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          2016
HORGÁSZHÍREK

Elnöki beszámoló:
Tisztelt Horgásztársak, Sporttársak, Barátaim!

2016-ot írunk, immár öt éve vezetem horgászegyesületünket, így ötödik alkalommal köszönthetem horgász 
egyesületünk tagjait, barátaimat.
Sajnos egy szomorú hírrel kezdem elnöki beszámolómat. Minden évben megemlékezünk halottainkról. Az idén több 
horgásztársunk elhunyt. Október 28–án meghalt Márta Mihály. A nagybetűs MÁRTA MIHÁLY, akinek nagyon sokat 
köszönthetünk mi horgászok, nagyon sokat köszönthetünk mi barátok, sokat köszönhet az egyesület, hogy működik, 
és ahogyan működik. Nyugodjanak békében! Nyugodj békében MISI!
Az elmúlt évben arról írtam, hogy az eddigi évek legnagyobb átalakulásán ment át a horgász társadalom. Igen, sok 
volt a változás, sok volt az újdonság, de vettük az akadályokat, mind a vezetőség úgy horgászaink is megfelelve az új 
kor kihívásának. E sorok írásakor is tudomásom van jó néhány változásról, ami a idei évet már érinti. Bízom abban, 
hogy időben kapunk megfelelő tájékoztatást, valamint marad idő a felkészülésre, hogy ebben az évben is jó 
minőségben tudjuk végezni munkánkat. Az engedélyek érvényesítése rendben zajlott, a csekkes befizetés eltörlése 
után jól működött a bankkártyás, a SZÉP kártyás, az utalásos, valamint egyedi helyzetekben a készpénzes befizetés is. 
Az idei évben nem változtatunk a már bevált jól felépített rendszerünkön, az elmúlt év mintájára történhetnek a 
befizetések.  Horgászaink hozzászoknak, hogy a szakmai horgász év február 01-el kezdődik és január 31-ig tart. A
fogási naplókat idén is február 08-ig kell leadni. A 2016 évi fogási naplók, az állami jegyek, az érvényesítő bélyegek 
elkészültek, átvettük és február 2-án megkezdjük kiadásukat.
A fogási napló leadásának fegyelme tovább javult, de néhány horgász még mindig semmibe veszi a jogszabályt. Az 
elmúlt évtől a le nem adott fogási napló gazdáit, dupla állami jegy árának befizetésére utasítja a törvény.
A 2016-os horgászrenden ismételten sikerült úgy változtatnunk, hogy a novemberi küldöttgyűlés azt megszavazta. 
Jelentős változás a csuka elvihető mérete, valamint az egy évben kifogható nemes hal darab számában történt. 
Horgászmesterünk aktuális és hiánypótló szabályokkal egészítette ki horgászrendünket, amit ugyancsak elfogadott a 
küldöttgyűlésünk.  Az érvényes horgászrendet csatoljuk újságunkhoz, megkaphatják a horgászirodában, kitűzzük 
hirdetőtábláinkra, olvashatják honlapunkon.
Tavalyi horgászhírekben azt írtam: ne legyünk büszkék az a 2013-as fogási eredményre. Ennek okát legfőképp abban 
láttuk, hogy 2012 telén találtuk meg a tükörhálót a tilosban, azt gondoljuk, hogy egy régen tartó folyamat végére 
került pont. Írom ezt, azért mert már ismerjük a 2014-es fogási eredményt, valamint jelentős darabszámot dolgoztunk 
fel a 2015-ös fogási naplókból. Beszámolhatok arról, hogy a fogási átlagok nőttek. Láttam fogási naplót a nyáron, 
amiben 48 db kifogott süllő szerepelt, illetve amit elnökségem, sőt vezetőségi tagságom alatt sem tapasztaltam, 
szeptemberben egy horgászunk kiváltotta második fogási naplóját irodánkban.  Nagyon remélem telepítéseinknek, 
halgazdálkodásunknak köszönhetően évről évre nőni fognak a fogási átlagok.  
Döntés született a horgásztanya működtetése mellett. „Gondos” gondnokokat sikerült találnunk, akikkel hosszútávra 
tervezzük együttműködésünket. Buzdítom horgásztársaimat, az egyesület tagjait, akik több napot szeretnének 
horgászni és nem rendelkeznek saját ingatlannal, akik szeretnék kihozni családjukat, de jó lenne éjszakára egy fedél a 
fejük felé, akik szeretik a kényelmet és a horgászat mellett is vannak igényeik a tisztaságra, hogy vegyék igénybe 
horgásztanyánk szolgáltatásait. Annál is inkább, hiszen míg egy idegen számára 3000 Ft. egy éjszaka ára, az egyesület
tagjainak 1000 Ft.  
2014 őszén kezdtük a törpeharcsa gyérítését, majd 2015-ben szinte egész évben varsás gyérítést végzett 
horgásztársunk. Tibor folyamatosan emelte varsáinak számát a fogásainak szaporításának érdekében, sajnos a pótlás is
folyamatossá vált, hiszen több esetben azzal szembesült, hogy nem annyi számú varsát ürít ki, mint amennyit 
