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HORGÁSZBÁL:                                                                                                                                                                                                                
2019. február 09.-én, tartotta 30 éves egyesületünk 25. jubileumi horgászbálját. A kerek évfordulót 
szerettük volna emlékezetessé tenni, és a pozitív visszajelzések szerint ez sikerült is. A tombola sorsolásra 
több mint negyedmillió Forintnyi felajánlás érkezett támogatóinknak köszönhetően. Nem kevesebb mint 
4 fődíj került kisorsolásra, köztük egy Husqvarna láncfűrész, az Agro-világ Sümeg felajánlásából, egy log 
store nagy fatároló a Boldogfa Kft felajánlásából, egy zsűrizett Oszkai - kerámia szobor, Oszkai Réka 
keramikusművész felajánlásából, valamint az egyesület tavaira szóló éves horgászjegy is. Mindez 
hozzájárult a csaknem 1200 db eladott tombolához. Természetesen nagyon sokan támogattak bennünket, 
elsősorban mindenki, aki eljött, valamint: 
 Szalai Péter- - - - - - -Agro-Világ Sümeg, Fő támogató 
 Tóth Pál - - - - - - - - -Boldogfa Kft, Fő támogató    
 Arany  Nikoletta- - - Cukrászmester, Nyírespuszta  
 Bardon Róbert - - - - Támogató, Csabrendek 
 F.-né Capári Szilvia- Kiskertem virágbolt, Csabrendek  
 Hegedüs Árpád - - - -Támogató, Devecser 
 Horváth  Pál- - - - - - Metrical Kft., Sümeg 
 Huber Cukrászat - - -Támogató, Sümeg 
 Izmendi Dániel- - - - Gazdálkodó, Csabrendek 
 Lakatos Károly - - - -Ecopark Relax, Nagyfödémes 
 Mészáros Norbert - - M&B Számítástechnika, Sümeg 
 Mezei József  - - - - -Rendek-Diszkont, Csabrendek 
 Oszkai Réka- - - - - - Keramikus művész, Sümeg 
 Önkormányzat  - - - -Csabrendek 
 Párizs  József - - - - - Horgászegyesület elnöke  
 Piroska Vegyesker. - Támogató, Csabrendek 
 Puskás István - - - - - Lesence H.E. elnöke 
 Szabó József - - - - - -Arany Oroszlán vendéglő 
 Ughy Sándor - - - - - Üvegesmester, Devecser 
... És még sokan mások ... 
A jó hangulathoz hozzájárult a 100 szeletes szülinapi torta, valamint a svédasztalos gyümölcs és süti-bár, 
illetve Horváth Zsolt(Gazsi) és társa jó zenéje is!  
 

HORGÁSZATI  LEHETŐSÉG  2019-BEN: 
 - Kötelező regisztráció: Aki 2019 évben állami horgászjegyet szeretne váltani (minden horgászvízre 
kötelező!) annak el kell végezni a regisztrációt. Ez kétféleképpen lehetséges. 1. Aki tud, és szeretne 
interneten bankkártyás fizetést indítani, a www.horgaszjegy.hu oldalon regisztrálva  2.200.- Ft 
befizetésével megteheti. 2. Aki nem szeretne, vagy nem tud így fizetni, annak  nyitvatartási időben 
elkészítjük és csekket adunk a 2.200.- Ft 
befizetésére. 
 - Horgászvizsga: Aki horgász szeretne lenni, annak 
vizsgát kell tennie, amely az idei évtől díjtalan. 
Viszont vizsgára jelentkezés előtt a fenti regisztrációt 
meg kell csinálnia! Akinek ez megvan jelentkezhet 
vizsgára a www.bbhsz.hu weboldalon a 
horgászvizsga fülre kattintva. Itt a " jelentkezés 
vizsgára" feliratra kattintva ki tudja választani a 
Csabrendeki vizsgabizottságot, és be tud jelentkezni. 
Csabrendeken minden hónap 2. péntekén 17,00-kor van vizsga. 
 
 



 
 
 - Egyesületi tagság: A vizsgázott horgásznak kötelezően egyesületi tagnak kell lennie. Nálunk kétféle 
tagsági lehetőség van. 1. Pártoló tagság: A horgásznak egyesületi tagságot biztosítunk, ellátjuk állami 
horgászokmánnyal, és a Magyar Országos Horgász Szövetség tagjává válik. Ezzel jogosulttá válik a 
horgászvizeken napijegy, vagy területi engedély váltására. Ez 8.500.- Ft/  év. 
 2. Rendes tagság: Az előzőekben leírtakon felül, éves területi engedélyt kap az egyesület rendszeresen 
telepített mind az öt tavára, egész évben éjjel-nappal jogosult horgászni, tisztségre választható, és 
választásra jogosult. Ez 25.000.- Ft/ év   
Mindkét tagsági formára várjuk a jelentkezőket, ez évben külön belépési díj nélkül! 
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