen segítenek, akár eze-
ken a közös ellenőrzéseken, akár a 
horgászoktól kapott „fülesek” alap-
ján is kimennek a területre. 

2022-ben 267 fővel szemben 
indítottunk szabálysértési feljelen-
tést, 32 esetben rendőrségi bün-
tető eljárást is kellett kezdemé-
nyeznünk. Ez a halászok esetében 
történt, jogosulatlan halászatért, 
tiltott halászeszköz használatáért, 
vagy a törvény által nem megen-
gedett módon történő halászatért. 
A Tiszai Vízirendészeti Rendőr-
kapitánysághoz 10 esetben tettünk 
rendőrségi feljelentést állatkínzás, 
orvhalászat és felhívással szem-
beni engedetlenség miatt. Saját 
hatáskörben eljárva 28 főre szab-

tunk ki helyi eltiltást 2-5 évig. A 
szövetségi vizeken túl felkérésre 
egyesületi vizeken is ellenőriztek 
halőr kollegáink. A többszörösen 
visszaesőkkel szemben 300 ezer 
forinton felüli bírságot is kiszabott 
a halászati felügyelő.

Az ellenőrzéseken túl több eset-
ben a szövetségi telepítéseken is 
részt vettünk. A halasításokat több 
alkalommal ellenőrizte a halászati 
felügyelő úr is. Több egyesületnél 
már a NÉBIH és a MOHOSZ mun-
katársai is ellenőriztek. A szövetsé-
gi telepítésen NÉBIH-es kollegák 
személyesen még nem, csak tele-
fonos megkereséssel érdeklődtek a 
hal szállításáról, telepítéséről.

Fokozottan figyelünk a vízpart 
rendben tartására, felhívva a hor-
gászok figyelmét is erre. A helyi 
horgászrendjeinkben, és a területi 
jegyeinken valamennyin szere-
pel, hogy a vízparton szemetelni 
és szemetes helyen a horgászatot 
megkezdeni tilos! Császárszállás-
ról folyamatosan szállítjuk el a 
hulladékot a hulladékudvarba. 

Alacsony volt a vízállás
Az előző évek száraz, csapadék-
szegény időjárása 2022-ben tovább 
folytatódott és jelenleg is tart, 
aminek következtében az ország 
jelentős részén aszály alakult ki. A 
legsúlyosabb aszály sajnos nálunk, 
a tiszántúli részen van. A napokig 
tartó közel negyven fokban, a gyors 
párolgás okozta alacsony vízál-
lás hatására megjelentek a külön-
böző halbetegségek, és a halak 
növekedése is lelassult. Tiszado-
bon és Császárszálláson tapasz-

taltunk szerencsére nem jelentős 
mértékű halpusztulást. Elsősorban 
az érzékenyebb kárászokból volt 
elhullás. Ezeket összeszedtük. A 
Belfő-csatornába pedig szennyvíz 
befolyását észleltük amit jelentet-
tük a hatóságok felé. 

Az alacsony vízállás miatt az 
idei évben az évtizedek óta folya-
matosan történő törpeharcsa csap-
dák kihelyezésére sem kerülhetett 
sor Császárszálláson. Ezt az évet 
most kihagytuk, de jövőre foly-
tatjuk, mert hatékony, eredményre 
vezető a csapdázásuk. 

Fontos az ivadékmentés
Szeptember 19-én került sor Szar-
vason, az V. Országos Halőri 
Verseny és Szakmai Találkozóra, 
melyen a szövetség 3 halőre és az 
ügyvezető igazgató úr vett részt. 
Sajnos, csak a 27. helyen végeztek. 
Nagy az elvárás a halőreinkkel 
szemben, mert az I. alkalommal 
megrendezett halőri versenyen az 
előkelő második helyezést érték el. 

Egyéb halgazdálkodási felada-
tok végzésében is részt vettünk, 
mint például az ökológiai lehalá-
szásokon, az ivadékmentési mun-
kákon, a téli időszakokban pedig 
szükség szerint lékelést és fényfo-
lyosók kialakítását végezzük.

Az idén két alkalommal vettünk 
részt ivadékmentésen. Tiszadob 
külterületén lévő kubik gödrökből 
sikerült 450-500 kg őshonos hal-
fajt megmenteni és visszahelyezni 
a főmederbe. Zömében egynyaras 
lapos, bagoly és karikaszeg ivadék, 
valamint egy-és kétnyaras ponty és 
csuka volt.

A második alkalommal sajnos 
nem jártunk sikerrel. A paszabi 
morotván próbálkoztunk. 

Ökológiai szelektív busa leha-
lászással is próbálkoztunk három 
alkalommal is, de valamennyi 
sikertelen volt. 

És most egy kis „számháború” 
Negyedik évben került kiírásra a 
MOHOSZ halasítási pályázata, 
melyen kétnyaras pontyra pályáz-
tunk. Kétmillió forintot nyert a 
szövetség.  

Továbbá egynyaras kecsegére, 
1,4 millió forint támogatást kap-
tunk.

Ebben az évben a szövetségi 
vizekbe 72,8 millió forint értékű 
halállomány került kihelyezésre, 
így nagyon fontos azok megóvása. 
Ennek érdekében október hónap-
tól heti két alkalommal kormo-
rán-gyérítést, riasztást végeznek a 
halőr kollegák, a Tisza és a Szamos 
folyókon, annak ellenére, hogy az 
időjárás nem mindig fogadja őket 
kegyeibe. A MOHOSZ is támo-
gatja ezt a tevékenységet, ezért ez 
irányú pályázata is kiírásra került, 
melyen 387 ezer forintot nyertünk 
el, aminek köszönhetően sikerült 
nagy teljesítményű ólommentes 
lőszereket beszerezni. 

Szakbizottságunk fel van készül-
ve a téli halvédelemre is. Esetleges 
lékelésekre, fényfolyosók kiala-
kítására a szerszámok, eszközök 
bevetésre kész állapotban vannak. 

Gura Mihály
Víz-Környezet és Halgazdálkodási 

Szakbizottság elnöke

Fokozottan figyelünk a vizeinken a rendre

Emlékezetes fogások 2022-ből

Nemrégiben rendezték 
meg a Rétközi Rabló-

halas Rangadó-t, amelyen 
Greskó Zoltán barátommal 
és sporttársammal vettünk 
részt. 

Nyár óta nem volt időm lejutni 
a Rétközi-tóra, így sajnos csak 2x3 
óra edzés idő jutott nekem a 400 

hektáros tó felderítésére... A víz 
még 10 fokos volt csütörtökön, így 
összeállt halak egy spoton (hely-
színen) sem voltak... Plusz jött egy 
kemény hideg front.

Első napon 2 süllővel és a 2.  
hellyel zártunk, míg a 2. napon 1 
csukával és így az összetett 6. hely-
lyel. Nagyon szoros volt, minden-
kinek nagyon kicsin múlt, nekünk 

pl. mindössze 12 cm kellett volna 
a döntő 1. helyéhez, de volt olyan 
csapat is, akinek csak 1 cm kel-
lett volna full győzelemhez. Tehát 
rendkívül szoros volt a verseny.

Nagyon szép és kiváló szer-
vezés, rendezést és lebonyolítást 
tapasztaltunk a 2-3 nap alatt, ehhez 
külön gratulálok minden szerve-
zőnek és segítőnek. A házigazda 
Nagy Péter büszke lehet a csapa-

tára, gratulálok, minden „*5” volt!
Gratulálok a győztes és a dobo-

gós csapatoknak, valamint minden 
résztvevő versenyzőnek is termé-
szetesen a kitartó munkáért!

Köszönjük, hogy ott lehettünk!

Sporttársi Üdvözlettel:
Varga Pál

(Wobblerek.com – Amikor a 
pergetés már több mint hobbi!!!)

Nehéz, de remek nap volt!

Vaskó Arnoldot Vaskó Arnoldot 
sem kerülték el sem kerülték el 
a nagyhalak.a nagyhalak.

Németh Zoltán beszámolója szerint november utolsó napjaiban is még 
„csipegettek” a pontyok a Székely – Őzetanya-i horgásztavon.

Novemberben is „csipegettek” Őzetanyán

Egynyaras harcsa 

A szövetségünk egynyaras har-
csa telepítést végzett a Tisza folyó 
és vízrendszerébe, 2022. november 
8-án 1 025 kg mennyiségben.

A kihelyezés helyszíne: a Tisza 
folyó három pontján történt, majd 
a vásárosnaményi Tisza-hídnál, a 
tuzséri kompnál, és a tiszaberceli 
kompnál.

Az egynyaras harcsák a Bajai 
tógazdaságból kerültek a Tisza 
folyóba.

Egynyaras Kecsege 
Az idén immár második alka-

lommal került sor egynyaras 
kecsege telepítésére. A tavaszi 600 
kg után (ami kb. 1 500 db volt) 
ismét 600 kg egynyaras Kecsege 
állománnyal növeltük a Tisza folyó 
és vízrendszerét.

A telepítésre 2022. november 
11-én, pénteken került sor a vásá-
rosnaményi Tisza-hídnál, Lónyá-
nál- a tiszamogyorósi kompnál, 
valamint a tiszaberceli kompnál. 
A kecsegék haljellel ellátva kerül-

tek a folyóba. Hátúszójuk mögött, 
az izomzatba rögzített sárga színű 
haljelek egyik oldalán a MOHOSZ 
felirat, másik oldalán pedig az 
egyedi sorszám látható.

Egynyaras kecsege 

2022. december 7-én a Tisza 
és vízrendszerébe 350 kg egynya-
ras kecsege telepítésére került sor, 
mely a november 11-ére bejelen-
tett telepítés pótlásaként valósult 
meg, az alábbi helyszíneken: a 
vásárosnaményi Tisza-hídnál, 
és a tiszamogyorósi kompnál. 
A kecsegék Bajáról érkeznek, a 
MEGAFISH Kft. jóvoltából. A 
telepítés a MOHOSZ Állomány-
pótlási és Fejlesztési Célelőirány-
zat (ÁPFE) pályázati támogatásá-
val valósult meg.

Kétnyaras ponty 
A szövetségünk kétnyaras ponty 

telepítést végezett a Tisza folyó és 
holtágrendszerébe, 2022. október 
22-én, 7 ezer kg mennyiségben.
A kihelyezés helyszínei voltak:

•  Tisza folyó: tiszalöki komp (1 700 
kg), tiszaberceli komp (1 700 kg),

•  tuzséri komp (1 600 kg), Vásá-
rosnaményi Tisza-híd ún. sze-
métkiszedőnél (2 000 kg)
A haltelepítés a MOHOSZ Állo-

mánypótlási és Fejlesztési Célelő-
irányzat (ÁPFE) pályázati támo-
gatásával valósult meg. Az elnyert 
támogatás mértéke 2 millió forint.

A kétnyaras ponty egységára, 
nettó: 1 600 Ft/kg volt.