kihelyezett. Elgondolkodtató. Az éves varsázás eredménye 30-32 mázsa törpeharcsa.
A vezetőség törpeharcsa fogó verseny meghirdetésével is a gyérítés mellett tette le voksát. Sajnos a 100.000 Ft. fődíj 
ellenére is igen kevés nevezés érkezett a páros versenyünk kiírására. A tizenegy csapat összesen 262 kg. „markazi 
pisztrángot” fogott ki a tóból.      
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A kormorán állományt idén is riasztgattuk, gyérítettük tavunkon. Komoly feladatot jelent horgász egyesületünk 
vadászai számára az egyre szaporodó madárállomány ritkítása, hogy minél kisebb kárt okozzanak halállományunkban.
A felügyelő bizottság ez évben is a feladattervben rögzítettek szerint tartott ellenőrzéseket. Ennek eredményéről az 
Elnökük novemberben számolt be a küldöttgyűlésen, decemberben pedig kiegészítette beszámolóját a vezetőség előtt.
Fegyelmi helyzetünk a 2015-ös évben: öt feljelentés érkezett a fegyelmi bizottsághoz. Három esetben a fegyelmi 
bizottságunk járt el a szabálytalan horgásszal szemben, kétszer viszont a bizottság elnöke továbbította a feljelentést a 
megyei halászati felügyelőnek, aki a tények ismeretének tükrében szabta ki a büntetést.
Az idei év őszétől új gátőr teljesít szolgálatot tavunknál. Kardos Tamásnak megköszönve magas színvonalon végzett 
munkáját, jó egészséget, erőt kívánok új feladatainak végzéséhez, amit ezen túl is az erőmű csapatában visz tovább. 
Tapasztalatát, széles látókörét, a halászati törvények ismeretét kamatoztatva, továbbra is számítok munkájára. Az új 
gátőr Holecz Adriánt nem most ismertük meg. Adrián évek óta egyesületünk horgásza, és ami legalább ennyire fontos,
hogy az ellenőreink munkáját segítve, a rendőrség színeiben, vett részt az elmúlt években. Kérem, horgásztársaimat 
segítsék munkáját, Adrián ugyanazt a halászati ellenőri feladatokat is ellátja mint amit Tamás látott el.
Továbbra is él szerződésünk Dr. Gorda Sándor halbiológussal. Idén is két alkalommal, tavasszal és ősszel történt meg 
halállományunk, vízminőségünk felmérése. Nem kívánom az elfogult értékelésemet itt megosztani, bárki olvashatja 
honlapunkon, illetve nyomtatott formában megkaphatja a horgászirodán. Többször említettem, hogy nemcsak a 
keszegfélék családjában van saját szaporulatunk, pontyok és süllők növendékei is szép számmal mutatkoztak a 
felmérés során. Ebben az évben, a hosszú és rekordokat döntött kánikula ellenére sem kellett foglalkoznunk 
halpusztulással, nem tapasztaltunk elhullást vizünkön.
Az idén felújítottuk horgászirodánkat. Év elején arra érkeztünk, hogy ismeretlenek betörést kíséreltek meg. A riasztó 
működött, elriasztotta a betörőket, azonban rácsokban, redőnyökben, ablakokban kár keletkezett. Az évek óta 
halasztgatott felújítást végrehajtottuk, megújult, szép környezetben várjuk horgászainkat 2016 februárjától az 
engedélyek érvényesítésére. Az engedély ára nem változik az elmúlt évhez képest.
Tíz darab szalonnasütő, főzőhely kialakítására került sor, körben a tó partján, úgy tudom elégedettek horgászaink, 
vendégeink. Mindegyik rongálás nélkül úszta meg az őszt, bízom ez sokáig így is marad. Jövőre filagórák telepítését 
tervezzük a főzőhelyek mellé.  
Évről évre kérem, igyekezzünk betartani az egymás mellett élés íratlan szabályait. Ne zavarjuk horgásztársainkat, 
szomszédjainkat, az előttünk horgászó társainkat, a hétvégi házak tulajdonosait, csónakban horgászó sporttársainkat, a 
tóparti vendégeket, az ide látogató turistákat. A horgász a halőrök és más hivatalos személyek által végzett 
ellenőrzéseket ne tekintse indokolatlan zaklatásnak. Segítse a halőrök felelősségteljes munkáját. Minden évben idézek 
néhány sort az országos horgászrendből: "A horgász joga és lehetősége a szabályok és a horgászrend megsértőjét 
figyelmeztetni, az észlelt szabálytalanságról, továbbá a part szennyezését, a rongálást hivatásos személynek, ill. 
szervnek (pl. halőrnek) bejelenteni."
Jó fogást kívánok a következő évre! A vezetőség nevében ígérem, azon leszünk, hogy nyugodt, tiszta, barátságos 
környezetben, jó eredménnyel térjen haza minden horgász és hozzátartozója, aki kilátogat víztározónkhoz. 

