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     Abonyi Horgász
           Egyesület
     
                                                 GYERMEK HORGÁSZPROGRAM

Tájékoztatjuk a tisztelt Szülőket és Gyerekeket, hogy ebben az évben is 
megrendezzük a Gyermek és Ifjúsági Horgászprogramot. Idén is 
kétszer egy hetes és d  íjmentes   lesz.

Az első program: június 20 – 24-ig /8 – 11 éveseknek/
A második program: június 27-tól július 01-ig tart. /11 – 14 éveseknek.
A 13 – 14 éves gyerekek állami horgászvizsgát tehetnek.
A gyerekek hozzanak élelmet, innivalót, valamint horgászbotot, orsót, vékony 
damilt, keszegező úszót, horgot és sörét ólmot. Ne vásároljanak drága 
felszerelést. Akinek még nincs horgászengedélye, kiválthatja az első napon 
900.-Ft. ellenében. A horgászvizsga díja 1.000.-Ft, amit a vizsgakor kell fizetni, 
és hozni kell szem. igazolványt, vagy ennek híján diákigazolványt.
Jelentkezni legalább a program kezdete előtti héten Gulyás Gábor ifjúsági 
felelősnél a 06303221458-as telefonszámon. 
H ORGÁSZVERSENY 
Horgászversenyt rendezünk  2011 június 25-én szombaton.  A versenyen bárki 
részt vehet akkor is, ha nem az egyesületünk tagja. Ezzel egyidőben ismét 
meghirdetjük a főzőversenyt, főleg halételek elkészítésére, de lehet nevezni 
egyéb étellel is. Nevezhet bárki egyesületen kívülről is. Horgászbörzére is lesz 
lehetőség, amennyiben igény lesz rá.
Részletek a júniusi tájékoztatóban lesznek.
Haltelepítés: várhatóan 2011. április 12-én lesz. Pontos időpont és hely az 
interneten olvasható lesz és a raktár falára is ki lesz írva. Várjuk a telepítést 
érdeklő horgásztársainkat a megadott helyszínre és időre.
60 mázsa horogérett ponty lesz telepítve a tavakba egyenlő mértékben elosztva.
A tilalom 2011. április 23-án szombaton reggel 06 órától szabadul fel. A tilalom 
alatt csak nappal lehet ragadozó halra horgászni, éjjel teljes tilalom lesz. A 
telepítést követő egy hétig napi 2, heti 3 ponty tartható meg.
Horgásztársak gyűjtést szerveznek előnevelt amúr vásárlására. 
Kérik, hogy aki teheti járuljon hozzá. Jelentkezni lehet Csibrány István 
horgásztársnál. Tel: 06705173307
KÖZGYŰLÉS: 2011. február 20-án került megrendezésre az éves rendes 
közgyűlésünk. A határozathozatalokra a létszám nem érte el az 50%+l főt, ezért 
határozatképtelenség miatt a levezető elnök a közgyűlést bezárta és az 



alapszabálynak megfelelően új közgyűlést hívott össze 13.00 órára. Így a 
közgyűlés létszámtól függetlenül határozatképes volt.  
Határozati javaslatok: 
1./ Halőrök megbízási díja 30-ról 50.000.-Ft-ra emelését a közgyűlés 
ellenszavazat nélkül elfogadta. 
2./ A Fegyelmi Szabályzat 13. pontja kiegészül azzal, hogy aki belépéskor 
engedélyét nem adja le a horgásztanyánál, vagy úgy távozik, hogy nem veszi át 
engedélyét, első alkalommal ¼ évre, második alkalommal ½ évre, következő 
alkalommal az egyesületből való kizárása automatikus. A közgyűlés 
ellenszavazat nélkül elfogadta. 
3./ Éjszakai horgászat a hét minden napján: 10 ellenszavazattal a közgyűlés 
elfogadta.
4./ A Kécskei út felől még egy beléptető helyre való javaslatot a közgyűlés 8 
ellenszavazattal elutasította. 
Kóté Mihály horgásztárs levélben kérte a vezetőséget, hogy a közgyűlésen 
elhangzott halőri hallopás ügyét vizsgálja ki. A vezetőség úgy döntött, hogy az 
egyesület elnöke rendeljen el fegyelmi eljárás lefolytatását.
Az új horgászrenddel kapcsolatos tudnivalók:
Aki nappal horgászik, az egyesületi irodánál kell hogy jelentkezzen a halőrnél, 
ahol a fogási napló kivételével az engedélyt leadja, kap egy fém bilétát, és ezzel 
igazolja az engedély leadását az ellenőrző halőrnek. Kijövetkor a biléta leadása 
és az ellenőrzés után engedélyét visszakapja.
Éjszaka a péntek-szombat és ünnepnapot megelőző éjszaka kivételével, csak az 
horgászhat, aki kiváltotta a chip kártyát. A kiváltáshoz kell a név, a területi 
engedély száma valamint 1.500.-Ft. Ez a kártya a horgász tulajdona, többet nem 
kell vele tenni semmit. December 31-én az ez évi kódok megszűnnek, és csak 
akkor lesznek élesítve, ha az új engedély kiváltásra került. Aki nappalról 
éjszakára kíván maradni hétköznap, a nappali horgászidő végekor ki kell mennie 
az engedélyéért, és a chip kártya használatával léphet vissza. Erre azért van 
szükség, hogy ha éjszaka valami történik, akkor azt vissza lehet keresni a 
számítógépen, hogy ki tartózkodott a tavakon. A II-es tó vasút felőli oldalán az 
útról az erdő felé és vissza tilos a közlekedés, mert infrasorompó védi a területet.
Chip kártya igényelhető az elnöknél, és ha élesítve van, akkor a halőröknél lehet 
átvenni. Bármi kérdés felmerül érdeklődni lehet az abonyhorgasz1@freemail.hu 
internetes címen, vagy a 304472331 telefonon.
Eladó horgásztanyák: Tamasi István eladásra kínálja az I/8-as partszakaszon 
lévő épületet és a stéget. Érdeklődni a 0653376502 vagy a 06305775980 
telefonon lehet. 
Baji Miklós eladásra kínálja az I/76-os partszakaszon lévő faházat és a stéget.
Érdeklődni lehet: Baji Miklós Nagykőrös Okt. 23-a tér 4/c. fsz. 2.
Közösségi munka: legközelebb 2011. május 07-én lesz.
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