Kétnyaras ponty 
A szövetségünk kétnyaras ponty 

telepítést végezett a Tisza folyó és 
holtágrendszerébe, 2022. novem-
ber 5-én, 7 380 kg. mennyiségben.
A kihelyezés helyszínei voltak:
•  Tisza folyó: vásárosnaményi 

Tisza-híd ún. szemétkiszedőnél 
(2 380 kg)

•  Szamos folyó: olcsvai kompnál 
(2 900 kg)

•  Kraszna folyó: kocsordi Kraszna-
hídnál (600 kg)

•  Új-Túr folyó: garbolci hídnál 
(1.500 kg)
A haltelepítés a MOHOSZ Állo-

mánypótlási és Fejlesztési Célelő-
irányzat (ÁPFE) pályázati támo-
gatásával valósult meg. Az elnyert 
támogatás mértéke 2 millió forint.

A kétnyaras ponty egységára, 
nettó: 1 600 Ft/kg.

Kétnyaras ponty 

A szövetségünk kétnyaras ponty 
telepítést végezett a Tisza folyó 
és holtágrendszerébe, valamint a 
Kraszna, és az Új-Túr folyókba, 
2022. november 30-án, 1.788 kg. 
mennyiségben, ami a korábban 
bejelentett telepítés pótlásaként 
történik.
A kihelyezés helyszínei voltak:
•  Tisza folyó: vásárosnaményi 

Tisza-híd ún. szemétkiszedőnél 
(476 kg)

•  Kraszna folyó: kocsordi Kraszna-
hídnál (600 kg)

•  Új-Túr folyó: garbolci hídnál 
(712 kg)
A haltelepítés a MOHOSZ Állo-

mánypótlási és Fejlesztési Célelő-
irányzat (ÁPFE) pályázati támo-
gatásával valósult meg. Az elnyert 
támogatás mértéke 2 millió forint.

A kétnyaras ponty egységára, 
nettó: 1 600 Ft/kg.

Horgászüdvözlettel a Megyei  
Horgász Szövetség Elnöksége

Telepítés szövetségi vizekbeTelepítés szövetségi vizekbe
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A Sporthorgász Egyesületek 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Szövetségének kiadványa

A Sporthorgász Egyesületek 
Villantó „Horgászsportért” 

elismerés

Köszönet a személyi jövedelemadó 1%-áért Köszönjük azoknak, akik adójuk 1%-át a egyesületünk számára ajánlották fel. Továbbra is várjuk a felajánlásokat. 
ADÓSZÁMUNK: 19207119-1-15

VÍZIRENDÉSZETI RENDŐRŐRSÖK 
Vízirendészeti Rendőrőrs Tokaj

Cím: 3910, Tokaj,
Széchenyi sétány 9/B.
Telefon: 47/352-677;

BM telefon: 30/66-39-576

Vízirendészeti Rendőrőrs 
Vásárosnamény

Cím: 4800 Vásárosnamény,
Wammala út 1–3.

BM telefon: 03-32/63-19

Halfaj	 Fajlagos	tilami	időszak	 Méret	korlát
 Csuka 02. 01.–03. 31. 40 cm (3 db)
 Balin 03. 01.–04. 28. 40 cm (3 db)
 Sügér 03. 01.–04. 28. 15 cm
 Fogas süllő 03. 01.–04. 28. 30 cm (3 db)
 Kősüllő 03. 01.–06. 30. 25 cm (3 db)
 Garda 04. 17.–05. 31. 20 cm
 Domolykó 04. 17.–05. 31. 25 cm
 Jászkeszeg 04. 17.–05. 31. 20 cm
 Szilvaorrú keszeg 04. 17.–05. 31. 20 cm
 Paduc 04. 17.–05. 31. 20 cm
 Márna 04. 17.–05. 31. 40 cm (3 db)
 Ponty 05. 02.–05. 31. 30 cm (3 db)
 Compó 05. 02.–06. 15. 25 cm (3 db)
 Harcsa 05. 02.–06. 15. 60 cm (3 db)

  fajlagos tilalmi időszakban 100 cm
 Sebes pisztráng 10. 02.–03. 29. 22 cm (3 db)
 Menyhal  25 cm

TILALMAK, MÉRETKORLÁTOZÁSOK:2023. évi 
fogási esélyek

Szolunáris 
naptár

MAGAZIN

IRODAI NYITVATARTÁS
4000 Nyíregyháza, Dózsa Gy. u. 23. sz. földszint 

10. (Galéria Üzletház)
Tel.: 06-42/411-372 Fax: 06-42/411-372 
Nyitva tartás:
Hétfő:  7.30-16.00-ig
Kedd: 7.30-16.00-ig
Szerda:  7.30-16.00-ig
Csütörtök: 7.30-16.00-ig
Péntek: 7.30-14.00-ig
Szombat: ZÁRVA
Vasárnap: ZÁRVA

www.villantomagazin.hu 

A szövetség elnöksége a megye 
horgászmozgalma és horgász-
közössége érdekében kifejtett 
eredményes munkája elismeré-
séül a „Horgászsportért” kitün-
tetést adományozta 2022-ben: 
Turcsánné Reskó Ibolyának, 
a Vasutas Horgász Egyesület 
vezetőségi tagjának és ifj. Dan-
kó Mihálynak, a Villantó Maga-
zin szerkesztőjének, a Nyírtele-
ki Sporthorgász és Természet-
védő Egyesület tagjának.

Gyenge fogás

Jó fogás

Nagyon jó fogás

Utolsó negyed

Újhold

Első negyed

Telihold

HÓNAPOK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Január

Február  

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Villantó Magazin falinap tár

Január
 1 V   Újév, Fruzsina
 2 H  Ábel, Gergely
 3 K  Benjámin
 4 Sze  Titusz, Leóna
 5 Cs  Simon
 6 P  Boldizsár, Menyhért
 7 Szo  Attila, Ramóna
 8 V  Gyöngyvér
 9 H  Marcell
  10 K  Melánia
 11 Sze  Ágota, Baltazár
 12 Cs  Ernő
 13 P  Veronika
 14 Szo  Bódog, Félix
 15 V  Lóránt, Loránd
 16 H  Gusztáv
 17 K  Antal, Antónia
 18 Sze  Piroska
 19 Cs  Sára, Márió
 20 P  Fábián, Sebestyén
  21 Szo  Ágnes
  22 V  Vince, Artúr
  23 H  Zelma, Rajmund
  24 K  Timót, Xénia
  25 Sze  Pál
  26 Cs  Vanda, Paula
  27 P  Angelika, Angéla
  28 Szo  Károly, Karola
  29 V  Adél
  30 H  Gerda, Martina
  31 K  Marcella

Boldizsár, Menyhért

Ágota, Baltazár

Fábián, Sebestyén

Zelma, Rajmund

Angelika, Angéla

  1 Sze  Ignác
  2 Cs  Karolina, Aida
  3 P  Balázs
  4 Szo  Ráhel, Csenge
  5 V  Ágota, Ingrid
  6 H  Dóra, Dorottya
  7 K  Rómeó, Tódor
  8 Sze  Aranka
  9 Cs  Abigél, Alex
  10 P  Elvira
  11 Szo  Bertold, Marietta
  12 V  Lívia, Lídia
  13 H  Ella, Linda
  14 K  Bálint, Valentin
  15 Sze  Kolos, Georgina
  16 Cs  Julianna, Lilla
  17 P  Donát
  18 Szo  Bernadett
  19 V  Zsuzsanna
  20 H  Aladár, Álmos
  21 K  Eleonóra
  22 Sze  Gerzson
  23 Cs  Alfréd
  24 P  Mátyás, Jázmin
  25 Szo  Géza
  26 V  Edina
  27 H  Ákos, Bátor
  28 K  Elemér

Február
 1 Sze  Albin
 2 Cs  Lujza
  3  P  Kornélia
  4  Szo  Kázmér
  5  V  Adorján, Adrián
  6  H  Leonóra, Inez
  7  K  Tamás
  8  Sze  Zoltán
  9  Cs  Franciska, Fanni
  10  P  Ildikó
  11  Szo  Szilárd
  12  V  Gergely
  13  H  Krisztián, Ajtony
  14  K  Matild
  15  Sze  Nemzeti ü., Kristóf
  16  Cs  Henrietta
  17  P  Gertrúd, Patrik
  18  Szo  Sándor, Ede
  19  V  József, Bánk
  20  H  Klaudia
  21  K  Benedek
  22  Sze  Beáta, Izolda
  23  Cs  Emőke
  24  P  Gábor, Karina
  25 Szo  Irén, Írisz
  26  V  Emánuel
  27  H  Hajnalka
  28  K  Gedeon, Johanna
  29  Sze  Auguszta
  30  Cs  Zalán
  31 P  Árpád

Március
 1 Szo  Hugó
  2  V  Áron
  3  H  Buda, Richárd
  4  K  Izidor
  5  Sze  Vince
  6  Cs  Vilmos, Bíborka
  7  P  Nagypéntek, Herman
  8  Szo  Dénes
  9  V  Húsvét, Erhard 
  10  H  Húsvét, Zsolt
  11  K  Leó, Szaniszló
  12  Sze  Gyula
  13  Cs  Ida
  14  P  Tibor
  15  Szo  Anasztázia, Tas
  16  V  Csongor
  17  H  Rudolf
  18  K  Andrea, Ilma
  19  Sze  Emma
  20  Cs  Tivadar
  21  P  Konrád
  22  Szo  Csilla, Noémi
  23  V  Béla
  24  H  György
  25  K  Márk
  26  Sze  Ervin, Aida
  27  Cs  Zita, Mariann
  28  P  Valéria
  29  Szo  Péter
  30  V  Katalin, Kitti

Április
 1  H  A munka ü., Fülöp
  2  K  Zsigmond, Atanáz
 3 Sze  Tímea, Irma
  4  Cs  Mónika, Flórián
  5   P  Györgyi
  6  Szo  Ivett, Frida
  7  V  Gizella
  8  H  Mihály
  9  K  Gergely
  10  Sze  Ármin, Pálma
  11  Cs  Ferenc
  12  P  Pongrác
 13  Szo  Szervác, Imola
  14  V  Bonifác
  15  H  Zsófia, Szonja
  16  K  Mózes, Botond
  17  Sze  Paszkál
  18  Cs  Erik, Alexandra
  19  P  Ivó, Milán
 20  Szo  Bernát, Felícia
  21  V  Konstantin
  22  H  Júlia, Rita
  23  K  Dezső
  24  Sze  Eszter, Eliza
  25  Cs  Orbán
  26  P  Fülöp, Evelin
  27  Szo  Hella
  28  V  Pünkösd, Emil
  29  H  Pünkösd, Magdolna
  30  K  Janka, Zsanett
  31  Sze  Angéla