Boldog újévet, jó egészséget kívánok!

Horgászmesteri beszámoló:
Tisztelt Horgásztársak!

A 2016-ös horgászidényre néhány észrevétellel, illetve kéréssel fordulok Önökhöz, Hozzátok az alábbi néhány sorban.
 Az első és mindenki számára fontos kérésem az lenne, hogy használjátok és olvassátok el a két évvel ezelőtt 
kihelyezésre került hirdetőtáblákat, amin a horgászokat érintő információkat, felhívásokat, rendezvényeket 
tájékoztatókat helyez ki a vezetőség. Sajnálattal tapasztaltuk, hogy 2014-hez hasonlóan 2015-ben sem horgászaink 
nagy része nem olvassa, illetve fel sem keresi ezeket az információs pontokat, ezáltal sokukhoz nem jutnak el a 
számukra is fontos információk.
Sajnálattal tapasztaltuk azt is a múlt szezonban, hogy azon kevés társadalmi munkán, ami egy-egy évben 
megrendezésre kerül, mindig ugyanazokkal az arcokkal találkozunk, ugyanazok az emberek jönnek el, nem nő azon 
horgásztársak száma, akik szeretnének tenni azért, hogy egy szebb, tisztább, kulturáltabb környezetben hódolhassanak
szenvedélyüknek, hobbijuknak. 2015-ben a meghirdetett szemétszedésen 9 fő jelent, meg amiből 5 fő a vezetőségből 
volt. A taglétszámunk 2015-ben 900 fő. Ez azért elgondolkodtató. 
Nagyon szépen köszönöm ezúton is azon horgásztársaimnak, akik részt vesznek e rendezvényeken, s bízom benne, 
hogy az elkövetkező időkben egyre több új arcot fogok látni egy-egy ilyen alkalommal.
 A következő kérésem, egyben egy felhívás is lenne, amivel hozzátok fordulok. Az elmúlt évek jogszabályi változásai, 
törvényi szabályozásai teljes mértékben ellehetetlenítették a társadalmi ellenőrök munkáját. Az ellenőröknek különféle
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vizsgákkal kell rendelkezniük, sajnos már nem elég a tóért és halakért való tenni akarás. Ezért a  Visontai Erőmű És 
Bánya Dolgozóinak Horgászegyesületének vezetősége várja azon horgásztársakat, akik éreznek magukban affinitást 
az iránt, hogy tagjai legyenek az egyesület társadalmi halőr csapatának, hogy jelentkezzenek nálam vagy a vezetőség 
bármely tagjánál. Az egyesület biztosítja a szükséges anyagot a felkészüléshez. Ha valaki hivatalos Halászati Őr 
szeretne lenni, akkor a vizsgához az egyesület vállalja mindezek költségeit.  Ezen feladatkör ellátása havi szinten 
/persze létszámtól függően/ két-három ellenőrzést foglal magában, melyek csoportosan történnek, halőrökkel, 
halászati őrökkel, s a rendőrség dolgozóival együtt.
