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     Abonyi Horgász
           Egyesület
     
                                      
                          Tisztelt Horgásztársak!

Horgász Egyesületünk vezetősége 2010. október 03-án rendes ülést 
tartott.
A gazdasági helyzetet megvizsgálva a következőket állapította meg.
Taglétszámunk a tervezettnél kevesebb lett. Felnőtt tag: 308 fő, (400 
helyett), ifjúsági: 20 fő (50 helyett), gyermek: 84 fő (150 helyett).
Ezeknek megfelelően a területi engedélyekből és a tagdíjból 
2.840.757.-Ft. bevétel kiesésünk származott. (ez 48 mázsa ponty ára). 
Ennek ellenére ebben az évben telepítettünk 130 mázsa horogérett 
pontyot, 2.840 kg. kárászt. Ajándékba kaptunk 30.000 db. előnevelt 
pontyot, és horgásztársak jóvoltábol még plusz 30.000 db. előnevelt 
pontyot. Ez összesen 60.000 db. A ponty telepítés 10 mázsával 
kevesebb csak az előző évhez képest. Napijegy bevételünk eddig 
362.350.-Ft. ez jóval kevesebb a tervezettnél.
SZJA 1 %- ból várható 130.000.-Ft.
A vezetőség korábbi döntésének megfelelően a tartalék alapban 
2.000.000.-Ft  van tartós lekötésben.
Telepíteni fogunk még 400 kg. egynyaras süllőt, várhatóan november 
végén vagy december elején. A süllőre 2011. január 01-ig tilalom lesz. 
Kérjük, hogy figyeljék a kiírást.

Az augusztusi rablóhal fogó versenyen a süllő kategóriát Gulyás 
Gábor, a harcsa kategóriát Vida László, és az összetett kategóriát 
Gulyás Gábor horgásztársak nyerték. Gratulálunk Nekik.

A vezetőség a partszakaszok ellenőrzése során megállapította, hogy 
több helyen is veszélyesek a stégek. Kérjük, hogy mielőbb javítsák 
meg, a balesetek elkerülése érdekében. Ezen kívül megállapítást nyert, 



hogy a II/10-es partszakaszra, engedély nélkül és szabálytalanul, bódé 
lett felállítva. Felszólítjuk a partszakasz használóját, hogy adjon be 
kérelmet az engedélyezésre, helyszínrajz mellékelésével. A házat a 
vízzel párhuzamosan kell elhelyezni és tetővel kell ellátni.

                          HÍREK – INFORMÁCIÓK

A vezetőség leselejtezte az NA-200-as szivattyút. Ismételtem 
meghirdetjük, hogy ha valaki szeretné megvenni, jelentkezzen
Györe László tógazdánál. A szivattyú üzemképtelen és bontási árban 
(kg.) számítjuk.

Közösségi munka: 2010. november 06-án  07-13 óráig lesz utoljára.

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 – november 26-ig          7.00 – 16.30-ig
                       november 27 – december 31-ig           7.00 – 16.00-ig

Felhívjuk horgásztársainkat, hogy akik partszakaszt igényelnek 2011. 
januárjában újból be kell adni kérelmüket. Aki ennek nem tesz eleget 
azt nem tudjuk figyelembe venni az esetleges partszakasz 
odaítélésénél.
Akik már rendelkeztek partszakasszal és attól bármely okból megvált, 
nem igényelhetnek újat.

A II-es tó északi parti útjához jelzőtáblák lettek kihelyezve sajnos 
szabálytalanul, amit korrigálni fogunk. A lényege az, hogy erre az útra 
behajtani tilos, kivéve az ott horgászók és hozzátartozói. Átmenő 
forgalom tilos! Kérjük használni a vasút melletti utat. Köszönjük.

Abony 2010. október 03.

                                                          az Abonyi Horgász Egyesület
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