Május
  1  Cs  Tünde
  2  P  Kármen, Anita
  3  Szo  Klotild
  4  V  Bulcsú
  5  H  Fatime
  6  K  Norbert, Cintia
  7  Sze  Róbert
  8  Cs  Medárd
  9  P  Félix
  10  Szo  Margit, Gréta
  11  V  Barnabás
  12  H  Villő
  13  K  Antal, Anett
  14  Sze  Vazul
  15  Cs  Jolán, Vid
  16  P  Jusztin
  17  Szo  Laura, Alida
  18  V  Arnold, Levente
  19  H  Gyárfás
  20  K  Rafael
  21  Sze  Alajos, Leila
  22  Cs  Paulina
  23  P  Zoltán, Szidónia
  24  Szo  Iván
  25  V  Vilmos, Viola
  26  H  János, Pál
  27  K  László
  28  Sze  Levente, Irén
  29  Cs  Péter, Pál
  30  P  Pál

Június

  1  P  Elza
  2  Szo  Melinda, Vivien
  3  V  Ferenc, Olívia
  4  H  Borbála, Barbara
  5  K  Vilma
  6  Sze  Miklós
  7  Cs  Ambrus
  8  P  Mária
  9  Szo  Natália
  10  V  Judit
  11  H  Árpád
  12  K  Gabriella
  13  Sze  Luca, Otília
  14  Cs  Szilárda
  15  P  Valér
  16  Szo  Etelka, Aletta
  17  V  Lázár, Olimpia
  18  H  Auguszta
  19  K  Viola
  20  Sze  Teofil
  21  Cs  Tamás
  22  P  Zénó
  23  Szo  Viktória
  24  V  Ádám, Éva
  25  H  Karácsony, Eugénia
  26  K  Karácsony, István
  27  Sze  János
  28  Cs  Kamilla
  29  P  Tamás, Tamara
  30  Szo  Dávid
  31  V  Szilveszter

December
  1  Sze  Mindenszentek, Marianna
  2  Cs  Achilles
  3  P  Győző
  4  Szo  Károly
  5  V  Imre
  6  H  Lénárd
  7  K  Rezső
  8  Sze  Zsombor
  9  Cs  Tivadar
  10  P  Réka
  11  Szo  Márton
  12  V  Jónás, Renátó
  13  H  Szilvia
  14  K  Aliz
  15  Sze  Albert, Lipót
  16  Cs  Ödön
  17  P  Hortenzia, Gergő
  18  Szo  Jenő
  19  V  Erzsébet, Zsóka
  20  H  Jolán
  21  K  Olivér
  22  Sze  Cecília
  23  Cs  Kelemen, Klementina
  24  P  Emma
  25  Szo  Katalin
  26  V  Virág
  27  H  Virgil
  28  K  Stefánia
  29  Sze  Taksony
  30  Cs  András, Andor

NovemberOktóber
   1  V Malvin
  2  H  Petra
  3  K  Helga
  4  Sze  Ferenc
  5  Cs  Aurél
  6  P  Brúnó, Renáta
  7  Szo  Amália
  8  V  Koppány
  9  H  Dénes
  10 K  Gedeon
  11  Sze  Brigitta, Gitta
  12  Cs  Miksa
  13  P  Kálmán, Ede
  14  Szo  Helén
  15  V  Teréz
  16  H  Gál
  17  K  Hedvig
  18  Sze  Lukács
  19  Cs  Nándor
  20  P  Vendel
  21  Szo  Orsolya
  22  V  Előd
  23  H  Nemzeti ünnep, Gyöngyi
  24  K  Salamon
  25  Sze  Blanka, Bianka
  26  Cs  Dömötör
  27  P  Szabina
  28  Szo  Simon, Szimonetta
  29  V  Nárcisz
  30  H  Alfonz
  31  K  Farkas

 1  P Egyed, Egon
  2  Szo Rebeka, Dorina
  3  V Hilda
  4  H Rozália
  5  K Viktor, Lőrinc
  6  Sze Zakariás
  7  Cs Regina
  8  P Mária, Adrienn
  9  Szo Ádám
  10  V Nikolett, Hunor
  11  H Teodóra
  12  K Mária
  13  Sze Kornél
  14  Cs Szeréna, Roxána
  15  P Enikő, Melitta
  16  Szo Edit
  17  V Zsófia
  18  H Diána
  19  K Vilhelmina
  20  Sze Friderika
  21  Cs Máté, Mirella
  22  P Móric
  23  Szo Tekla
  24  V Gellért, Mercédesz
  25  H Eufrozina, Kende
  26  K Jusztina
  27  Sze Adalbert
  28  Cs Vencel
  29  P Mihály
  30  Szo Jeromos

SzeptemberAugusztus
  1  K Boglárka, Alfonz
  2  Sze Lehel, Özséb
  3  Cs Hermina
  4  P Domonkos, Dominika
  5  Szo Krisztina
  6  V Berta, Bettina
  7  H Ibolya
  8  K László
  9  Sze Emőd
  10  Cs Lőrinc
  11  P Zsuzsanna, Tiborc
  12  Szo Klára
  13  V Ipoly
  14  H Marcell
  15  K Mária
  16  Sze Ábrahám, Rókus
  17  Cs Jácint
  18  P Ilona
  19  Szo Huba
  20  V Az állama. ü., István, Vajk
  21  H Sámuel, Hajna
  22  K Menyhért, Mirjam
  23  Sze Bence 
  24  Cs Bertalan
  25  P Lajos, Patrícia
  26  Szo Izsó
  27  V Gáspár
  28  H Ágoston
  29  K Beatrix, Erna
  30  Sze Rózsa
  31  Cs Erika, Bella

  1  Szo Annamária, Tihamér
  2  V Ottó
  3  H Kornél, Soma
  4  K Ulrik
  5  Sze Emese, Sarolta
  6  Cs Csaba
  7  P Apollónia
  8  Szo Ellák
  9  V Lukrécia
  10  H Amália
  11  K Nóra, Lili
  12  Sze Izabella, Dalma
  13  Cs Jenő
  14  P Örs, Stella
  15  Szo Henrik, Roland
  16  V Valter
  17  H Endre, Elek
  18  K Frigyes
  19  Sze Emília
  20  Cs Illés
  21  P Daniella, Dániel
  22  Szo Magdolna
  23  V Lenke
  24  H Kinga, Kincső
  25  K Kristóf, Jakab
  26  Sze Anna, Anikó
  27  Cs Olga, Liliána
  28  P Szabolcs
  29  Szo Márta, Flóra
  30  V Judit, Xénia
  31  H Oszkár, Ignác

Július
V
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Víz-Környezet és Halgaz-
dálkodási Szakbizottság 

beszámolója a 2022-es évről.

Ismét eltelt egy év, amire visz-
szanézve elmondhatjuk, hogy 
újabb kihívások, megpróbáltatások 
elé állított. A covid járványt alig 
hagytuk magunk mögött, jött a 
szomszédban zajló háború okozta 
gazdasági válság. Mindezek elle-
nére összességében nézve szövet-
ségünk, és azon belül szakbizottsá-
gunk sikeres évet zárt. 

A szakbizottsági munkát 2022-
ben is nagyrészt az ellenőrzések 
tették ki, amiket több esetben a 
főállású halőrök, a polgárőrök és 
a rendőrök bevonásával végeztünk 
a nagyobb hatékonyság elérése 
végett. 

Ellenőrzés a telepítéskor
A rendőr kollegák nagyon készsé-
gesek, szívesen segítenek, akár eze-
ken a közös ellenőrzéseken, akár a 
horgászoktól kapott „fülesek” alap-
ján is kimennek a területre. 

2022-ben 267 fővel szemben 
indítottunk szabálysértési feljelen-
tést, 32 esetben rendőrségi bün-
tető eljárást is kellett kezdemé-
nyeznünk. Ez a halászok esetében 
történt, jogosulatlan halászatért, 
tiltott halászeszköz használatáért, 
vagy a törvény által nem megen-
gedett módon történő halászatért. 
A Tiszai Vízirendészeti Rendőr-
kapitánysághoz 10 esetben tettünk 
rendőrségi feljelentést állatkínzás, 
orvhalászat és felhívással szem-
beni engedetlenség miatt. Saját 
hatáskörben eljárva 28 főre szab-

tunk ki helyi eltiltást 2-5 évig. A 
szövetségi vizeken túl felkérésre 
egyesületi vizeken is ellenőriztek 
halőr kollegáink. A többszörösen 
visszaesőkkel szemben 300 ezer 
forinton felüli bírságot is kiszabott 
a halászati felügyelő.

Az ellenőrzéseken túl több eset-
ben a szövetségi telepítéseken is 
részt vettünk. A halasításokat több 
alkalommal ellenőrizte a halászati 
felügyelő úr is. Több egyesületnél 
már a NÉBIH és a MOHOSZ mun-
katársai is ellenőriztek. A szövetsé-
gi telepítésen NÉBIH-es kollegák 
személyesen még nem, csak tele-
fonos megkereséssel érdeklődtek a 
hal szállításáról, telepítéséről.

Fokozottan figyelünk a vízpart 
rendben tartására, felhívva a hor-
gászok figyelmét is erre. A helyi 
horgászrendjeinkben, és a területi 
jegyeinken valamennyin szere-
pel, hogy a vízparton szemetelni 
és szemetes helyen a horgászatot 
megkezdeni tilos! Császárszállás-
ról folyamatosan szállítjuk el a 
hulladékot a hulladékudvarba. 

Alacsony volt a vízállás
Az előző évek száraz, csapadék-
szegény időjárása 2022-ben tovább 
folytatódott és jelenleg is tart, 
aminek következtében az ország 
jelentős részén aszály alakult ki. A 
legsúlyosabb aszály sajnos nálunk, 
a tiszántúli részen van. A napokig 
tartó közel negyven fokban, a gyors 
párolgás okozta alacsony vízál-
lás hatására megjelentek a külön-
böző halbetegségek, és a halak 
növekedése is lelassult. Tiszado-
bon és Császárszálláson tapasz-

taltunk szerencsére nem jelentős 
mértékű halpusztulást. Elsősorban 
az érzékenyebb kárászokból volt 
elhullás. Ezeket összeszedtük. A 
Belfő-csatornába pedig szennyvíz 
befolyását észleltük amit jelentet-
tük a hatóságok felé. 

Az alacsony vízállás miatt az 
idei évben az évtizedek óta folya-
matosan történő törpeharcsa csap-
dák kihelyezésére sem kerülhetett 
sor Császárszálláson. Ezt az évet 
most kihagytuk, de jövőre foly-
tatjuk, mert hatékony, eredményre 
vezető a csapdázásuk. 

Fontos az ivadékmentés
Szeptember 19-én került sor Szar-
vason, az V. Országos Halőri 
Verseny és Szakmai Találkozóra, 
melyen a szövetség 3 halőre és az 
ügyvezető igazgató úr vett részt. 
Sajnos, csak a 27. helyen végeztek. 
Nagy az elvárás a halőreinkkel 
szemben, mert az I. alkalommal 
megrendezett halőri versenyen az 
előkelő második helyezést érték el. 

Egyéb halgazdálkodási felada-
tok végzésében is részt vettünk, 
mint például az ökológiai lehalá-
szásokon, az ivadékmentési mun-
kákon, a téli időszakokban pedig 
szükség szerint lékelést és fényfo-
lyosók kialakítását végezzük.

