abony.hu
http://regi.abony.hu/news.php?item.5224
Oldal 1/1

Felejthetetlen horgásztábor - Fotógalériával

Sajtóreferens, 2018 augusztus 31 péntek - 11:49:17

Az Abonyi Horgász Egyesület 2018-ban is megrendezte a népszerq, gyermek horgásztáborát.
- A népszerqséget igazolja, hogy 27 gyermek részvételével indult el a tábor augusztus
06-án. Köztük lányok is képviselték a nQi horgásztársadalmat. Idén 230.000,-Ft
támogatást kaptunk a Mohosz-tól a program lebonyolítására - tájékoztatta lapunkat

Molnár

Károly , a helyi egyesület vezetQje.
A tábor idején a szervezQk mindent elkövettek azért, hogy a kis horgászpalánták a
kellQ elméleti és gyakorlati oktatásban megszerzett tudást a vízparton is kamatoztassák.
Az egyesület vezetQjétQl azt is megtudtuk, hogy a múlt évhez hasonlóan egy éjszakát
sátrakban, a tóparton töltöttek a táborozók. Ennek keretében a szülQkkel közösen,
tábortqz mellett egy jó bográcsos vacsorát fogyasztottak el és természetesen megismerkedtek
az éjszakai horgászat rejtelmeivel is. Az apró horgászok világító patronokkal tették
színessé a tavak partjait ezen az éjszakán.

- Ebben az évben egy kis bemutatót kaptak a gyermekek a bojlis horgászat világábából
Varga Bálint

jóvoltából - tért ki a részletekre

Molnár Károly

. - Bálint az Abiotic Carp

Team keretein belül az alábbi témákban tartott bemutatót: Miért ne lopd a halat?, A halakkal
való kíméletes bánásmód és eszközei, Abiotic termék bemutató és a dobócsövezés.
Az idei évben sem maradhatott el a horgászverseny, melyre hétvégén került sor. A
megmérettetés szép eredményeket hozott. A gyQzteseket és a legnagyobb halat fogó horgászt
értékes ajándékokkal díjazta az egyesület. A tábor zárásaként - közös pizzázás
mellett - minden résztvevQ horgászpalánta egy erre az alkalomra készített pólót és egy kis
ajándékot kapott.
- Ezúton is szeretném megköszönni minden családnak a segítséget, ill. minden horgásznak,
aki részt vett az oktatásban, a felügyeletben és mindenkinek, aki valamilyen módon
hozzájárult, hogy ez a hét valóban felejthetetlen élménnyé váljon a gyermekek számára zárta gondolatait a horgászklub vezetQje.
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, az Abonyi Horgász Egyesület vezetQje.

