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Közgyûlést tartottak az érdi horgászok

Családi programok
A bõ hétszáz fõs Érd és Környéke Horgászegyesület megtartotta évi szokásos 
közgyûlését. A gyûlésen a 2008-as évet értékelték a bizottsági beszámolók – ezen 
belül a társadalmi munkában készített igen sikeres 7. karácsonyi érdi halászlékós-
tolót – majd megbeszélték az idei programokat, többek között a szombati jubileumi 
horgászbált, a horgászversenyt és a családi napot.
A 2008-ban 735-ös taglét-
számú Érd és Környéke 
Horgászegyesület szokásos évi 
taggyűlését Gabelics Tamás 
elnök nyitotta meg. Miután a 
tagság tisztelgett az élők sorá-
ból eltávozott társaik emléke 
előtt, Solti Gábor derűs titká-
ri beszámolójában szólt töb-
bek között a horgászviadalról. 
Ennek érdekessége, hogy a 
szombati versenyen nem voltak 
hajlandók harapni a halak, ám 
másnap hét kilós amurt fogott a 
titkár. Szó volt a tanyafelújítás-
ról, megköszönte a Fegyelmi és 
a Vizsgabizottság elnök-iroda-
vezetőnek, Verba Laci bácsinak 
társadalmi munkáját a vezető-
ség többi tagja mellett, sőt Éva, 
Marika, Bakos Pista, Huszár 
Laci, Tomeg Zoli és mások 
segítségét is. Mivel „társadalmi 
munkában nem érdemes vesze-
kedni”, a hangulat az egyesület-
ben szinte mindig jó. 

A gazdasági (Muskovics 
András) és fegyelmi beszámo-
ló (Verba László) után Koller 
József, az Ellenőrző Bizottság 
elnöke, a bál és a karácsonyi 
halászléfőzés fáradhatatlan 
szervezője megemlítette a Duna-
part rendbetételét. Ez hosszabb 
utánajárás eredményeképpen 
tavasszal sikerült tagjaik segít-
ségével. Szólt a két környezet-
védelmi napról, amelyek egyike 
a városihoz csatlakozik, a másik 
a családi horgásztalálkozót előzi 
meg. A dolgos kezekre különö-
sen szükség volt a 60 és egy 80 
literes kondérban fortyogó 130 

kg (386 szelet) halból készült 
halászléhez. Szó volt Pluhár 
Pista beszámolójában a családi 
halászléfőző-versenyről is, ahol 
a 19 rotyogó bográcsból ismét 
Verba Laci bácsi bajai  halász-
leve nyert a maximális 120 
pontból 109 ponttal. „Bunda” 
– hangzott a tréfás elismerés, és 
a humoros indoklás: senki nem 
akart a fegyelmi bizottsággal 
összeütközésbe kerülni...

A beszámolók elfogadása, a 
hozzászólások után, még a tom-
bolahúzás előtt a tisztújításról 
esett szó: a jelölőbizottság elfo-
gadása után a 71 éves Gabelics 
Tamás, aki negyedévszázada 
elnöke az egyesületnek, meg-
köszönte az együttműködést 
és a szeretetet. Elmondta, hogy 
ő nem jelölteti magát jövőre, 
maga helyett Solti Gábort java-
solja. A jelölőbizottság továb-
bi személyi javaslatokat vár. 
(Tájékozódás, felvilágosítás: 
www.erdihorgasz.fw.hu, erdi-
horgasz83@freemail.hu )

A január 31-i, 25. horgász-
bálon a Finta rendezvényte-
remben jubileumi műsor is 
lesz: B. Tóth Magda, Tolnai 
András nótaénekesek, a 100 
tagú cigányzenekar tagjai jön-
nek, valamint a Mikroszkóp 
Színpad és Rádiókabaré művé-
szei, Aradi Tibor és Varga 
Ferenc József. A házigazda és 
konferanszié most is K. Nagy 
László lesz.

A 2009-es év terveivel kap-
csolatban elhangzott, hogy a 
hagyományos programok között 
lesz január 31-én a horgászbál, 
júniusban horgászverseny, ter-
veznek 70 éven felülieknek hor-
gászversenyt, sőt a gyerekeknek 
is külön vetélkedést szeretnének 
rendezni. Június 27-ére tervezik 
a környezetvédelmi napot, egy 
héttel később lesz a családi nap, 
hacsak a Duna vízszintje nem 
szól közbe. A többi program 
időpontját később határozzák 
meg.
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Az est legnépszerûbb eseménye ezúttal is a tombola volt

Az Érdi� Birkózókért� Alapítvány� kuratóriuma köszönetet mond 
mindazoknak, akik a 2007. évi adójuk egy százalékával, amely 
177 599 forint, támogatták alapítványunkat. Az összeget az érdi 
birkózószakosztály működéséhez használtuk fel. Kérjük, hogy a 
2008. évi adójuk 1%-os felajánlásával továbbra is támogassák az 
érdi birkózást. Birkózóink eredményeikkel és szorgalmas munká-
jukkal köszönik meg támogatásukat.

A Parkváros� Óvoda� Gyermekeiért� Alapítvány köszönetet mond 
mindazoknak, akik a 2007. évi személyi jövedelemadójának 
1%-ával hozzájárultak tevékenységünk eredményességéhez. A 
befolyt 400 153 Ft-ot udvari játékok vásárlására fordítjuk.

Köszönet az egy százalékért

Érdi Városi Polgárõr Egyesület

2030 Érd, Fûtõ u. 41.
Ügyfélfogadás: minden hónap elsõ péntekén 17–18 óra között.

Lakossági bejelentés: 0–24 óráig. 
Telefon: 06-30/621-2596 Macsotay Tibor elnök

 