Az idén két alkalommal vettünk 
részt ivadékmentésen. Tiszadob 
külterületén lévő kubik gödrökből 
sikerült 450-500 kg őshonos hal-
fajt megmenteni és visszahelyezni 
a főmederbe. Zömében egynyaras 
lapos, bagoly és karikaszeg ivadék, 
valamint egy-és kétnyaras ponty és 
csuka volt.

A második alkalommal sajnos 
nem jártunk sikerrel. A paszabi 
morotván próbálkoztunk. 

Ökológiai szelektív busa leha-
lászással is próbálkoztunk három 
alkalommal is, de valamennyi 
sikertelen volt. 

És most egy kis „számháború” 
Negyedik évben került kiírásra a 
MOHOSZ halasítási pályázata, 
melyen kétnyaras pontyra pályáz-
tunk. Kétmillió forintot nyert a 
szövetség.  

Továbbá egynyaras kecsegére, 
1,4 millió forint támogatást kap-
tunk.

Ebben az évben a szövetségi 
vizekbe 72,8 millió forint értékű 
halállomány került kihelyezésre, 
így nagyon fontos azok megóvása. 
Ennek érdekében október hónap-
tól heti két alkalommal kormo-
rán-gyérítést, riasztást végeznek a 
halőr kollegák, a Tisza és a Szamos 
folyókon, annak ellenére, hogy az 
időjárás nem mindig fogadja őket 
kegyeibe. A MOHOSZ is támo-
gatja ezt a tevékenységet, ezért ez 
irányú pályázata is kiírásra került, 
melyen 387 ezer forintot nyertünk 
el, aminek köszönhetően sikerült 
nagy teljesítményű ólommentes 
lőszereket beszerezni. 

Szakbizottságunk fel van készül-
ve a téli halvédelemre is. Esetleges 
lékelésekre, fényfolyosók kiala-
kítására a szerszámok, eszközök 
bevetésre kész állapotban vannak. 

Gura Mihály
Víz-Környezet és Halgazdálkodási 

Szakbizottság elnöke

Fokozottan figyelünk a vizeinken a rendre

Emlékezetes fogások 2022-ből

Nemrégiben rendezték 
meg a Rétközi Rabló-

halas Rangadó-t, amelyen 
Greskó Zoltán barátommal 
és sporttársammal vettünk 
részt. 

Nyár óta nem volt időm lejutni 
a Rétközi-tóra, így sajnos csak 2x3 
óra edzés idő jutott nekem a 400 

hektáros tó felderítésére... A víz 
még 10 fokos volt csütörtökön, így 
összeállt halak egy spoton (hely-
színen) sem voltak... Plusz jött egy 
kemény hideg front.

Első napon 2 süllővel és a 2.  
hellyel zártunk, míg a 2. napon 1 
csukával és így az összetett 6. hely-
lyel. Nagyon szoros volt, minden-
kinek nagyon kicsin múlt, nekünk 

pl. mindössze 12 cm kellett volna 
a döntő 1. helyéhez, de volt olyan 
csapat is, akinek csak 1 cm kel-
lett volna full győzelemhez. Tehát 
rendkívül szoros volt a verseny.

Nagyon szép és kiváló szer-
vezés, rendezést és lebonyolítást 
tapasztaltunk a 2-3 nap alatt, ehhez 
külön gratulálok minden szerve-
zőnek és segítőnek. A házigazda 
Nagy Péter büszke lehet a csapa-

tára, gratulálok, minden „*5” volt!
Gratulálok a győztes és a dobo-

gós csapatoknak, valamint minden 
résztvevő versenyzőnek is termé-
szetesen a kitartó munkáért!

Köszönjük, hogy ott lehettünk!

Sporttársi Üdvözlettel:
Varga Pál

(Wobblerek.com – Amikor a 
pergetés már több mint hobbi!!!)

Nehéz, de remek nap volt!

Vaskó Arnoldot Vaskó Arnoldot 
sem kerülték el sem kerülték el 
a nagyhalak.a nagyhalak.

Németh Zoltán beszámolója szerint november utolsó napjaiban is még 
„csipegettek” a pontyok a Székely – Őzetanya-i horgásztavon.

Novemberben is „csipegettek” Őzetanyán

Egynyaras harcsa 

A szövetségünk egynyaras har-
csa telepítést végzett a Tisza folyó 
és vízrendszerébe, 2022. november 
8-án 1 025 kg mennyiségben.

A kihelyezés helyszíne: a Tisza 
folyó három pontján történt, majd 
a vásárosnaményi Tisza-hídnál, a 
tuzséri kompnál, és a tiszaberceli 
kompnál.

Az egynyaras harcsák a Bajai 
tógazdaságból kerültek a Tisza 
folyóba.

Egynyaras Kecsege 
Az idén immár második alka-

lommal került sor egynyaras 
kecsege telepítésére. A tavaszi 600 
kg után (ami kb. 1 500 db volt) 
ismét 600 kg egynyaras Kecsege 
állománnyal növeltük a Tisza folyó 
és vízrendszerét.

A telepítésre 2022. november 
11-én, pénteken került sor a vásá-
rosnaményi Tisza-hídnál, Lónyá-
nál- a tiszamogyorósi kompnál, 
valamint a tiszaberceli kompnál. 
A kecsegék haljellel ellátva kerül-

tek a folyóba. Hátúszójuk mögött, 
az izomzatba rögzített sárga színű 
haljelek egyik oldalán a MOHOSZ 
felirat, másik oldalán pedig az 
egyedi sorszám látható.

Egynyaras kecsege 

2022. december 7-én a Tisza 
és vízrendszerébe 350 kg egynya-
ras kecsege telepítésére került sor, 
mely a november 11-ére bejelen-
tett telepítés pótlásaként valósult 
meg, az alábbi helyszíneken: a 
vásárosnaményi Tisza-hídnál, 
és a tiszamogyorósi kompnál. 
A kecsegék Bajáról érkeznek, a 
MEGAFISH Kft. jóvoltából. A 
telepítés a MOHOSZ Állomány-
pótlási és Fejlesztési Célelőirány-
zat (ÁPFE) pályázati támogatásá-
val valósult meg.

Kétnyaras ponty 
A szövetségünk kétnyaras ponty 

telepítést végezett a Tisza folyó és 
holtágrendszerébe, 2022. október 
22-én, 7 ezer kg mennyiségben.
A kihelyezés helyszínei voltak:

•  Tisza folyó: tiszalöki komp (1 700 
kg), tiszaberceli komp (1 700 kg),

•  tuzséri komp (1 600 kg), Vásá-
rosnaményi Tisza-híd ún. sze-
métkiszedőnél (2 000 kg)
A haltelepítés a MOHOSZ Állo-

mánypótlási és Fejlesztési Célelő-
irányzat (ÁPFE) pályázati támo-
gatásával valósult meg. Az elnyert 
támogatás mértéke 2 millió forint.

A kétnyaras ponty egységára, 
nettó: 1 600 Ft/kg volt.

Kétnyaras ponty 
A szövetségünk kétnyaras ponty 

telepítést végezett a Tisza folyó és 
holtágrendszerébe, 2022. novem-
ber 5-én, 7 380 kg. mennyiségben.
A kihelyezés helyszínei voltak:
•  Tisza folyó: vásárosnaményi 

Tisza-híd ún. szemétkiszedőnél 
(2 380 kg)

•  Szamos folyó: olcsvai kompnál 
(2 900 kg)

•  Kraszna folyó: kocsordi Kraszna-
hídnál (600 kg)

•  Új-Túr folyó: garbolci hídnál 
(1.500 kg)
A haltelepítés a MOHOSZ Állo-

mánypótlási és Fejlesztési Célelő-
irányzat (ÁPFE) pályázati támo-
gatásával valósult meg. Az elnyert 
támogatás mértéke 2 millió forint.

A kétnyaras ponty egységára, 
nettó: 1 600 Ft/kg.

Kétnyaras ponty 

A szövetségünk kétnyaras ponty 
telepítést végezett a Tisza folyó 
és holtágrendszerébe, valamint a 
Kraszna, és az Új-Túr folyókba, 
2022. november 30-án, 1.788 kg. 
mennyiségben, ami a korábban 
bejelentett telepítés pótlásaként 
történik.
A kihelyezés helyszínei voltak:
•  Tisza folyó: vásárosnaményi 

Tisza-híd ún. szemétkiszedőnél 
(476 kg)

•  Kraszna folyó: kocsordi Kraszna-
hídnál (600 kg)

•  Új-Túr folyó: garbolci hídnál 
(712 kg)
A haltelepítés a MOHOSZ Állo-

mánypótlási és Fejlesztési Célelő-
irányzat (ÁPFE) pályázati támo-
gatásával valósult meg. Az elnyert 
támogatás mértéke 2 millió forint.

A kétnyaras ponty egységára, 
nettó: 1 600 Ft/kg.

Horgászüdvözlettel a Megyei  
Horgász Szövetség Elnöksége

Telepítés szövetségi vizekbeTelepítés szövetségi vizekbe
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Hamarosan újra véget ér egy év, de még előttünk karácsony, a 
fenyőillatú szenteste varázsa, majd a szívünknek oly kedves, 

„nagy” családi ünnep. Ezek azok a napok, amikor a készülődéssel, 
vásárlással még fel is erősített mindennapi pörgésből egy picit 
megállva végre megpihenhetünk szeretteink körében és az együtt-
lét öröméből, a szeretetükből erőt is gyűjthetünk a következő 
évhez, benne a ránk váró újabb kihívásokhoz. Igen, most is egy 
rendkívüli esztendőt is zárunk, egy olyan évet, melyet bizony nem 
ilyennek reméltünk, de ismét készen kaptuk azt a sorstól a meg-
oldott és a még megoldandó problémákkal, nehézségekkel együtt. 
A lassan talán lecsengő, alattomos világjárvány következményeit a 
szomszédunkban zajló, igazságtalan háború és annak súlyos gaz-
dasági hatásai váltották, ráadásul ezt a helyzetet kis hazánkban az 
évszázad aszálya még tovább súlyosbította. 

Az elmúlt év, sőt még inkább két-három év sokban megváltoz-
tatta, kétségessé tette a már megszokott életformánkat és élet-

színvonalunkat, legyen szó a családról, a munkáról, vagy éppen a 
mindig kevés szabadidő eltöltéséről. Mégis, ahol az árnyék, valahol 
ott a fény, a remény is. Hisszük és reméljük a valódi értékek erejét 
és harmóniáját. Béke és biztonság, egészség, barátság és szeretet. 
Egy kedves szó, egy érintés. A család, a közösségek energiája és 
ereje. Egyedül kevesek vagyunk, de rész nélkül nincs egész, így 
mindenki számít. Figyeljünk egymásra! Erről szól ez az ünnep, 
a mi szeretett ünnepünk. Ha karácsonykor egészségben együtt 
vagyunk, akkor a legnagyobb ajándék már a miénk. 

