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„Jelen rendezvény a MOHOSZ Horgász Utánpótlás-nevelési és Oktatási  

Program pályázati támogatásával valósult meg.”   

Nyergesújfalun a Viscosa Horgász és Környezetvédő Egyesület szervezésében  

2022-ben egy összevont 2 napos rendezvény keretében került megszervezésre 

 a Víz-Világ takarítási napja és a Gyermeknap.  

Az első körökben egyesületünk és városunkban működő Kernstok Károly Általános Iskola diákjait hívtuk segítségül 
Duna partszakaszunk rendbetételére, melyet 315-en örömmel és aláírásukkal hitelesítve vállaltak.  

  Pedagógusok kíséretében kígyózó sorokban özönlötték el a tanulók vízpartunkat, ahol is  

Mihelik Magdolna Polgármesterasszonyunk szólt egy pár szót a 
hulladékmentes környezet előnyeiről és az esetleges újrahasznosítás 
fontosságáról. A gyermekek a Duna parton szétrajzottak és hihetetlen 
mennyiségben gyűjtötték a szétszórt vagy csak a víz által hozott hulladékot. A 
sok teli hulladékoszsák gyűlt és gyűlt mikor megszületett fejünkben a 
gyermeknapi program folytatásként, amit a 2022-es a MOHOSZ Horgász 
Utánpótlás-nevelési és Oktatási Program pályázati támogatásán keresztül 
tudtunk létrehívni. 

  A takarítási nap sikeressége és a részvételi magas létszám arra ösztönözött minket, hogy a folytatást egy az 
egyesület kezelésében lévő vízen a jobb idők beálltával egy nagyobb volumenű gyermekhorgászsport és 

környezetvédelemre ösztönző rendezvényként folytatódjon. A 
gyermek környezetvédelmi napra már regisztrált 315 gyermek 
közül 24 alsós és 11 felsős rendelkezett állami jeggyel, ezért és a 
horgászsport népszerűsítéséért a többi regisztráló részére további 
programokat tartottunk.   A pályázatunk sikerességének 
köszönhetően az első 6-6 helyezettnek a MOHOSZ által felajánlott 
/12 db nagyon komoly horgászbot formájában/ felszerelést 
tudtunk átadni. Az egyesület szintén kitett magáért, aminek 
köszönhetően további horgászbotokat, sok kupát, érmet és 
nyereményt vagy csak ajándékot vehettek át a megjelentek.  

A képen: Kovács Zsolt he elnök és Bodoni János ifjúsági felelős 
  
A verseny nagyon jó hangulatban kezdődött és telt. Remek idő mellett a gyermekek 
elözönlötték megint vízpartunkat és az etetés után megkezdődött az apróhalfogós 
nagy horgászverseny, amin most a halfogás sem maradt el.  Azon gyermekek se 
maradtak fogás élménye nélkül, akik nem rendelkeztek engedéllyel vagy nem fogtak 
halat, mert a lavórpeca vagy halfelismerés, célbadobósnál ügyeskedhettek külön 
díjjakért, ajándékokért, horgászbotokért, felszerelésekért. Közel 300 db ajándék 
került kiosztásra, aminek köszönhetően gyermek üreskézzel és jó emlék nélkül nem 
ment haza e nevezetes napon. Köszönjük a MOHOSZ , a szülők, pedagógusok, 
horgásztársak támogatását, segítségét.  Köszönjük Osvald Zsolt és Smidth Kovács 
Bence megyei szövetségi vezetőink támogatását, segítségét. Réméljük tudjuk 
folytatni, ha más nem a PECA szakkörünk keretein belül, ahova csak a Peca szakkörös 
területijegyed kell megváltanod. Viscosa he. 
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   További képek rendezvényünkről. 
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