Ha valaki úgy érzi elég határozott, tettre kész, az esetleg felmerülő konfliktust fel tudja vállalni, és nem riad vissza az 
éjszakai „menetektől” sem, tagja szeretne lenni egy a tóért és a halakért tenni akaró jó csapatnak akkor várjuk a 
jelentkezését. 
Végezetül két fontos dologra hívnám fel a figyelmet, amivel többször találkoztunk 2015-ben. A halőrökkel, 
ellenőrökkel és a vezetőséggel történt egyeztetés alapján egyértelműen meghatároztuk a horgászrendet, és 
szabályoztuk a vitás kérdéseket:
A horgász köteles a horgászkészsége mellett úgy és olyan állapotban tartózkodni, hogy kapás esetén arra reagálni 
tudjon. Abban az esetben, ha az ellenőrző személyek a horgászt nem találják a felszerelése mellett, vagy olyan 
állapotban van /nem egészségügyi probléma miatt/ hogy a kapásra reagálni képtelen, a horgásztól az engedély 
minimum három hónapra bevonásra kerül.
Azok a horgászok, akik behordásos módszert használnak,  a 150 m túl horgászó csónakos horgászokat nem 
zavarhatják, nem szólíthatják fel a horgászhelyük elhagyására. A horgászrendünk egyértelműen szabályozza, hogy a 
csónakos horgász a mindenkori vízszéltől számított 150m túl az elzárt területek kivételével bárhol horgászhat.  Az 
parti horgász  aki e szabályozást figyelmen kívül hagyja, s a szabályosan horgászó csónakos horgászt zavarja, attól a 
horgászengedély minimum három hónapra bevonásra kerül.
Kívánok minden horgásztársamnak élményekben, s fogásokban gazdag 2016-os horgászszezont, s ha bármilyen 
kérdés merülne fel az idei évben is állok rendelkezésükre.

Köszönettel:  Gócsa Tamás horgászmester

Telepítések 2015-ben:
Egyesület:

 2015-04-01:   780 kg  kettő-három nyaras csuka

 2015-04-18: 100.000 db. előnevelt süllő

 2015-05-05:   5.750 kg három nyaras ponty

 2015-08-26:   8.500 kg három nyaras ponty

 2015-11-18: 14.250 kg három nyaras ponty

 összesen : 28.500 kg három nyaras ponty 

Erőmű:

 2015-11-19: 10.000 kg három nyaras ponty

 összesen : 38.500 kg három nyaras ponty

Köszönjük az Erőmű Vezetésének a telepítést! Köszönettel tartozunk az Erőmű Vezetésének, a Vízellátási 
osztály Vezetőjének, a Karbantartási főosztály Vezetőjének, hogy az elmúlt öt évben az együttműködött az 
egyesületünk Vezetőségével.  Hozzájárult a halasításhoz, a part tisztántartásához, nádvágáshoz, fűnyíráshoz, 
szemétszállításhoz, egyéb karbantartási feladatok elvégzéséhez. 
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2016. évi tagdíjak, befizetések

