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GYERMEK HORGÁSZPROGRAM
Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket és Gyerekeket, hogy idén is megrendezzük a
Gyermek és Ifjúsági Horgászprogramot. Most is kétszer egyhetes és díjmentes
lesz.
Az első program: június 18 – 22-ig /8 – 11 éveseknek/
A második program: június 25 – 29-ig tart. /11 – 14 éveseknek/
A 13 – 14 évesek állami horgászvizsgát tehetnek.
A gyerekek hozzanak élelmet, innivalót, valamint horgászbotot, orsót, vékony
damilt, keszegező úszót, horgot és sörét ólmot. 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 a személyi igazolványt,
vagy ennek híján a diákigazolványt.
Jelentkezni legalább a program kezdete előtti héten Gulyás Gábor ifjúsági
felelősnél a 06303221458-as telefonszámon.

HORGÁSZVERSENYEK
Horgászversenyt rendezünk május 12-én 8 – 12 óráig „Török Károly
Emlékverseny” Jelentkezni lehet Kis Imre versenyfelelősnél. 0620316225.
Horgászversenyt rendezünk május 27-én 9 – 12-ig, „Gyermeknapi
horgászverseny. Minden gyerek jelentkezhet engedély nélkül is.
Jelentkezni lehet: Gulyás Gábor ifjúsági felelősnél.
Nyílt halfogó versenyt rendezünk 2012. június 23-án szombaton. A versenyen
egyesületen kívüli horgászok is részt vehetnek. Ezzel egyidőben ismét
meghirdetjük a főzőversenyt, főleg halételek elkészítésére. Nevezhet bárki,
egyesületen kívülről is. Horgászbörzére is lesz lehetőség, amennyiben igény lesz
rá. Részletek a júniusi tájékoztatóban lesznek.
Haltelepítés: várhatóan április 17-én lesz. Pontos hely és idő az interneten
olvasható lesz és a raktár falára is ki lesz írva. Várjuk a telepítést érdeklő
horgásztársainkat a megadott helyszínre és időre. Fehér Mihály alelnök 3 főt el
tud vinni.
40 mázsa horogérett, és 20 mázsa kétnyaras ponty lesz telepítve a tavakba
egyenlő mértékben elosztva. A tilalom 2012. április 28-án 06-tól szabadul fel.

A tilalom alatt csak nappal lehet ragadozó halra horgászni, éjjel teljes tilalom
lesz. A tilalom szabadulása után egy hétig napi 2, heti 3 ponty tartható meg.
A tilalom szabadulása után legalább két hétig minden éjszaka a péntek –
szombatinak megfelelő beléptetés és ellenőrzés lesz.

KÖZGYŰLÉS
2012. február 26- i közgyűlésen az alábbi határozatok születtek:
A közgyűlés 1 fő tartózkodás mellett elfogadta a vezetőség beszámolóját, a
zárszámadást, a 2012. évi költségvetést, a Felügyelő Bizottság és a Fegyelmi
Bizottság beszámolóját. Elfogadta a középtávú haltelepítési programot. Ezen
belül az etetések korlátozásának megszüntetését.
3 fő tartózkodással elfogadta a közgyűlés a Szervezeti és Működési
Szabályzatot. A közgyűlés felhatalmazta a vezetőséget, hogy tárgyaljon a
Wienerberger téglagyárral a tóvásárlásról. Elfogadta még az alapszabály
módosítását, a 2013-tól életbelépő vezetőség átszervezésével kapcsolatban.
Deák Gábor javaslatait a közgyűlés elutasította. Varga Sándor és Herédi Sándor
javaslatát a ponty legnagyobb elvihető méretével kapcsolatban elutasította. A
ponty éves darabszámának csökkentését elutasította. A Jelölő Bizottságra tett
javaslatot a közgyűlés elfogadta.

Eladó horgásztanyák: I/9. horgászház, stég, villany. Érdeklődni lehet
Szirtes Jánosnál 06202031906 telefonon.
I/10. horgászház, stég, villany. Érdeklődni lehet: Kucsera Ferencné
06205158636 telefonon.
I/30. horgászstég. Érdeklődni lehet Debreceni Mihály Kőröstetétlen
Karai u. 12.
III/53. horgászstég, villany. Érdeklődni lehet: Dobos Gábor Cegléd
Kölcsey tér 5.
Közösségi munka: 2012. április hónapban kivételesen nem az első
szombaton, hanem 14-én szombaton lesz az Országos
Környezetvédelmi napon. Kérjük, hogy minél többen vegyenek részt.
Partszakaszokat kérjük 2012. április 28-ig rendbe tenni.
Félfogadás: 2012. április 01-e után már csak hétfői napokon 18 – 19
óra között lesz Abony Nagykőrösi u. 83. A postaládába semmilyen
horgászattal kapcsolatos iratot ne dobjanak be.
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