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Tisztelt Maty-éri Horgászok!

A  Maty-éri víztározón történt kiemelt kormányzati beruházás

június 24-ig a Nemzeti Olimpiai Központ 
mederben tárolt víz teljes leürítésre 
érdekében a HECSMSZ teljes horgászati tilalmat rendel
Maty-éri kajak-kenu és evezős pálya korszerűsítési munkálatai július
nem fejeződnek be, de a horgász
Maty-ér partját: 
 

         2019. július 27. (szomba
 

A területre érvényes jegy típusok:
2019. évi CSONGRÁD MEGYEI ÖSSZEVONT FELNŐTT (2 bot) 
2019. évi MEGYEI ÉVES KEDVEZMÉNYEZETT (1 bot)
2019. évi IFJÚSÁGI és GYERMEK 
2019. évi CSONGRÁD ME
MATY-ÉR felnőtt  területi jegy
MATY-ÉR  napi jegyek (Felnőtt
MOHOSZ országos jegyek (sport)
 

Amint arról korábban is hírt adtunk, 

időjárás miatt jelentős gyomosodás indult, amelyet a beruházó és a Szövetség együttesen igyekezett 

lekaszálni. Ezúton szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy

környékén a gépekkel el nem ért gaz, valamint a lekaszált növényzet szár és gyöké

akadókat képez a mederben.  

FONTOS  Horgászrendi változások: 

- Az akadós meder miatt főzsinórnak és dobó előkének a 

- Horgászathoz alkalmanként felhasznált etetőanyag mennyisége maximum 

- A horgász oldalon elhelyezett bóják mellett, azok körzetében horgászni TILOS!

A megkezdett Maty-éri horgászat 

fejlesztés az augusztus 21. és 25. között

Masters VB miatt történt. A két világbajnokságot intenzív felkészülés

nemzetek csapatainak folyamatos edzése a teljes vízfelületet elfoglalja

zavartalansága nem biztosítható, ugyanakkor a konflikt

2019. augusztus 5. és szeptember 2. között csak 19:00 és 07:00 óra között

tehát az esti, éjszakai és hajnali órákban megengedett a horgászat.

 

Minden horgásztársunkat kérünk, hogy Maty

vásároljon és horgász módszerét a korlátozó körülmények figyelembevételével válassza meg

Eredményes  horgászatot kíván a 

       FELHÍVÁS  

éri Horgászok! 
kiemelt kormányzati beruházás keretében 2018. 

a Nemzeti Olimpiai Központ infrastruktúra fejlesztés céljából vízleengedést rendelt el, a 
mederben tárolt víz teljes leürítésre került. A beruházás sikeres és a fejlesztés biztonságos befejezése 

horgászati tilalmat rendelt el. A sajtóban közzétett információk szerint a 
s evezős pálya korszerűsítési munkálatai július utolsó napjaiban 

de a horgászoldalt már nem érintik, így végre a horgászok is birtokba vehetik a 

szombat 0:00 órától) kezdődhet a horgászat

pusok: 
2019. évi CSONGRÁD MEGYEI ÖSSZEVONT FELNŐTT (2 bot)  
2019. évi MEGYEI ÉVES KEDVEZMÉNYEZETT (1 bot) 
2019. évi IFJÚSÁGI és GYERMEK KEDVEZMÉNYEZETT  (1 bot) 

EGYEI GYERMEK (úszós) 
t  területi jegy (2 bot)  

Felnőtt- 2 bot, Kedvezményezett -1 bot, Turista - 1 bot)
MOHOSZ országos jegyek (sport) 

Amint arról korábban is hírt adtunk, a csaknem egy évig szárazon álló mederben 

gyomosodás indult, amelyet a beruházó és a Szövetség együttesen igyekezett 

nénk felhívni a figyelmet, hogy erőfeszítéseink ellenére az iszapos halágy 

el nem ért gaz, valamint a lekaszált növényzet szár és gyöké

FONTOS  Horgászrendi változások:  

Az akadós meder miatt főzsinórnak és dobó előkének a fonott zsinór használata TILOS

Horgászathoz alkalmanként felhasznált etetőanyag mennyisége maximum 

oldalon elhelyezett bóják mellett, azok körzetében horgászni TILOS!

éri horgászat sajnos rögtön tilalommal folytatódik, hiszen a

augusztus 21. és 25. között megrendezésre kerülő ICF Kajak-Kenu 

. A két világbajnokságot intenzív felkészülési időszak előzi meg. A

nemzetek csapatainak folyamatos edzése a teljes vízfelületet elfoglalja majd

zavartalansága nem biztosítható, ugyanakkor a konfliktusok és a balesetek elkerülése érdekében 

2019. augusztus 5. és szeptember 2. között csak 19:00 és 07:00 óra között

tehát az esti, éjszakai és hajnali órákban megengedett a horgászat.

Minden horgásztársunkat kérünk, hogy Maty-érre szóló jegyet a fentiek ismeretében 

vásároljon és horgász módszerét a korlátozó körülmények figyelembevételével válassza meg

Eredményes  horgászatot kíván a HECSMSZ! 

2018. július 20-tól 2019. 
vízleengedést rendelt el, a 

A beruházás sikeres és a fejlesztés biztonságos befejezése 
A sajtóban közzétett információk szerint a 

utolsó napjaiban ugyan még 
szok is birtokba vehetik a 

horgászat 

1 bot) 

csaknem egy évig szárazon álló mederben a csapadékos 

gyomosodás indult, amelyet a beruházó és a Szövetség együttesen igyekezett 

erőfeszítéseink ellenére az iszapos halágy 

el nem ért gaz, valamint a lekaszált növényzet szár és gyökérzónája kiterjedt 

fonott zsinór használata TILOS!  

Horgászathoz alkalmanként felhasznált etetőanyag mennyisége maximum 1 kg lehet.  

oldalon elhelyezett bóják mellett, azok körzetében horgászni TILOS! 

, hiszen az infrastruktúra-

enu VB, és az azt követő 

időszak előzi meg. A részvevő 

majd, így a horgászat 

usok és a balesetek elkerülése érdekében  

2019. augusztus 5. és szeptember 2. között csak 19:00 és 07:00 óra között, 

tehát az esti, éjszakai és hajnali órákban megengedett a horgászat. 

szóló jegyet a fentiek ismeretében 

vásároljon és horgász módszerét a korlátozó körülmények figyelembevételével válassza meg. 