Az év vége után általában eljönnek az újévi fogadalmak is. 
Tudjuk megfogadni, megígérni könnyű valamit, de majd 

újra a valódi tettek beszélnek. Magyarország legnagyobb civil 
közössége a miénk. A sporthorgászat nem „csak” halfogás, majd 
halfogyasztás. Társadalmi igény, életforma, rekreáció. Alkalom a 
feltöltődésre, a gondok elfeledésére. A MOHOSZ és valamennyi 
horgászszervezet, benne valamennyi tisztségviselő, munkatárs, 
önkéntes közös felelőssége a horgászat kiszámítható, fenntartható, 
így stabil jövőjének biztosítása. Ez biztos, hogy nem fog menni a 
vizek és bennük a halak, valamint a vízparti környezet megóvása és 
a horgászközösségek segítése nélkül. Nemes küldetés, a jogszabályi 
definíción is túli, valódi közfeladat! 

A horgászok a szervezeteiken, az erre hivatott testületeiken 
keresztül zömében a jövőt illetően már meghozták azokat a 

döntéseket, melyek a legtöbb horgászt érzékenyen érintik. Mégis 
a döntő többség a körülmények ismeretében, higgadtan vette 
tudomásul a kényszert, látva a valódi szándékot, a közös akaratot 

és a célokat. A horgászat, a szektor napi működőképességének 
biztosítását. Az elért eredmények megőrzésének szándékát. A hal-
őrzés és a haltelepítések fenntartását. A rászorultak támogatását. 
A gyermekek, az ifjúság nevelését. A jövő, a jövőnk biztosítását. 
Előre is köszönjük Önöknek a támogatást, a meghozott áldozatot! 

Áldozat és áldás. Igen, az igazi áldás akkor jön el, ha a meg-
hozott áldozatok után végre visszatérhetünk a „megszokott 

kerékvágásba”, de úgy, hogy közben ismét tanultunk az elmúlt 
évek történéseiből és kihasználjuk az új lehetőségeket is. Maga 
a MOHOSZ a közel 800.000 regisztrált horgásztárssal, a 37 jog-
szabályi felhatalmazáson alapuló közfeladatával e gondolatok 
jegyében lép majd tovább a következő évbe. Nem feledjük, hogy 
a horgászokkal, a horgászszervezetekkel együtt értük el az eddigi 
sikereket, de azt sem, hogy velük együtt érzékeljük és csak velük 
együtt kezelhetjük a mindennapi nehézségeket is. Tisztelt Hor-
gásztársak, kedves Horgászbarátaink! 

Két éve, a korábbi köszöntőnkben a „Ha egészség van, min-
den van” régi mondást idéztük. Most ide kívánkozik a béke, 

annak jogos vágya is. Átformálódó jövőnk az új generációk jövője 
is lesz, messze túlmutatva a hazai vizeken és vízpartokon. Önök 
azok, akik a mindennapi – sokszor a horgászattal közvetlenül nem 
is összefüggő – tevékenységükkel, támogatásukkal segítik közös 
céljaink elérését. Ezen ünnepi alkalomból és az első helyen sze-
retnénk megköszönni minden horgásztársunk együttműködését. 
Külön is köszönjük valamennyi horgászvezető, halőr, ügyviteli és 
halgazdálkodási munkatárs, szolgáltató és szervező kitartó mun-
káját a horgászbarát halgazdálkodás, a halvédelem és a horgászat-
tal, horgászturizmussal összefüggő szolgáltatások megvalósítása 
érdekében, egyben köszönettel tartozunk még mindazoknak, akik 
törvényalkotóként, kormányzati-, hatósági-, önkormányzati veze-
tőként, munkatársként segítik a tevékenységünket. 

Zárszóként mit is kívánhatnánk 2023-ra Önöknek és család-
jaiknak? Békét, hitet, egészséget, biztonságot és bizalmat. A 

család szeretetét, sok szabadidőt, benne a víz és a vízpart illatát, 
a sikeres, változatos halfogás kegyelmi állapotát. Ha szilárdan 
hiszünk valamiben, akkor együtt, összefogva a legnagyobb az 
esélyünk a továbblépésre, az újabb sikerekre. A MOHOSZ vala-
mennyi tisztségviselője és munkatársa nevében áldott karácsonyt 
és egészségben, szeretetben, élményekben gazdag boldog új évet 
kívánunk mindenkinek! 

Budapest, 2022. december 22. 

Tisztelt Horgásztársak,
kedves Horgászbarátaink!

Horgászüdvözlettel:
Dr. Szűcs Lajos 

elnök 
Dr. Dérer István 

elnökhelyettes, OHSZK főigazgató 
Csizmár Erika 

OHSZK igazgató 

Bokor Károly 
alelnök 

Fesztóry Sándor 
alelnök 

Puskás Norbert 
alelnök 

Szári Zsolt 
elnökségi tag

MOHOSZ – A vizek, a halak, a horgászok érdekében és védelmében!

Jó nap volt. A megyei csónakos páros pergető verseny napját összegezve: kiváló időjárásban és bőséges halfogásban volt részük a 
versenyzőknek

A kellemes őszi reggelen 
horgászoktól volt han-

gos az apagyi Kenderázta-
tó-horgásztó nemrégiben. 
A megyei csónakos páros 
pergető versenyre érkezők 
egymást segítve serény-
kedtek csónakjaikat minél 
hamarabb vízre bocsátani. 

A reggeli beszélgetés közben 
jóízűen falatoztak a frissen sült 
szalonnából, és mellé „házi készí-
tésű gyümölcslé” is került.

A sorsolást követően a kétfős 
csapatok egymás után hagyták el 
a kikötőt és foglalták el horgász-
helyeiket a vízen. Nyolc órakor 
megkezdődött a hatórás verseny. 

A pergetés szabályainak meg-
felelően mindenki többféle tech-
nikát alkalmazott, kanál, körforgó 
villantókat, twistert, gumihalat, 
és voltak, akik wobblerekkel pró-

báltak minél több ragadózó halat 
fogni. 

A mérlegelők folyamatosan 
járták a vizet csónakról csónakra 
és feljegyezték a fogásokat cen-
timéterben. Már az első mérlege-
léseknél látszott, hogy az elmúlt 
évekkel ellentétben az idén a sül-
lők túlerőben vannak a csukákkal 
szemben. Azok a versenyzők érték 
el a legjobb eredményeket, akik a 
lágy plasztik csalikat választották. 

Izgalmakkal teli verseny zajlott, 
minden órában folyamatosan vál-
tozott a helyezési sorend, a végére 
persze kialakult a végső eredmény. 
A legnagyobb halat, egy 81 cm-es 
harcsát, Sándor Zoltán fogta, meg-
előzve ezzel egy 80 cm-es süllőt, 
ami sokáig birtokolta ezt a címet. 
A tizennégy csapat összesen 71 

darab halat zsákmányolt, ami pár 
harcsát és két balint leszámítva 
süllőkből tevődött össze. Csuká-
ból egyetlen darabot sem sikerült 
fogni.

A napot összegezve, kiváló idő-
járásban és bőséges halfogásban 
volt részük a versenyzőknek.

A pergetés zárásaként, a megfá-
radt versenyzők a napi kalandjaik 

megbeszélése közben kellemesen 
megebédeltek és aztán követke-
zett az eredményhirdetés. A menü 
debreceni páros, mustár és kenyér 
volt. Remélem, mindenki jól érez-
te magát ezen a barátságos hor-
gászversenyen, és jövőre újra meg-
ismételhetjük.

Eredmény lista:
1.  Töltelék Team (Sándor Zoltán, 

Sebők Zsolt): 588cm
2.  In Team (Szilvási Kristóf, Dudás 

Balázs): 536 cm
3.  4 S Team (Sárvári Lajos, Szegedi 

Tamás): 485 cm
4.  HFL Team (Szekeres Sándor, Veres 

Attila): 341 cm
5.  Röf-Röf Team (Sándor Roland, 

Lengyel József): 315 cm
6.  Nagy On Dobiga Team (Nagy 

Zoltán, Vakály János): 199cm
Legnagyobb hal: Sándor Zoltán 81cm 
(harcsa)

Szilágyi Imre

Süllők túlerőben

A Magyar Haltani Társa-
ság honlapján megadott 

három jelöltre 2022. decem-
ber 31-én délig 5805 szava-
zat érkezett, ez alapján ala-
kult ki a végeredmény. 

Harmadik helyen a nagyobb 
folyók márnazónáját és a 
dévérzóna sodrottabb szakaszait 
jellemző selymes durbincs vég-
zett, megszerezve a szavazatok 
12 százalékát. A lassú folyósza-
kaszokat és az állóvizeket kedvelő 
sügérre a szavazók 38 százalé-
ka voksolt, így második lett. Az 
első helyet, 50 százalékot picivel 
meghaladó abszolút többséggel, a 
magyar Vörös könyvben is sze-
replő, fokozottan védett lápi póc 
szerezte meg.

A maximum 8–10 centis test-
hosszt elérő lápi póc őshonos és 
bennszülött halunk, amely itt ala-
kult ki a Duna vízrendszerében. 
A Kárpát-medencén kívül csak a 

Duna alsó szakasza mentén és a 
Dnyeszter torkolatvidékén él. Jel-
legzetessége a sötéten foltozott 
barna szín, az oldalán húzódó réz-
vörös csík, a hosszú hátúszó és a 

lekerekített farokúszó. Táplálékát 
zömmel kisebb gerinctelen álla-
tok, férgek, rákocskák, puhatestű-
ek alkotják, de apróbb halakat is 
bekebelez.

Ahogyan a neve is elárulja, a 
növényekkel benőtt, álló vagy las-
san áramló vizek adják az iga-
zi otthonát. Hajdan tömeges volt 
hazánkban, de a lápok és mocsarak 
lecsapolását követően visszaszo-
rult azok maradékaiba, a tőzegfej-
tők gödreibe meg a csatornákba. 
Tekintettel arra, hogy nagyon meg-
ritkult, a fennmaradásáról gondos-
kodni kell. Ezt hazánkban – mes-
terséges szaporítással és a szaporu-
lat kitelepítésével – egy fajvédelmi 
program segíti.

Harka Ákos
Magyar Haltani Társaság 

A 2023-as év hala a lápi póc
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Tizenöt, három fős csa-
pat részvételével került 

megrendezésre a feeder 
csapatbajnokság az Apagyi 
kenderáztató horgász tavon, 
amit eredetileg tavaszra ter-
veztünk, de technikai okok 
miatt csak október végén 
szezonzáróként került rá sor.

A csapatok sorsolás után elfog-
lalták rajthelyüket és felkészültek a 
nagy megmérettetésre. Az első órá-
ban nehezen jött meg a halak kapó 
kedve, de az idő múlásával egyre 
több halat zsákmányoltak a ver-
senyzők. A fogások szektorként vál-
tozóak voltak, kárászból és keszeg-
ből bőven volt a haltartókba. Tavaly 
a tokhalak igencsak átformálták a 
helyezéseket, az idén azonban nem 
volt számottevő a darabszámuk. A 
ponty fogások is messze elmaradtak 
a korábbiaktól, pár darabtól elte-
kintve.