2016. évi tagdíjak

Megnevezés

Régi tag Új tag

Tagdíj
Állami

jegy
Területi
engedély

Összesen
Horgászati
hozzájáru-

lás
Összesen

1. Felnőtt tag 13.000,- 2.000,- 25.000,- 40.000,- 30.000,- 70.000,-

2. ME ZRt. dolgozó 13.000,- 2.000,- 19.000,- 34.000,- 25.000,- 59.000,-

3.
Nyugdíjas                    
(70. évtől, 3 év tagság)

13.000,- - 13.000,- 26.000,- - -

4. Ifjúsági tag 9.000,- 2.000,- 9.000,- 20.000,- 8.000,- 28.000,-

5. Pártoló tag 53.000,- 2.000,- 20.000,- 75.000,- - -

Egyéb díjak

Megnevezés Összeg

Tagkönyv 2.000,-

Jogfenntartó felnőtt 13.000,-

Jogfenntartó ifjúsági 9.000,-

Etetőháló és csónakról való horgászat éves díja 5.000,-

Etetőháló és csónakról való horgászat egyszeri alkalomra 500,-

Napijegy felnőtt 4.000,-

Napijegy ifjúsági 2.000,-

A második fogási napló 75.000,-

2016. április 28-ig a táblázat szerint fizethető be a tagsági díj.

Aki 2016. április 28. és 2016. május 31. között fizeti be tagsági díját, annak + 2.000,- Ft késedelmi díjat kell fizetnie.

Az Alapszabályunk 9.§/3. pontja szerint: „Azt a tagot, aki a tagdíját meghatározott időre nem fizeti be, az 
elnökség a tagok sorából törli.” Ez az időpont: 2016. május 31. egyben az utolsó alkalom engedély kiváltásra is. 

Kérjük, hogy ne felejtsék el a Fogási naplót legkésőbb 2016. február 08-ig a gyűjtőhelyekre, illetve az irodára 
eljuttatni. Valamint kérjük az éves fogási eredményt az utolsó oldalon összesíteni.
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2015. évi versenyek.

Az idei évben június 13-án került megrendezésre házi versenyünk. Az időjárás megfelelő volt egy jó hangulatú 
verseny lebonyolítására. Az évről évre növekvő érdeklődés azt eredményezte, hogy idén már negyvenkét nevező 
méretetett meg a Szabics János emlékversenyünkön. Az első helyezést Terbe Róbert szerezte meg 9260 gramm 
összsúly kifogásával, ő fogta a legnagyobb halat is a versenyen, 3880 grammot nyomott a ponty.  Második  Ifj. 
Medvenicz István 5320 gramm, harmadik Kovács László  5240 gramm kifogásával. Kiemelném Bernáth Zsuzsanna 
horgásztársunkat, aki hosszú évek óta egyedül képviseli női tagjainkat. Zsuzsanna a férfiak mezőnyében derekasan 
helyt áll, de várja női kollegáit, akikben e nemes versenyen kihívóra találna.
Az elnöki beszámolóban már említésre került a gyérítésre tett kísérletünk, kiírtuk a törpeharcsa fogó versenyt. A 
verseny nyílt lebonyolítású volt, tehát az a horgász, aki rendelkezett érvényes állami jeggyel nevezhetett a három 
napos páros versenyre. Az első helyezett páros Domoszlai Tibor, Domoszlai Mihály lett 63500 gramm törpeharcsa 
kifogásával, a második helyezett Bódi Árpád, Safranka Béla páros 62500 grammal, még a harmadik helyen a Gubola 
Tibor, Holecz Adrián páros végzett 48900 grammal. Nem vette el kedvünk a kevés számú nevezés. Amennyiben 
lehetőségünk lesz rá, 2016-ban is megrendezzük a versenyt.
A 2015. évi Walterland Masters nemzetközi csapatversenynek a szegedi Maty-éri evezőspálya adott otthont. A 
versenyen 34 csapat indult, köztük 15 külföldi (angol, német, osztrák, stb.), több világbajnokkal. A Gyurgyik László, 
Jobbágy Roland, Komár István, Safranka Béla összeállítású csapatunk az igen előkelő 16. helyezést érte el, a magyar 
csapatok között a 8. lett. A második versenynapon egyéniben Safranka Béla szektor 1, Jobbágy Roland szektor 3 
helyezést ért el.
A XXXIII. Villamosenergia-ipari Horgásztalálkozó az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. szervezésében került 
megrendezésre az egyesület taván július 3-5-én. Egyesületünket az első osztály mezőnyében  Gyurgyik László, Komár
István, Safranka Béla összetételű csapat képviselte, és a 4. helyezést érték el. Egyénibe a csapatból Komár István volt 
a legeredményesebb, összetettben a 7. helyezést ért el. a csapatversenyt 2015-ben Paks csapata nyerte meg.

