
A ho rgászegyesület 2018 évi tevékenységér ő l! 

- Január hó els ő  felében Szerz ődéseket kötöttem: 

Balatoni Horgászegyesületek Szövetségével / - Állami 

engedélyek árusítására. 

Balatoni Halgazdasággal, - területi engedélyek árusítására. 

- Január 20-án tartottuk éves közgy ű lésünket. - amelyen 

megbeszéltük a 2017-es évet, utána jegyz őkönyvek írása I Szalai 

Szabi Segít ebben / 

- Kérelem írása a Polgármester úrnak, képvisel ő  testületnek, 

hogy a horgászegyesület m űködési költségeit támogassák. 

mire kértem: 

- Gyermek horgászok részére póló Készítés 

- Zánkai Gyermek Horgászverseny" Horgász Ne Drogozz,, 

elnevezéssel 

horgász ügyességi versenyen való részvételhez 

- Horgászversenyhez való felszerelés 3 f ő  részére / verseny 

haltartó 3m-es 

személyenként 2 db összesen 6 db, merít ő  szák 3 db min 3-4 m- 

es kihúzható, naperny ő  + tartó 3db, horgásszék 3 db. ezek a 

horgászegyesület tulajdonát képeznék amik kérésre kiadhatók 

lennének. 



- Falunapra ajándék. 

Egyesületi nap szervezése a Balatonszentgyörgyi 

csónakkiköt őben 

250000 ft —ot kértem az egyesületnek, 65000 ft-ot az egyesületi 

napokra. 

- A képvisel ő  testület összesen 250000 ft-ot szavazott meg 

részünkre, KÖSZÖNJÜK SZÉPEN! 

- Mire költöttük ezt a pénzt 

- FEHOVA beiép ő  

- Gyermek horgászok részére póló készítés 

- Falunapi horgászverseny díjaira /etet őanyag 

- Horgászversenyhez felszerelésre: haltartó, hozzá leszúró, merít ő  
szák pontymatrac, felszerelés szállításához táska. 

- Meghívást kaptam vállalkozó fogadásra, amelyen részt vettem. 

- 2018 február 5, Képvisel ő  Testületi ülés: 

- Csónakkiköt ő  bérleti díjak 

- Csónakkiköt ő  kerüljön az egyesülethez, sorompó lezárása, 

merőben elzárkóztak t ő le 

- Rossz állami engedélyek rendezése, elveszett állami 

- Meghívók készítése, Egyesületi nap május 26. 



- Támogatási szerz ődés kötése az önkormányzattal. 

- Jelentkezés Horgásztábor (Nyers Liza). 

- Horgász ne Drogozz, gyermek horgászverseny (Táska felajánlás 

- Leadott fogási naplók feldolgozása, Február 28-ig Fal Imre. Újra 

feldolgozásra mert a leadott darabszám sokkal nem egyezik. 

- Stég díjak beszedése feladása. 

- Május 26. Egyesületi Nap,- Alapanyag beszerzése: Piki, Szoki, 

Gulya Egyesület - Pizza - Ponty. —Délután a kiköt őben halászlé 

főzés ( köszönet érte: Ivók Róbert, Ivók Attila, Ivók László ) - 

Pincepörkölt (Kis-Baiaton Táncegyüttes)— zsíros kenyér 

(Horváth Gyöngyi, Fal Imre) Sütemények - nyugdíjas ciubbok 

- Csónakázás Ivók Robival = Zene Tüsi. Az id őjárás most kegyes 

volt hozzánk Végig JÓ id ő  Volt! 

- Június Falunap. Horgászverseny: Feln őtt első  három helyezett 

. Fehér István II. K őhalmi Gyula Ill. Németh Tibor, Gyermek I. 

