- Szeptember 20-án megrendezésre került a tavunkon a Vályogos bajnoka II. forduló. 28. versenyző
ragadott botot ezen a jeles napon. Nagyon szép napos őszies időnk volt. A héten telepített
pontyoknak köszönhetően többen is büszkélkedhettek pontyfogással. Ezen a horgászversenyen
igazán jól érezték magukat a versenyzők. Az egyéni díjazások után az összesített pontok alapján
kihirdettük a vályogos bajnokát is. Miután megvolt az eredményhirdetés egy finom babgulyást
fogyaszthatott el minden résztvevő.

Eredmények : Gyermek: 1. R á c z Noel 1350g. 2. Szalontai Róbert 275g. 3. Varga Tamás 50g
Felnőtt:

1. F ü s t ö s Péter 18400g. 2. Barta Máté 4925g. 3.Nacsa Dániel 4025g.

A Legnagyobb hal kifogója címet Barta Máté kapta 4925g-s Amúrért
A két forduló összesített eredménye alapján:
V a r g a Tamás gyermek kategóriába,
Tóth

Nándor felnőtt kategóriába
nyerte el a "Vályogos Bajnoka" címet 2020 évben.

Köszönjük a versenyzők részvételét és a közreműködők segítségét!
Bővebb információk, részletes eredmények Egyesületünk honlapján: valyogos.hu

- Tavunkon a törpeharcsa szelektív halászata folyamatos, elnézést kérünk az esetleges
kellemetlenségekért !
- Egyesületünk elindított egy Facebook profilt „ Vályogos Tó Kiszombor ” néven. Célunk
Egyesületünk tagságán túl a horgászat iránt érdeklődők gyors és korrekt tájékoztatása. Bízunk benne,
hogy munkánk nem volt hiábavaló és hasznos információval fogunk szolgálni ebben a médiumban is.
Információink; -reményeink szerint- párhuzamosan fognak megjelenni a valyogos.hu oldallal,
Egyesületünk hírlevelével valamint a helyi médiával, ’de talán kicsivel gyorsabban és szélesebb
körben. Köszönjük a jelöléseket & visszajelzéseket !
- Területi jegyek kiadása: telefonos egyeztetés alapján Oláh Sándor -nál, tfsz: 70 / 327-8862.
Napijegyet az Aranyhal Horgászboltban / Makó, Aradi utca 28 /
( Nyitva tartás: H-P: 07:00-12:00, 12:30-17:00, SZ: 07:00-12:00 között, vasárnap: zárva.)

- Szeptemberi vizsgán egy főt vizsgáztattunk, az ezévi utolsó Állami horgászvizsga november 27.-én
kerül megtartásra, az Ady Endre Művelődési Házban ( Kiszombor Szegedi u. 13. ) A vizsga ingyenes,
viszont jelentkezési lap kitöltéséhez és az új kártyaformátumú horgászigazolvány regisztrációjához
kötött. Részletekről kérjük tájékozódjon honlapunkon !

-2020 évben 36 mázsa háromnyaras, 2 mázsa kétnyaras, 2 mázsa egy nyaras pontyot, 6000 süllő, és
2000 csuka ivadékot, valamint 25 mázsa vegyes keszeget telepítettünk.
- Ellenőrzési tapasztalatok: Horgászrendünk értelmében, a tavon horgászóknak kötelező a
szájfertőtlenítő spray és a pontymatrac megléte és annak használata. Valamint a fogási eredmények
nyomon követhetősége érdekében EGYÉNILEG kell tárolniuk zsákmányukat, azt a horgászat
befejezéséig NEM vihetik el a partról, értékesíteniük T I L O S !
Továbbá, a kifogott halakat -törpeharcsát- a parton eldobni tilos, el kell vinni a horgászat végén.
Gépkocsival csak száraz időben lehet a horgászhely közelébe állni, a partvonaltól legalább 6
méterre, ahol lehet, az úthoz közel. Azonban a közlekedési utakat szabadon kell hagyni, a
közlekedőket és a horgászokat nem zavarhatják.
A gátakra és a DÉLI PARTSZAKASZRA még száraz időben sem szabad autóval behajtani, valamint
a kétkerekű járműveket a tó partvonalán csak tolni lehet !

- A 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17. §-a alapján kérjük a tópartra kutyával kilátogatókat, hogy
kutyáikat pórázon vezessék, elkerülve ezzel a véletlen támadásokat, atrocitásokat. Valamint a parton
állatok legeltetése, a partvonal és a partvonalat szegélyező ingatlanok szennyezése vagy károsítása
nem megengedett, önkormányzati intézkedést vonhat maga után.
- Napijegyes horgásztársaink. Október hónapban 05-21 óra, Novemberben 06-18 között
horgászhatnak tavunkon, II. féléves vagy éves területi jeggyel rendelkező 00-24 között.

- Kérjük a tó partjára kilátogatókat, hogy látogatásuk során keletkező szemetet, hulladékot az arra
rendszeresített hulladéktároló edényekben helyezzék el!

- Szeptember végén 40+ -os Harcsa akadt horogra, Koreck Olga fogta.
A 2018. évi SZJA 1%-ának felajánlásából egyesületünk 2019. évben 167.558 Ft-ot kapott, amit
környezetrendezéshez szükséges gépek karbantartására és üzemeltetésére használt fel.
A felajánlásokat KÖSZÖNJÜK.
Vezetőség

