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Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket és Gyerekeket, hogy ettől az évtől kezdve 
megszűnik az eddigi horgásztábor. Ha betartjuk a 37/2007.(VII.23.) EüM-
SZMM együttes rendeletben a táborozáshoz előírtakat olyan magas díjat kellene 
a szülőkre terhelni, ami már szerintünk nem lenne elviselhető.
Ezért a vezetőség úgy döntött, hogy 2008. évtől kezdve Gyermek és ifjúsági 
programot szervezünk.  A program ugyanúgy kétszer egyhetes és díjmentes
lesz. Az első csoportba várjuk a 8-11 éveseket, a másodikba a 11-14 éves 
korúakat. Csoportonként csak 20 gyereket tudunk fogadni. Feltétel, érvényes 
horgászengedély. A gyerekeknek élelmet és innivalót hozniuk kell magukkal. 
Jelentkezni kell a program kezdete előtti héten, Gulyás Gábor ifjúsági felelősnél 
a 06205291699-es telefonszámon. Az első program: június 16-20-ig, a 
második program: június 23-27-ig lesz. A második csoport végén állami 
horgászvizsgát tehetnek a 13-14 éves gyerekek. Nagyon sok új programmal 
várjuk a gyerekeket. Kérjük, hogy ha lehetséges, az első napon a szülők kísérjék 
el Őket. A gyerekek hozzanak horgászbotot, orsót, vékony damilt, keszegező 
horgot, úszót és sörétólmot. Ne vásároljanak drága felszerelést. Akinek még 
nincs horgászengedélye, kiválthatja az első napon 900.-Ft-ért.

Partszakasz: Megkérjük a partszakaszhasználókat, hogy 2008. április 26-ig 
mindenki tegye rendbe a helyét a hozzátartozó úttal és árokkal együtt.

Haltelepítés: 2008.március 28-án és 31-én 40 mázsa keszeget és kárászt 
telepítettünk, elosztva mindenhova. Hamarosan telepítünk 20 mázsa kétnyaras 
pontyot. Ezután tilalom nem lesz, de kérünk mindenkit, hogy figyeljen oda, 
nehogy valakik elvigyék a méreten aluli pontyot. Amennyiben a bevételeink jól 
alakulnak, akkor horogérett pontyot fogunk még telepíteni az ívás után az őszi 
telepítés előtt.

Horgászverseny: Horgászversenyt rendezünk 2008. június 15-én vasárnap 
saját tagjaink részére. Bővebbet a júniusi tájékoztatóban közlünk.



Közgyűlés: 2008. február 24-én a közgyűlés az alábbi határozatokat hozta: 
A közgyűlés egyhangúan elfogadta a 2007. évi beszámolót, a zárszámadást a 
Felügyelő Bizottság valamint a Fegyelmi Bizottság beszámolóját.
A tisztújításon újra választották Szabó Géza elnököt. Alelnöknek: Fehér 
Mihályt, titkárnak: Fehér Endrét, vezetőségi tagoknak: Berecz Lajost, Gulyás 
Gábort, Hugyák Gyulát, Kiss Imrét, Szendrei Józsefet és Török Károlyt 
választották meg. A március 2-i rendkívüli vezetőségi ülésen megtörtént a 
feladatkörök elosztása. Ennek megfelelően: Berecz Lajos környezetvédelmi 
felelős, Gulyás Gábor Ifjúsági felelős, Hugyák Gyula horgászmester, Kiss Imre 
versenyfelelős, Szendrei József halőrfelelős, Török Károly házi pénztáros 
feladatköröket fognak ellátni.

                                HÍREK – KÖZLEMÉNYEK

Horgászidő: április 08-április 28-ig 5.30 – 20 óráig, április 29 – május 12-ig 
5.00-20.30-ig, május 13 – május 26-ig 4.30 – 21.00-ig, május 27 – június 25-ig 
4.00 – 21.30-ig.
Mindenki győződjön meg a horgászidőről a raktár falára történő kiírásból.

Közösségi munka: minden hónap első szombatján 7 órától 13 óráig.

A következő vezetőségi ülés június 1-én lesz. Napirendi pontok: 
1/horgászverseny előkészítése, 2/gyermek és ifjúsági program, 3/gazdasági 
beszámoló, 4/partszakasz ügyek, 5/egyebek.

Éjszakai napijegy: május 01-től szeptember 30-ig váltható, 2.500.-Ft-os áron 
22-06 óráig. Az éjszakai halőri jelenlét biztosított.

A vezetőség eladásra meghirdeti az NA 200-as diesel üzemű szivattyút 
tartozékokkal együtt. Megtekinthető május 03-án 9 órakor az egyesületi 
horgásztanyánál. Ár az igényeknek megfelelően, megegyezés szerint.

A nagynevelő tó gátjának átvágása egy héten belül megtörténik. Kérjük, hogy a 
horgásztársak legyenek türelemmel, amíg legalább az egyik átjáró híd megépül.
Szívesen vesszük a segítséget a hidak megépítéséhez. (kézi munka, asztalos 
szakmunka, lakatos, stb.)

Abony 2008. április 06.                        Horgász Üdvözlettel:

                                       Az Abonyi Horgász Egyesület Vezetősége
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