Jó hangulatban, hamar eltelt az 
öt óra és már következett is a mér-
legelés. A versenyzők szektorról 

szektorra követtek, figyelték a mért 
tömegeket és találgatták csapataik 
helyezését. Az idei fogások nem 
hozták az előző évi halbőséget, hisz 
a tavalyi 18-20 kg-os fogásokhoz 
képest most még a tíz kilót sem 
érték el.

Az első három csapat tagjai részé-
re érmeket és kupákat adtunk át az 

aznapi teljesítményükért, valamint 
átadásra került a Szuper Kupa – a 
három feeder bajnokság eredményei 
alapján – a megye legjobb feeder 
versenyzőinek.
Eredmények:
1.  Top–Mix Junior (ifj. Sárvári Lajos, 

Szilvási Kristóf, Papp Ádám) 
4 pont  19 040 g

2.  Profess Owner Team (Károly Attila, 
Papp Dániel, Sveda Tamás) 
9 pont 13 290 g

3.  Combó Team (Bartha András, Sebők 
Zsolt, Bakó Tibor) 
15 pont 7 800 g

Szuper Kupa:
1. Sveda Tamás 3 pont (10 055 g)
2. Debreceni Mihály 4 pont (14 605 g)
3. Papp Dániel 5 pont (11 235 g)
4. Varga Albert 5 pont (10 800 g)
5. ifj. Sárvári Lajos 5 pont ( 8 330 g)
6. Szabó Sándor 6 pont ( 3 950 g)

Szilágyi Imre

Szezonzáró feederverseny

A Nyíregyházi Rendőrkapi-
tányság Ibrányi, Rakamazi és 
Nagyhalászi Rendőrőrse közö-
sen tartott közbiztonsági ellen-
őrzést az illetékességi körzetük 
külterületein november 14-én. 
Az ellenőrzésben részt vettek az 
egyes rendészeti feladatokat ellá-
tó szervek munkatársai is, így 
a rendőrök mezőőrökkel, vad-
őrökkel és halőrökkel közösen 
járták be, és ellenőrizték a lakott 
településeken kívül eső, gyéren 
lakott területeket.

Az egy napon át tartó fokozott 
ellenőrzés eredménye közel száz 

igazoltatás, és számos jogsértés 
miatti intézkedés, szankcionálás.

A rendőrök 16 esetben szab-
tak ki pénzbírságot, további 14 
esetben közigazgatási bírságot, 
7 esetben éltek a figyelmezte-
tés lehetőségével, egy személyt 
elfogtak és egy fő előállítását 
hajtották végre.

A rendőrség a jövőben is ter-
vezi hasonló, demonstratív ellen-
őrzések végrehajtását, amelyek 
célja elsősorban a megelőzés, a 
lakosság szubjektív közbizton-
ságérzetének megőrzése, növe-
lése.

Hal- és vadőrök járőröztek a rendőrökkel 

Vízterületeink jegyárai 2022-2023
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Vízterület Jegytípus
Ára  
2022-ben

Értékesí-
tett 2022

Tervezett ár 
2023 év

1. Felnőtt éves 2  Oláhréti-tápcsatorna Vízterület 6 000 igen 8 000
2. Felnőtt napi 2  Oláhréti-tápcsatorna Vízterület 600 igen 900
3. Felnőtt napi (turista) 1  Oláhréti-tápcsatorna Vízterület 800 igen 1 200
4. Felnőtt éves 2 Tiszadobi-holtág Vízterület 26 000 igen 32 000

5.
Felnőtt éves –  
65 év felett/fogyatékkal élő 2 Tiszadobi-holtág Vízterület 18 000 igen 22 000

6. Felnőtt napi 2 Tiszadobi-holtág Vízterület 1 500 igen 1 800
7. Felnőtt napi (turista) 1 Tiszadobi-holtág Vízterület 1 800 igen 2 200
8. Felnőtt heti 2 Tiszadobi-holtág Vízterület 6 000 igen 7 500

9.
Felnőtt heti –  
65 év felett/Ifi heti 2 Tiszadobi-holtág Vízterület 5 000 igen 6 000

10. Ifjúsági éves 2 Tiszadobi-holtág Vízterület 18 000 igen 22 000
11. Ifjúsági napi 2 Tiszadobi-holtág Vízterület 1 500 igen 1 800
12. Szolgálati éves 2 Tiszadobi-holtág Vízterület 1 000 igen 1 000
13. Szolgálati napi 2 Tiszadobi-holtág Vízterület 100 nem 50
14. Felnőtt éves/Ifi éves 2 Alsó-Tiszai csatornák Egyesített vízterület 6 000 igen 7 500
15. Felnőtt napi 2 Alsó-Tiszai csatornák Egyesített vízterület 600 igen 750
16. Felnőtt éves 2 Keleti-övcsatorna (Vájás) Vízterület 3 000 igen 3 500
17. Felnőtt éves 2 Tisza folyó és holtágai Egyesített vízterület 26 000 igen 32 500

18.
Felnőtt éves –  
65 év felett/fogyatékkal élő 2 Tisza folyó és holtágai Egyesített vízterület 18 000 igen 22 500

19. Felnőtt éves (külföldi) 2 Tisza folyó és holtágai Egyesített vízterület 28 000 igen 35 000
20. Felnőtt éves kedv. 1 botos 1 Tisza folyó és holtágai Egyesített vízterület 16 000 igen 20 000
21. Felnőtt heti 2 Tisza folyó és holtágai Egyesített vízterület 5 000 igen 8 000
22. Felnőtt heti (külföldi) 2 Tisza folyó és holtágai Egyesített vízterület 6 500 igen 10 000
23. Felnőtt heti (turista) 1 Tisza folyó és holtágai Egyesített vízterület 6 500 igen 10 000

24.
Felnőtt heti –  
65 év felett/Ifi heti 2 Tisza folyó és holtágai Egyesített vízterület 4 000 igen 5 000

25. Felnőtt napi 2 Tisza folyó és holtágai Egyesített vízterület 1 700 igen 2 100
26. Felnőtt napi (külföldi) 2 Tisza folyó és holtágai Egyesített vízterület 2 000 igen 2 500
27. Felnőtt napi (turista) 1 Tisza folyó és holtágai Egyesített vízterület 2 000 igen 2 500
28. Ifjúsági éves 2 Tisza folyó és holtágai Egyesített vízterület 18 000 igen 22 500
29. Ifjúsági napi 2 Tisza folyó és holtágai Egyesített vízterület 1 700 igen 1 800
30. Ifjúsági napi (turista) 1 Tisza folyó és holtágai Egyesített vízterület 2 000 igen 2 000
31. Szolgálati éves 2 Tisza folyó és holtágai Egyesített vízterület 1 000 igen 1 000
32. Szolgálati napi 2 Tisza folyó és holtágai Egyesített vízterület 100 igen 50
33. Gyermek éves (úszós) 1 Megyei Gyerekjegy Egyesített vízterület 4 000 igen 4 000
34. Gyermek napi (úszós) 1 Megyei Gyerekjegy Egyesített vízterület 400 igen 500
35. Halász éves Tisza és vízrendszere Halász  emelős/varsás 44 000/66 000 igen 55 000/82 000
36. Halász éves Tisza és vízrendszere Halász  emelős+varsás 110 000 igen 130 000

„Horgászok a gyerekekért”

A megyei horgászszövet-
ség a „Horgászok a gyere-
kekért!” karácsonyi aján-
dékozási akció keretében 
ajándékokat adott át Nyír-
kércs, Sóstóhegy, Tisza-
nagyfalu, Nyírtelek és 
Rakamaz kis horgászainak. 

Császárszállási ajándék
A Császárszállási Horgász Egye-

sület által patronált Nyíregyházi 
Apáczai Csere János Általános 
Iskola horgász szakkörének tag-
jai az egyesület jóvoltából értékes 
karácsonyi ajándékcsomagot kap-
tak, hogy a 
tavaszi első 
h o r g á s z a -
tokhoz már 
m e g f e l e l ő 
felszerelés 
álljon ren-
delkezésre. 
A „Horgá-
szok a gye-
r e k e k é r t ” 
akciójának 
keretében az 
ajándékokat 

az egyesület elnöke Fesztóry Sán-
dor, a szakkör vezetője Pásztor 
László adta át az intézményveze-
tő Andó Károlynak és a szakkör 
koordinátorának Farkasné Tilky 
Anna tanárnőnek a kíséretében.
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A fogási napló 
leadásának határideje

Horgászok Figyelem!
Kedves Horgásztársak!

Engedjék meg, hogy felhív-
juk figyelmüket, a fogási nap-
ló leadásának határidejére, ami 
2023. február 28. 

A leadás előtt a horgász köte-
les úgy lezárni a fogási naplóját, 
hogy összegezte a horgászattal 
töltött napok számát és a megfo-
gott-megtartott halakra vonatko-
zó fogási adatokat, vízterületen-
ként pedig összesítette. A fogási 
naplót leadni a váltás helyén kell, 
vagy ahol a következő évben vál-
tani szeretné.

A hibásan kitöltött vagy le nem 
adott fogási napló esetén is vált-
ható a következő évre állami hor-
gászjegy, de abban az esetben az 
államijegy kétszeresével számolt, 
emelt díjat kell fizetni. (plusz 5 

ezer forintot) Próbáljuk ezt elke-
rülni és adjuk le határidőre! A téli 
hidegben jól eső érzéssel emlé-
kezve egész évi horgászkalandja-
inkra, összesítsük azokat. 
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Kedves Horgásztársak!
Az alábbiakban olvashatják a 
MOHOSZ levelét a horgász-
vizsgáztatással kapcsolatosan.

Üdvözlettel,
Szövetségi Iroda

Tisztelt Tagszövetség!
A 2023. év elejével hatály-

ba lépő új jogszabályi változá-
sok miatt aktualizálnunk kell 
az elektronikus állami horgász-
vizsga kérdéssorát és a hozzá-
tartozó tananyagot is. Az ezzel 
kapcsolatos munkafolyamatokat 
már elkezdtük, de a jelenleg még 
zajló horgászvizsgák, illetve a 
változások január 1-jével törté-
nő hatályba lépése miatt a rend-
szerben csak ezt követően tudjuk 
végrehajtani a módosításokat. 

Ennek tudatában és a horgászok 
megfelelő felkészülését bizto-
sítva kérünk minden tagszövet-
séget, hogy 2023. január 10-ig 
horgászvizsgát ne szervezzenek. 
A 2022. december 31-ig kiírt hor-
gászvizsgák természetesen még 
lebonyolításra kerülhetnek.

A levelünkben említett dátu-
mot követően lehet csak meg-
hirdetni vizsgaidőpontokat. 2023. 
január 11-től már a változtatá-
soknak megfelelő tananyagot és 
kérdéssort bocsájtjuk a tisztelt 
horgászjelöltek részére a felké-
szüléshez és a horgászvizsgára is.

Kérjük, a vizsgabizottságaik 
részére jelezzék a fentieket, és ha 
van a korlátozott időben vizsga 
meghirdetve, töröljék azt.

Köszönjük megértésüket!

