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                              Tisztelt Horgásztársak !

Horgász Egyesületünk vezetősége 2008. október 05-én rendes ülést tartott.
A gazdasági helyzetet áttekintve a következőket állapította meg.
Taglétszámunk a tervezettnél kevesebb lett. Felnőtt tag: 349 fő (400 helyett), Ifi 
21 fő (50 helyett), gyermek: 104 fő (150 helyett).
Ezeknek megfelelően a tagdíj bevétel: 3.026.100.-Ft, területi engedély bevétel: 
7.194.870.-Ft, belépési díj: 104.000.-Ft. A kevesebb létszám miatt ezek a 
bevételek a tervezetthez képest alulmaradt. Kiadásaink a tervezett határon belül 
van. Napijegy bevételünk eddig 950.750.-Ft.
Eddig telepítettünk 17.000 kg. pontyot, 4.050 kg. keszeget. Ebben az évben még 
telepíteni fogunk 400 kg. kétnyaras süllőt. A pontyért 530.-Ft./kg. bruttó árat 
fizettünk a 600.-Ft. plusz ÁFA helyett. (720.-Ft.)

Tájékoztatjuk a tagságot, hogy ebben az évben is sikeres volt a pályázatunk az 
NCA fenntartási költségekre. Az abonyi társadalmi szervezetek közül ismét mi 
kaptuk a legtöbbet, 800.000.-Ft-ot, a többiek sokkal kevesebbet. Az egész 
összeget még ebben az évben átutalja a Magyar Államkincstár.

SZJA 1% felajánlásból 133.089.-Ft-ot utal majd át az APEH.

A vezetőség korábbi döntésének megfelelően a tartalékalapban 2.000.000.-Ft. 
lesz.

Horgászversenyek nevezési díjaként 72.200.-Ft. lett befizetve.
2008. augusztus 23-a és 24-ére virradó éjszaka megrendezésre kerülő rablóhal 
fogó versenyre 30 fő felnőtt és 4 fő ifjúsági horgász regisztrált.
Sajnos az időjárás előrejelzésnek megfelelően cudar idő alakult ki.
Horgásztársaink többsége feladta a versenyt, és jobbnak látták ha még a nagy 
vihar előtt hazamennek. A verseny lefújásakor már csak 10 felnőtt és egy Ifi 
horgász maradt. 



A versenyt mindhárom kategóriában Mészáros Róbert horgásztársunk nyert.
Harcsa: 18.8 kg, süllő: 4.05 kg. Így összetettben 23.3 kg-al nyerte meg a 
versenyt.
Különdíjat ajánlott fel Tóth Tamás horgásztársunk a harcsafogás rejtelmeiről 
szóló dvd. sorozatot. A versenybizottság úgy döntött hogy ezt a különdíjat a 
legfiatalabb ifjúsági versenyzőnek ítéli oda, akinek ez volt az első versenye. 
Boris Zsolt eredményes is volt, mert fogott egy db. 40 dkg. süllőt, és a rossz idő 
ellenére mindvégig kitartott. Gratulálunk a nyerteseknek.

A vezetőség tárgyalt a 2009-es engedély árakról is. Mivel sem az állami jegy, 
sem a szövetségi tagsági díj, sem a halárak előreláthatólag nem változnak, így a 
befizetendő árak nem változnak.
A tételes befizetni valók a decemberi tájékoztatóban lesznek közzétéve.

                              HÍREK – INFORMÁCIÓK

A vezetőség felhívja a csónakból horgászók figyelmét arra, hogy csak a 
hivatalos horgászidő megkezdésekor kezdhetnek horgászni. A csónakosoknak 
nincs kijelölt hely, ennek megfelelően érkezési sorrendben lehet helyet foglalni.
Továbbá felhívjuk a figyelmet arra is, hogy a tavakon egységesen csak 60 m-en 
túl horgászhatnak úgy, hogy a partról horgászót nem zavarhatja.

Közösségi munka kivételesen október 25-én lesz a mindenszentek napja miatt.

Megjelent a horgász autós atlasz. Mindent tartalmaz amit a horgászatról tudni 
kell. Tartalmazza Magyarország horgászvizeit és GPS koordinátáit. 
Megtekinthető Török Károly horgászboltjában (Abony Cserép u. 1.)
Az atlasz ára 2.000.-Ft. Rendelést lehet leadni a fent leírt helyen.

Horgászidő:                      október 02. – október 15-ig                6.30 – 18.30-ig
                                          október 16 – október 28-ig                 7.00 – 18.00-ig
                                          október 29 – november 12-ig             7.00 – 17.00-ig
                                          november 13 -               26-ig             7.00 – 16.30-ig
                                          november 27 – december 31-ig          7.00 – 16.00-ig

Abony 2008. október 5.
                                                                              Abonyi Horgász Egyesület
                                                                                       vezetősége
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