
Zempléni Horgász Hírek 2013 

2.oldal 

 

 

Horgásztunk 2012-ben 

 

 

Fogások, ellenőrzések 

Szabó Zoltán 

Horgászmester beszámolója  

 

 

A 2011-12-es enyhe telünk okozott 

meglepetéseket, hiszen december 

végén még horgászhattunk, és feb-

ruár közepétől ismét lehetőség volt 

a horgok bevetésére a korai jégol-

vadás miatt. A 2011-es törpeharcsa 

pusztulás jót tett a fogási eredmé-

nyeknek, volt ideje megtalálni a 

csalit a nemesebb és nagyobb ha-

laknak is. A kolokán úszkálás is 

töredéke volt az előző évekhez ké-

pest, itt látszik az amur - telepítés 

fontossága. A telepítésekről a titká-

ri beszámolóban olvashatnak. 

2012-ben első alkalommal került 

megrendezésre a pácini általános 

iskolás gyerek részére a horgász-

verseny, aminek nagy sikere volt. 

Az iskola vezetésével együttmű-

ködve szeretnénk hagyományt te-

remteni az iskolai horgászverseny-

ből, amit a nemrég elhunyt hor-

gásztársunkról és polgármeste-

rünkről Barati Attiláról nevezünk 

el. A tisztasági napon, ha az iskolás 

gyerekek nem segítettek volna a 

szemétszedésben, akkor az előző 

évekhez hasonlóan pár horgásztárs 

kivételével a vezetőség szedte volna 

a szemetet.  2013-ban két tisztasági 

napunk lesz, amin remélem, hogy a 

horgásztársak nagyobb létszámmal 

fognak részt venni. A 202 db le-

adott fogási napló adataiból a fogá-

si eredmények szépen alakultak az 

előző éviekhez képest. Az időben 

nem leadott fogási naplók szankci-

óját törvény írja elő. A kifogott hal-

fajok között megjelent egy új hal, a 

balin. A kg-ban összesített fogáso-

kat lásd a táblázatban. Pár szó az 

ellenőrzésekről. Az ellenőreink és a 

rendőrség közreműködésének kö-

szönhetően jobban betartják a hor-

gásztársak a horgászrendet, persze 

kivételek, szabálytalankodók most 

is voltak. Őket fel is jelentették, 

megkapták méltó büntetésüket. 

Csáklyázással 1db varsát, 8 db vég-

horgot és 9 db PET palackhoz rög-

zített hármas horgot szedtünk fel. 

Tiltott eszközzel egy fő követett el 

bűncselekményt (gereblyézett). A 

rendőrség a bűntető eljárást meg-

indította. A királyhelmeci egyesület 

telepítésein tavasszal és ősszel is 

minden alkalommal jelen voltam. 

Összesen 75-80 mázsa halat tettek 

a Karcsába. Ezúton szeretném 

megköszönni az ellenőrök, a rend-

őrök, a helmeci, a saját vezetőség 

és minden tenni akaró horgásztárs 

áldozatos munkáját. Kívánok min-

denkinek jó egészséget, fogásokban 

gazdag horgászatot a 2013-as esz-

tendőre! 

Görbüljön a bot! 

 

Tilalmi idők 

2013-ban 

 

 

Vízterület 
/ fogott hal (kg) 

 

Ponty 
 

Csuka 
Sül- 
lő 

 

Harcsa 
 

Amur 
Már- 

na 
An- 

golna 

 

Egyéb 
Össze- 

sen 

Pácini Karcsa-tó 2824 324 62 120 715 13 46 2497 6601 

Más kezelésű víz 129 30 - - 3 - - 102 264 

HSZ vizek 16 2 - - 4 - - 25 47 

Kifogott hal össz 2969 356 62 120 722 13 46 2624 6912 

Saját vízen kg/fő 13,9 1,6 0,3 0,6 3,5 0,06 0,2 12,4 32,7 

Összesen kg/fő 14,6 1,7 0,3 0,6 3,6 0,06 0,2 13 34,2 

 

Halfajta 
 

Tilalmi idő 

csuka II.15. – III.30. 

süllő III.01. – IV.27. 

balin III.01. – IV.27. 

kősüllő III.01. – V.31. 

kecsege III.01. – V.31. 

ponty V.02. – VI.15. 

márna V.02. – VI.15. 

jászkeszeg V.02. – VI.15. 

szilvaorrú 
keszeg 

 

V.02. – VI.15. 

paduc V.02. – VI.15. 

harcsa 
(80c m - n él kiseb b) V.02. – VI.15. 