Jobbágy Roland versenyfelelős

Figyelem! Felhívás! Meghívás!

Tisztelt horgásztársaim! Ahogy azt már írtam, az ötödik évben köszöntöm önöket ezen újság soraiban, ez azt is jelenti,
hogy az idén tavasszal tisztújító közgyűlést kell tartani. A közgyűlésen öt évre megválasztjuk az elnököt, az 
elnökséget, a vezetőséget, és a küldötteket is. A közgyűlés időpontja úgy került kijelölésre, hogy azon minél több 
tagunk legyen jogosult részt venni. A közgyűlésen azok a horgászok vehetnek részt, jelölhetnek és adhatják le 
érvényes szavazataikat, akik érvényes állami jeggyel, valamint a markazi víztározóra kiállított érvényes területi 
engedéllyel rendelkeznek a 2016-os évre. Horgászainknak három hónap áll rendelkezésükre, hogy érvényesítsék 
horgászokmányaikat, és jogosultságot szerezzenek a közgyűlésre.

A közgyűlés időpontja: 2016. április 29. 17 óra
Helyszíne: Gyöngyösi Kolping Ház, 3200 Gyöngyös Török Ignác utca 1.

A 2015-ös küldöttgyűlés előkészítette a közgyűlést. Kijelölésre került a jelölő bizottság elnöke, valamint 
kiválasztottuk a jelölő bizottság tagjai. A jelöltek névsorát a küldöttgyűlés elfogadta, megszavazta. 
Kérem kérdéseikkel és építő jellegű javaslataikkal keressék a bizottság tagjait.
Elnök:   Makarész István 30/592 8646
Tagjai:   Káli Béla 30/928 8006
              Lutter István 30/422 1523
              Szatmári István 30/525 8508
              Verebélyi László 30/816 2849

Kérem, vegyék komolyan meghívásunkat, vegyék komolyan az egyesület jövőjét! Jöjjenek el és ott ahol helye van, 
mondják el véleményüket, tegyenek javaslatokat, szavazzanak, hogy a következő öt évben a megválasztott vezetőség 
jól végezhesse munkáját!  
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Horgászigazolványok érvényesítése:

Az igazolvány érvényesítését és a díjak befizetését az idén is, a tavalyi bevált struktúrában fogjuk elvégezi. NEM 
lehet csekken befizetni. 2014-től így 2016-ban is mindhárom pénzintézmény által forgalmazott SZÉP kártya 
szabadidős "zsebéből" váltható horgászengedély. Továbbra is van lehetőség a bankkártyás befizetésre, valamint az 
átutalásra (amennyiben az átutalásról szóló igazolás a befizetőnél van). Ha ezzel sem tudnak élni horgásztársaink, úgy 
utolsó sorban a készpénzes fizetést is elfogadjuk. 

2013-tól kizárólag SZEMÉLYESEN, érvényes személyazonosságot igazoló okmánnyal lehet a 
horgászigazolványokat érvényesíteni. Nem áll módunkban barátoktól, családtagoktól elfogadni a behozott 
engedélyeiket és ezeket érvényesíteni. 
Aki a fogási naplóját 2016. február 08-ig nem adja le, + 2.000 Ft-ot köteles fizetni az állami jegyéért. Amennyiben a 
késedelem miatt kirótt összeget nem fizeti be, nem áll módunkban az engedélyét érvényesíteni.
Kérek minden kritikát gyakorló horgásztársat, hogy indulatait ne az adminisztrátor hölgyekre zúdítsa, jöjjön el a 
fogadó órára, ahol mindig az elnöknek mondhatja el véleményét, teheti fel kérdéseit.