Németh Gergő  ii. Nyers Liza III. Vízoli Balázs. Délután a 

focipályánál halászlé főzés (köszönet érte: Ivók Róbert, Ivók 

Attila, Ivók László ) 

Június 25-tő l 29-ig Horgásztábor Zsennyén résztvev ő  Nyers Liza, 

a táborozást lehet ővé tették: Csillagvár étterem Szokodi Zsolt, 

Gulya Csárda Nagy Balázs, Jakabfi Magdolna és a 

Horgászegyesület, Vállalkozóktól kapott pólókat és etet ő  
anyagokat, egyesülett ő l a részvételi díjat, horgász táskát, 



horgász pólókat és a horgászathoz való felszerelést ( merít őháló 

haltartó horgok stb ). 

- Július: Kis-Balaton Fesztivál . - Alapanyag beszerzése, F őzés 

halászlé, körömpörkölt a focipályánál ( köszönet érte: Ivók 

Róbert, Ivók Attila, Ivók László ). A körömpörkölt a 

fő zőversenyen III. helyezést ért el! 

- Horgászkártya továbbképzés Balatonalmádi a résztvev ő k saját 

gépen gyakorolhatták lépésr ő l lépésre a regisztrációt. 

- Augusztus, Zsennye, 3 fős feeder botos csapat verseny, 

résztvev ő k: Horváth Szabolcs, Ivók Attila, Ivók László 

(Önkormányzattól kaptuk az autót, sof ő r Horváth Endre, 

köszönjük az önkormányzatnak).A versenyen 20 csapatból 6. 

helyezést értünk el, fogtunk 76,2 kg halat. 

- Bank-kártya igénylés Keszthelyen a Bankban ( elnyelte az 

automata). 

- Szeptember 8 Nyirád egyesületi vezet ők versenye ahol egyéb 

elfoglaltságom végett nem vettem részt. 

- Szeptember 1-t ő1 horgászkártyát kell igényelni a horgászathoz, 

megbízási szerz ődést kellett írni, csekkek átvétele a 

horgászkártyához díja 2200Ft, lehet otthonról is igényelni de a 

Postával szemben Ceglédi Sándor is elvégezheti. 

- Szeptember 22. Tihany Balatoni Horgászegyesületek 

Szövetségének 25. évfordulója ( Balatoni horgászok Napja), 

Horgászok a Pácban csapatnévvel indultunk, Lecsós ponty 

pörköltet túrós csuszával tárcsán ezzel III. helyezést értünk el 18 

csapatból, és ponty patkót és keszeget sütöttünk trcsn. 



Résztvevők: Ivók László, Ivók Attila, Ivók Petra, Ivókné Bogár 

Csilla, Szalai Szabolcs, Kovács György, Kovácsné Pintér 

Erzsébet. Sátor állítás asztal padok beszerzése, Ivók Attila 

halpucolás /amit a balatoni halgazdaság ajánlott fel / filézés, 

szeletelést, a paprikát a lecsóhoz én szeleteltem, szakácsaink 

Kovács György és Kovács Györgyné Pintér Erzsébet. Benne 

voltunk az Echo TV-ben a Zöld Világ cím ű  m űsorban. 

- Október 13. I. Balatoni Horgászegyesületek Szövetsége által 

rendezett páros perget ő  kupa Zsennyén. Résztvevők: Ivók 

László, Szalai Szabolcs. 10-16. helyen végeztünk ( halat nem 

fogtunk, a részvétel a fontos majd legközelebb). 

- Október 19. V. Balatoni Horgász Konferencia Siófok amelyen 

egyéb okok miatt nem vettünk részt. 

- November végén elszámolás a Balatoni Horgászegyesületek 

szövetségével (állami jegyekkel és bélyegekkel). 

- Decemberben 27.-én elszámoltunk Ceglédi Sándorral a 2018-as 

bevételekkeL 

- Decemberben horgászmeghívókat, Beszámolókat 

szerkesztettünk a horgászegyesületnek Szalai Szabival és a 

meghívókat a környék horgászainak kihordtuk. 

- A FACEBUKOON csoportot hoztunk létre a horgészegyesületnek csak 

tagok részére! 

- Az évi eseményeken készült fényképek megtekinthet ő : 

bszentgyörgyhorgegy.hu honlapon. Amit Ceglédi Sándor készít köszönet 

érte! 


