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                                             Tisztelt Horgásztársak!  

 

1./-Az Egyesületünk vezetősége 2011. október 02-án rendes ülést 
tartott. 

1./ Az Elnök előterjesztésében megvitatta a tisztségviselők és 
reszortfelelősök munkaköri leírásának és hatáskörének 
újraszabályozását a hatékonyabb munkavégzés érdekében. Kisebb 
módosítások után azt elfogadta, és a közgyűlés elé terjesztésre 
javasolta.  

2./ Tárgyalt az internetes levelekben javasoltakról, melyeket 
folyamatában fog megvitatni, azonban egyes javaslatot már most is 
bevezetni kívánja. Sajnos a javaslattevők most sem tisztelték meg a 
vezetőséget jelenlétükkel és személyesen elmondott 
észrevételeikkel. 

3./ Kis Imre versenyfelelős beszámolóját hallgatták meg a 2011. évi 
horgászversenyekről. 

Ezek szerint június 25-én került megrendezésre a nyílt halfogó 
verseny. Ennek eredményei: 

Felnőtt: I. helyezett   dr.Pásztor Gábor 5.30 kg, II. Varga Sándor 5.00 
kg, III. Mucsi Sándor 4.80 kg, Ifjúsági: I. Herédi András 2.60 kg, II. 
Mucsi Enikő 2.58 kg, III. Herédi János 2.36 kg. Gyermek: I. Mucsi 
Bianka 1.22 kg, II. Kállai Alexander 1.78, III. Kiss Máté Balázs 0.40 kg. 



Augusztus 27-28-i nyílt rablóhalfogó verseny eredményei: 

Süllő kategória: I. Gulyás Gábor 4.00 kg,  

Harcsa: I. ifj.Szarvas István 3.00 kg. 

Abszolút győztes: Gulyás Gábor 4.70 kg. 
 

4./ Meghallgatta és elfogadta Gulyás Gábor ifjúsági felelős 
beszámolóját a gyermek táborokról. 

 5./ Megtárgyalta és elfogadta a 2012. évi horgászversenyek kiírását. 

     2012. május 12-én Török Károly emlékverseny. 

                május 27-én nyílt gyermeknapi horgászverseny ifiknek is. 

                június 22-én és 29-én táborozó gyerekek versenye. 

                június 23-án nyílt halfogó verseny. 

                július 21-én keszegfogó verseny. 

                augusztus 10-én 17 órától 12-én 17 óráig bojlis verseny 

                augusztus 25-26-án nyílt rablóhalfogó verseny. 

                szeptember 22-én napijegyesek versenye. 

Kérjük a bojlis horgászokat, hogy minél előbb tegyék le javaslataikat, 
a verseny rendezésével és módjával kapcsolatban. 

Az Abonyi Önkormányzat pályázati kiírásán egyesületünk 100.000.-Ft-
ot nyert el a biztonsági rendszer kiépítésének támogatására. 

Az Elnök részéről beszámoló hangzott el a IX. horgászati és 
halgazdálkodási konferenciáról.  

Következő közösségi munka 2011. november 05-én 07 órától lesz. 

Abony 2011. október 02.        Abonyi Horgász Egyesület vezetősége     
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