Az érvényesítéseink időpontjai:

február: 02, 09, 16, 23 09:00 – 17:00
február: 03, 10, 17, 24 14:00 – 17:00
február: 04, 11, 18, 25 09:00 – 14:00
március: 01, 08, 22, 29 09:00 – 17:00
március: 02, 09, 16, 23, 30 14:00 – 17:00
március: 03, 10, 17, 24, 31 09:00 – 14:00
április: 05, 12, 19, 26 09:00 – 17:00
április: 06, 13, 20, 27 14:00 – 17:00
április: 07, 14, 21, 28 09:00 – 14:00
május: 03, 10, 17, 24, 31 09:00 – 17:00

Emlékeztető:
Horgászrend a pihenőbázison:

Ezentúl csak az horgászhat a pihenőbázishoz tartozó partszakaszon (kivéve a gát melletti 50 m-es üzemi területet), aki 
rendelkezik a Gondnokság által kiállított, lepecsételt és sorszámmal rendelkező nyomtatvánnyal. A pihenőbázis 
gondnoka köteles a nyomtatvány sorszámát a szoba igénylőlapján feltüntetni, ezáltal az nyomon követhető lesz. 2014. 
január 1-től parkolni csak a pihenőbázis parkolójában lehet.

Etetés:

Megkérjük a tisztelt horgásztársakat, hogy a jövőben az etetésre szánt magokat (kukorica, búza), legyenek szívesek 
főtt, vagy áztatott állapotban a tóba juttatni. A száraz gabona beszórása hozzájárul a tó víz minőségének romlásához, 
illetve a halak egészségi állapotának károsodásához.  Ezzel hozzájárulnak ahhoz, hogy a tó vízminősége ne romoljon, 
illetve a halak egészségi állapota ne károsodjon. A szárazon bejuttatott szemes takarmány a fenéken marad, 
rothadásnak indul, továbbá a halak bélrendszerében súlyos gyulladást okoz, melynek következtében a hal nem fog 
táplálkozni, illetve el is pusztulhat. A főtt, illetve áztatott magokat azonban a halak könnyebben tudják emészteni, és 
mivel a fehérhalállomány is könnyebben tudja fogyasztani, kisebb a valószínűsége, hogy a fenéken felhalmozódva 
bomlásnak induljon. Továbbá kérném, hogy a fentiek mellett tartózkodjanak a vödörszám tóba borított etetőanyag 
mennyiségektől, higgyék el a kevesebb néha több.

A nyári fajlagos pontytilalomhoz:

A nyári fajlagos pontytilalom alatt a rablóhalazás mellett, csak úszós módszert lehet alkalmazni az egyéb halfajok 
(keszeg, kárász, amur) horgászatához. Törekedni kell a finomszerelékes módszer alkalmazására. A horogra a csalit 
csak tűzve lehet feltenni, (csonti, giliszta, csemegekukorica) a fűzött csalik használata tilos! A kifogott pontyot 
haladéktalanul vissza kell engedni.
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Fogadóórák: februártól májusig az igazolvány érvényesítés kedd délutánokon, majd 
minden hónap első hétfőjén 16:00 - 17:00 óráig

Takarítási nap: a meghirdetett időpontokban 08:00 - 12:00 óráig
Házi horgászverseny: június hónapban a meghirdetett időpontban
Pontytilalom: fajlagos pontytilalom és telepítés miatt, a meghirdetett időpontokban
Társadalmi ellenőrök értekezlete: meghívó szerint
Közgyűlés: 2016-04-29 17 óra, Gyöngyösi Kolping Ház
Új felvételisek: február második felétől, oktatás és vizsga az értesítés szerint a honlapunkon

Horgászegyesület elnök: 30/525-8724
Horgászmester:  20/519-6728

A horgásztanya gondnoka: 70/319-5495
HE. iroda tel/fax csak fogadó órákon: 37/789-134

e-mail elérhetőség: visontaihorgász.egyesület@chello.hu
Honlapunk: www.markazihorgaszto.hu

Kérünk mindenkit csak hivatalos, egyesületi ügyekben keressen bennünket!
Köszönetet mondunk minden olyan horgásztársunknak, akik aktívan részt vállaltak az Egyesület érdekében végzett

éves munkában!

Az Egyesület Vezetősége nevében: Faragó László, HE. Elnök
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