Vizsgáztató horgász  
egyesület részére

Folytatás az 1. oldalról

Természetesen ebben voltak 
pályázati források is, amiért pedig 
a Magyar Országos Horgász Szö-
vetséget illeti a köszönet. 

Aztán jött az orosz-ukrán háború 
és minden gazdasági következmé-
nye, amit magával hozott. Az ener-
giaárak drasztikus növekedése, 
a magas infláció. Azt hiszem, ez 
sem hiányozott a covidból nemrég 
kigyógyult országunknak. Sajnos, 
azzal kellett szembesülnünk, hogy 
jelentős áremelésekre van szükség 
a horgász szektorban is, hogy a 
munkahelyeket meg tudjuk őrizni, 
a munkafeltételeket, bérszínvona-
lat biztosítani tudjuk. A többszörö-
sére növekedett költségeink mel-
lett a legfontosabb, hogy az elért 
eredményeket meg tudjuk őrizni, 

nemcsak országos szinten, hanem 
helyi viszonylatban is, mert egy 
leépülő rendszert sokkal nehezebb 
újra építeni, mint szinten tartani. 
Ehhez kérjük a Tisztelt Horgász-
társadalom segítségét és megérté-
sét, azt kérve mindenkitől, hogy 
a nehézségek ellenére is váltsák 
ki a horgászengedélyüket, mert a 
horgász szektorban is ugyanolyan 
emberek dolgoznak, mint a Tisztelt 
Olvasó, nekik is szükségük van 
a munkahelyükre, hiszen el kell 
tartaniuk a családjukat!

Ezeknek a gondolatoknak a 
jegyében – megpróbálva derűlá-
tásomat és optimizmusomat meg-
őrizni –, kívánok minden kedves 
Horgászunknak egy jobb, boldo-
gabb és természetesen horgászfo-
gásokban gazdag 2023-as évet!

Virág Imre elnök

Szövetségünk a 2023. évben 
is rendelkezik a nagy kárókatona 
gyérítéséhez szükséges engedély-
lyel, a kezelésünkben lévő Tisza 
folyó 494 fkm-től-638 fkm-ig, ter-
mészetben: Tiszadobtól Záhonyig; 
továbbá a 638 fkm-től-758 fkm-ig, 
természetben: Záhonytól Tiszabe-
csig terjedő szakaszára, és a Sza-
mos folyóra 0-49 fkm-ig, 2022. 
augusztus 15-től 2023 január 15-ig 
terjedő időszakra.

A gyérítést végző személy: 
Fesztóry Sándor, Kósa István, 
Muhi Gábor, Vaskó Arnold mun-
kavállalók.

Egyébként a fokozottan védett 
dunai galóca a Duna vízrend-

szerének endemikus faja, melynek 
hazánkban eddig csak a Felső-
Tiszáról, a Dunáról, a Dráváról, a 
Sajóról és a Fekete-Körösről voltak 
előfordulási adatai.

A Magyarország halfaunája (Harka 
Ákos és Sallai Zoltán) című kiadványban 
összefoglalták a fontosabb tudnivalókat 
a galócáról.

Család: Pisztrángfélék (Salmonidae). 
Angol név: Huchen. Német név: Huchen. 
Besorolás: Fokozottan védett, eszmei 
értéke 100.000 forint

Ismertetőjegyek: Oldalról enyhén 
lapított teste erősen megnyúlt, hossza 
a testmagasságnak legalább négyszerese. 
Feje nagy, hossza nagyobb, mint a test 
magassága. A szeme kicsi, átmérője mint-
egy fele az orr hosszának. Nagy, csúcsba 
nyíló szájában erős fogak ülnek, fölső 
állkapcsa túlér a szem hátsó szélének 
vonalán. Rövid hátúszójában 9-10, fark-
alatti úszójában 7-9 elágazó sugár van. 

Enyhén homorú szélű farokúszója előtt a 
hátoldalon kis zsírúszót visel. Pikkelyei 
igen aprók, számuk az oldalvonalon 180 
és 200 között változik. Ezüstös színű 
testét és fejét apró sötét foltok díszítik, 
melyek gyakran X vagy félhold alakúak. 
Nagy növésű hal, testtömege 20-30 kg is 
lehet, de vizeinkből ilyen nagy példányok 
ritkán kerülnek elő. 

Hasonló fajok: Leginkább a pisztrán-
gokkal téveszthető össze, de azok orra 
tompább, testük zömökebb. Ezen túlme-
nően a sebes pisztrángot a fekete mellett 
legtöbbször piros pettyek is díszítik, és 
oldalvonalán 115- 130 pikkely van. A 
szivárványos pisztrángnak kisebb a szája, 
fölső állkapcsa nem ér túl a szem hátsó 
szélének vonalán, és pikkelyeinek száma 
az oldalvonalon csak 105-160. A pénzes 
pér szája még kisebb, és a hátúszójában 
13-nál több sugár van, a pataki szajbling 
hátát sárga erezet díszíti. 

Környezet: A bővizű nagyobb folyók 
hegylábi szakaszán kialakuló paduc-
zóna jellemző faja, de megtalálható a 
pérzónában, illetve olykor a márnazóna 

felső régiójában is. Szívesen tartózkodik 
a sodrottabb mederrészek gödreiben, a 
meredekebb partok öbleiben, a kövezések 
alatt és a kavicspadok alsó szélein. Pata-
kokban és kis folyókban nem él. 

Táplálkozás: A fiatalabbak gerinctelen 
állatokat és apró halivadékot fogyaszta-
nak, az idősebbek csaknem kizárólag hal-
lal, főleg az élőhelyén gyakori paduccal 
táplálkoznak. A galóca kiváló zsákmány-
szerző, mert alkatából adódóan nemcsak 
a kezdősebessége nagy, miként a csukáé, 
hanem tartósan jó úszó, akár a balin. 

Szaporodás: Ivarérettségét 4-5 évesen 
éri el. Áprilisban-májusban ívik a folyók 
felső szakaszain, az ikrát a kavicsos aljza-
ton készített kisebb mélyedésekbe rakja. 
A narancsszínű ikraszemek száma 2-6 
ezer, átmérőjük 4-5 milliméter.

Elterjedés: A galóca nemcsak ősho-
nos, hanem olyan bennszülött halunk, 
amely itt, a Duna vízrendszerében alakult 
ki. Eredetileg csak a Duna és mellékfolyó-
inak hegyi és hegylábi szakaszain élt, de 
néhány más európai folyóban is sikerült 
meghonosítani.

Az utóbbi időkben három nagy 
folyónk fölső szakaszáról került elő: 
Öreg-Duna, Duna, Dráva, Tisza, Körös, 
Sajó. 

Jelentősége: A galóca kitűnő ízű hal, 
de nem csupán ezért kedvelik, sport-
halként is nagyra értékelik, ahol lehető-
ség nyílik horgászatára. Magyarországon 
eddig a szaporításával és telepítésével 
nem foglalkoztak, ezért nagyon ritka 
zsákmány. Gazdasági jelentősége nincs, 
természeti értéke ellenben – mint benn-
szülött és ritka fajnak – igen nagy, ezért 
1996 óta fokozottan védett.

Információ A dunai galóca

Nagyon nehéz év  
van mögöttük

A kárókatona gyérítése

A téli szünidőben rajzversenyt 
hirdettünk „Nyári horgászkaland” 
címmel 6-14 éves korú fiataloknak. 
A lefotózott rajzokat, festményeket 
(egy fotó a képről és egy fotó a kép-
ről az alkotójával) reméljük elküld-
tétek a horgaszsuli15@gmail.
com címre, a név, életkor, lakcím, 

e-mail cím és telefonszám ada-
tokkal. Beküldési határidő: 2023. 
január 5-a volt. Eredményhirdetés: 
2023.január 17-én a Horgász-suli 
facebook oldalon. 1-3. helyezettek 
hasznos horgászcsomagot nyernek! 
Kérdés esetén a 06-30/367-6355 
telefonszám hívható.

Rajzverseny! 

Süllőre, majd amurra gondolt a 
horgász, de a horogra végül 

dunai galóca akadt.

Nem mindennapi zsákmány emléké-
vel büszkélkedhet november 13-a óta a 
Szabolcsveresmarton élő Batta Attila. A 
Tisza tiszakanyári szakaszán, a II. Rákó-
czi Ferenc-híd közelében süllőzni szeretett 
volna, azonban nem a jól ismert ragadozó 
rabolt a felkínált csalihalra, hanem egy 
dunai galóca. A különböző médiák már 
beszámoltak a szenzációs fogásról, azon-
ban lapunk érdeklődésére még sok más 
érdekességet is elmesélt a hobbijáról Batta 
Attila, aki vérbeli tiszai horgász. Szíveseb-
ben várja ugyanis a halak kapását a folyó-
nál, mint egy tónál, pedig ott van lakóhelye 
közelében a Rétközi-tó is. 

– A Tisza partján jobban eloszlanak, 
elférnek egymás mellett a horgászok, mint 
egy tó partján. Zsúfoltak a tavak, sűrűn 
ülnek az emberek, gyakran keresztbe dob-
ják a készséget a horgászok, s megy a 
veszekedés egymással. Számomra a folyó 
jelenti a csendet, a nyugalmat. Van egy 
csónakom, azzal is gyakran járom a folyót. 
Nincsenek autók, nagyon békés a vidék, 
nagyon szeretem a Tiszát – árulta el kér-
désünkre. – A galóca megfogása előtti 
héten többször is voltam a tiszakanyári 
szakaszon, de semmi említésre méltó nem 
történt. Azért szeretem azt a részt, mert 
aránylag gépjárművel is könnyen megkö-
zelíthető. November 13-án már 6 óra körül 
a parton voltam a szintén Veresmarton élő 
Király Lászlóval. A szemben lakó szom-
szédom is, többször voltunk már együtt 
horgászni. Ködös idő és mínusz 2 fok 
fogadta őket a Tisza-parton.

– Azon a reggelen az egyik botomat 
csemegekukoricával pontyra dobtam be, a 
másik készséggel pedig süllőzni akartam, 

ezért a horogra egy 5-6 centiméteres küszt 
tettem. Tíz órát mutathatott az óra, amikor 
a süllős boton egy erőteljes húzásra figyel-
tem fel. A bevágás után először süllőnek 
is gondoltam a megakasztott halat, de 
amikor jó 15 perces fárasztás után először 
jött fel a felszínre, már amurra tippeltem 
a vaskos, hengeres teste, no meg az ere-
je, harcossága miatt. A nagy meglepetés 
akkor ért bennünket, amikor megszákoltuk 
meredek partoldalon, mert nem volt sem 
süllő, sem amur, hanem dunai galóca. Laci 
barátom ismerte fel először, ő kiáltotta 
nekem, hiszen a szákoláskor már alapo-
san szemügyre is vehette a zsákmányt. 
Fotón, videón, a televízió horgászműsora-
iban láttam már dunai galócát, de élőben 
és ilyen közelről még sohasem. Talán 
mondanom sem kell, remegett a kezem, 
a lábam, nagyon boldog voltam. A fény-

képek elkészítése után visszaengedtük a 
vízbe a fokozottan védett halfaj hatalmas 
példányát, ami 5,5 kilogrammot nyomott 
a mérlegen, a hosszát pedig 70 centiméte-
resre saccoltuk. 

– Akkor tulajdonképpen még fel sem 
fogtam, hogy milyen különleges hal akadt 
a horgomra, csak néhány nap múlva tuda-
tosult bennem, amikor nagyon sokan hív-
tak telefonon vagy gratuláltak a közössé-
gi oldalon. Akkor olvastam utána, hogy 
nagyon ritkán fogni. A Debreceni Egyetem 
egyik halbiológusa mesélte, hogy érkeztek 
már hozzájuk galócafogásokról jelzések 
a Felső-Tiszáról, például Vásárosnamény 
térségéből és a felette lévő szakaszokról, 
de ennyire lenti részen még nem hallottak 
ilyen hal fogásáról. A csalihalat egyébként 
a helyszínen fogtam, nagyon sok ivadékhal 
volt ott, mert még nem hűlt le a folyó vize. 

A sok kishaltól szinte fekete a víz, ezért is 
tanyázhatott a közelben a galóca, mert van 
bőven tápláléka – idézte fel a nem minden-
napi pillanatokat Batta Attila, aki aznap 
még fogott egy 2 kilogrammos pontyot is.

Novemberben pontyot? – hangzott el 
óhatatlanul is a kérdés e sorok írójától.

– Az idén eddig tulajdonképpen nem 
voltak még nagy hidegek, nem voltak 
fagyok, ezért még nem vándorolt el a 
ponty a vermelés helyszínére, érdemes rá 
késő ősszel is horgászni. Az egyik isme-
rősöm két évvel ezelőtt november végén 
8 kilogrammos pontyot fogott a Tiszában 
– tette hozzá szerencsés horgász, aki már 
4-5 éves korában megismerkedett ezzel 
a hobbival az édesapjának köszönhetően. 
A szabolcsveresmarti kanálisok, a közeli 
holtágak partján várták a halak kapását, 
az édesapától leste el a titkokat, a külön-
böző praktikákat a kis Attila. Aztán ahogy 
nagyobb lett, már egyedül is járta a hor-
gászvizeket. Természetesen megkérdeztük 
azt is, mik az egyéni rekordjai.

– Régebben a Rétközi-tavon sikerült 
fognom egy 40 kilogrammos harcsát, Az 
idén a Tiszából partra hoztam egy 17 
kilogrammos amurt, tavaly pedig egy 15 
kilogrammos harcsát. Ha a Tiszán nem 
jár a hal, mert éppen áradás van, olyankor 
fel szoktam keresni a megye tavait is, 
gondolok Verbatanyára vagy az Orosi-
tóra. Sok élménnyel térek haza ezekről 
a vizekről, hiszen sikerül jó pár halat a 
partra hozni, s megnyugszik az ember lel-
ke. Novemberben még szoktam horgászni, 
de a december már a pihenésé. Igaz, néha 
még a barátokkal télen elmegyünk meny-
halazni, sütünk olyankor egy kis saslikot, 
van velünk forralt bor, s elbeszélgetünk. 
Tudjuk, hogy ritka a menyhal, nem is 
fogtunk még egyet sem, de jó együtt lenni 
a haverokkal.  MML

Hatalmas szenzáció: kapitális dunai 
galócát fogtak Tiszakanyárnál!

A sokak által ismert és kedvelt

Nyíregyháza Debreceni út 195. szám alól elköltözött a
NYÍREGYHÁZA,  

DÓZSA GYÖRGY UTCA 75. SZÁM ALÁ
Nyitás: január végén

Attól az időponttól fogadják a vásárlókat, s akik le akarják 
adni a FOGÁSI NAPLÓ-jukat, vagy vizsgázni szeretnének. 
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A megyei szövetség, a kezelé-
sében lévő vizekbe jelentős hal-
telepítést (harcsa, kecsege, két-
nyaras ponty) végzett az ősszel. 
A kecsegék haljellel ellátva 
kerültek a folyóba. Hátúszójuk 
mögött, az izomzatba rögzített 
sárga színű haljelek egyik olda-
lán a MOHOSZ felirat, másik 
oldalán pedig az egyedi sor-
szám látható./5.

„Horgászok a gyerekekért!”
A megyei horgászszövetség a „Horgászok a gyerekekért!” karácsonyi 
ajándékozási akció keretében ajándékokat adott át Nyírkércs, Sóstó-
hegy, Tiszanagyfalu, Nyírtelek és Rakamaz kis horgászainak./12.

Az Energifish Kft. is csatlakozott az akciónk-
hoz. Ajándékaiból Pásztor László ifjúsági refe-
rens három gyereket lepett meg a Jókai Mór 
Általános Iskolából.

Az aranysárgában pompázó folyóparti erdő-
ben csak a lehulló levelek neszeznek, szövik a 
természet szépséges őszi szőnyegét. A lassan 
kopaszodó ugornyai fák pedig forró, szerel-
mes nyarakra emlékeznek.

Az Aranyhorog horgászbolt az elsők között 
csatlakozott a megyei horgászszövetség kez-
deményezéshez, a karácsonyi ajándékozási 
akcióhoz.

Indulhat a csuka-
szezon.
Beköszöntött a színpompás 
ősz, amikor az első fagyos haj-
nal után az eltökélt horgászok 
– mint képünkön a penyigei 
laposban a Túr vizét vizslató 
két jóbarát – már fenik a vil-
lantóikat, hogy „megfaggas-
sák” a folyót, szaporodott-e 
benne tavaly óta a csukaállo-
mány. (Fotó: Galambos béla)

A nemrég alapított Matula Tano-
da és Sporthorgász Egyesület is 
csatlakozott a megyei szövetség 
karácsonyi ajándékozási akció-
jához.  Sipos József, az új egye-
sület egyik vezetője adta át  a 
hasznos ajándékokat Kiárának, 
Benedeknek és Kadosának. Az 
egyesületnek sikerekben gazdag 
új esztendőt-, a kis horgászok-
nak  Izgalmas és eredményes 
horgászatokat kívánunk!

Jó a vízszin-
tünk.
Kitartásunk sikerrel 
járt, még talán soha-
sem volt ilyen jó a víz-
szintünk a Máriapócsi 
Horgásztavon! Halak 
vannak, jöttek és 
még jönnek is! Nyitva 
vagyunk, amíg be nem 
fagyunk reggel 7-től 
sötétedésig. VezetőséG

A Nyíregyhá-
zi Család- és 
G y e r m e k -
jóléti Köz-
pont ifjú-, és 
leendő hor-
gászainak is 
sikerült örö-
met szerezni 
és felgyújta-
ni a képzele-
tüket!

A Nyírteleki Sporthorgász és Természetvédő 
Egyesület horgász ajándékokkal lepte meg 
fiatal horgászait. A díjakat a Laguna horgász-
boltban Szabó István, az egyesület ifjúsági 
felelőse adta át. 

Bertók-tó december 12-én

S z i l á g y i 
Zsolt 3 
db. aján-
d é k c s o -
m a g g a l 
l e p t e 
meg a 
Nyíregy-
házi Bem 
J ó z s e f 
Általános 
Iskola ifjú 
h o r g á -
szait.

A megyei horgászszövetség Marcsek Balázs 
horgász szakkör vezető által a „Horgászok a 
gyerekekért!” karácsonyi ajándékozási akció 
keretében ajándékokat adott át a Szent Anna 
Katolikus Általános Iskola kis horgászainak.

A Császárszállási-tó december 4-én hajnal-
ban

A Nyíregyházi Göllesz Viktor Speciális Szakis-
kola ifjú horgászai a megyei horgászszövetség 
karácsonyi ajándékaival már a tavaszi horgá-
szatot tervezik.

Nagyon nehéz év van mögöttünk

KARÁCSONYI AJÁNDÉK A GYEREKEKNEK

Tisztelt Horgásztársak!

Itt az év vége és úgy gon-
dolom, hogy ebből az alka-

lomból néhány gondolatban 
illik megemlékezni a magunk 
mögött hagyott 2022-es esz-
tendőről. 

Az igazat megvallva talán jobb is 
lenne nem beszélni erről az évről, 
mert a múltra visszatekintve bátran 
kijelenthetem, hogy ez az esztendő 
volt talán a legnehezebb a hor-
gászelnöki éveim alatt. Év elején 
még nem gondoltuk, hogy mi vár 
ránk és optimistán indítottuk az 
évet, bízva benne, hogy töretlenül 
építkezhetünk a korábbi évekhez 
hasonlóan. Sajnos, már tavasszal 
látszott, hogy nem lesz egyszerű 
évünk, bár akkor még csak a hal-
gazdálkodás szempontjából fontos 

problémákkal kellett szembenéz-
nünk. Talán első helyen említeném 
a hal árának drasztikus emelkedé-
sét, amit elsősorban a takarmány-
árak elszabadulása indukált, nem 
beszélve a csapadékhiányos, aszá-
lyos nyárról, ami aztán szintén nem 
kedvezett a haltermelésnek sem. 

Sajnos, olyan helyzet alakult ki, 
hogy a magyarországi halgazdálko-

dási vízterületet hasznosítók jelen-
tős része nem jutott hozzá elegen-
dő mennyiségű halhoz a halhiány 
miatt. Egyes becslések szerint, ha 
van elegendő hal, akár 30-40%-kal 
több is kerülhetett volna az ország 
vizeibe. Megfordítva a képletet, 
ennyi hal hiányzott. Szerencsére a 
megyénkben sikerült ezt a helyzetet 
előrelátóan kezelni és még jóval a 
drágulások előtt a szükséges hal-
mennyiséget lekötni, így telepítése-
ink sem szenvedtek kárt, sőt a stabil 
gazdasági helyzetünknek köszön-
hetően még a jövő évi kétnyaras 
pontyot is sikerült beszerezni, majd 
késő ősszel kihelyezni, ezzel a jövő 
évi drágulásokat is részben kikü-
szöbölni. Büszkén mondhatom, és 
jó érzés kimondani, hogy több mint 
73 millió forint értékű hal került a 
szövetség által a megye vizeibe.

Folytatás a 2. oldalon

Minden kedves 
horgásztársunknak 

egészségben és 
eredményekben 

gazdag boldog új 
esztendot kívánunk! 
Görbüljön a bot!

"

Megyei csónakos páros pergető verseny az  
Apagyi-Kenderáztató tavon./9.

Szezonzáró feeder 
bajnokság./10. Dunai galóca akadt horogra a Tiszán. 11.

A közelmúlt legna-
gyobb árvízvédelmi, 
belvízvédelmi és víz-
visszatartó beruházása 
valósult meg közel 36 
milliárd forintból Milo-
ta térségében. A Tisza-
Túr tározó és beeresztő 
műtárgyak ünnepélyes 
átadóján dr. Tilki Attila 
országgyűlési képvi-
selő és Román István 
megyei főispán mondott 
köszöntőt. Jelen voltak 
a térség önkormányzati 
képviselői is.

Felavatták a víztározót

Haltelepítés
Őszi Tisza-part
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