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Tisztelt Horgásztársunk!

Köszönjük az egyesület vezetõsége nevében, hogy 2016.évben is megtisztelte tagságával a Vas megyei Savaria
Sporthorgász Egyesületet. Valószínûleg amikor ezt a levelet megkapja, családja körében boldogan töltötte el a karácsonyi
ünnepeket. Emlegetik az év sikeres horgászatait, és együtt fogyasztják el a kifogott halat.
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Az évi közgyûlésünket 2016. március 12-én tartottunk meg, amelyre a tagság nagyon kicsi létszámban jelent meg.
Szeretnénk ezúton is meghívni Önt, a 2017. február 25-dikén tartandó közgyûlésünkre.
Kérdése, észrevétele lenne, az egyesülettel kapcsolatban azt az info@savariashe.hu e-mail címen bármikor megteheti.
Április 24-dikén ismét megrendezésre került a Savaria Majális elnevezésû barátságos horgászverseny. A verseny
elõtt az egyesület 400 kg 3 nyaras ponty telepítését hajtotta végre az Újperinti I-es horgásztón, ezzel is biztosítva a
versenyzõk jobb fogási esélyét, ami az eredményeket nézve nem is maradt el. A verseny kicsit szeles, de jó idõben, és
legfõképpen jó hangulatban telt. A verseny megkoronázásaként, a lefújást követõen egy immáron hagyományosnak
mondható babgulyással vendégeltük meg a versenyzõket és az Õket elkísérõ családtagokat is. Ezt a versenyt a
hagyományoknak megfelelõen jövõre is megrendezzük, melynek tervezett idõpontja 2017.április 23-dika vasárnap.
Kérem, tiszteljen meg bennünket részvételével.
Nagy örömmel tájékoztatjuk Önt, hogy az egyesületben az elmúlt években végre hajtott változások pozitívak voltak
nemcsak a horgászok részére, hanem az egyesület költségvetésére is. Ezáltal az egyesület 2016-ban pozitív mérleggel
és kiegyensúlyozott gazdálkodással zárta az évet. Ennek köszönhetõen immár hagyományosnak tekinthetõ
telepítésünket jövõre is el tudjuk végezni.
A 2016-os év kiemelkedõ volt az egyesület életében. Több mint 100 fõvel sikerült növelni az egyesület tagságát, amivel
stabilan a megye legnagyobb egyesületei közé tartozunk. Ezúton is szeretnénk felhívni figyelmüket, hogy a 2016. évi
állami és területi jegyek érvényességi ideje 2017. január 31.
A fogási naplót összesítve 2017. február 28-ig kell leadni az egyesületi irodában vagy a Vasi Peca horgászboltban. Kérjük
Önöket, szíveskedjenek a törvényi elõírásoknak megfelelõen ÖSSZESÍTVE és HATÁRIDÕRE leadni.
Azon horgászok, akik nem összesítik, vagy nem adják le határidõre,
az állam által kötelezõen elõírt 2.000,- Ft-os büntetést kell kiszabnunk.

A jegyértékesítést 2017. Január 2-án kezdjük meg a Vasi Peca Horgászboltban, majd január 3-án pedig az egyesületi
irodában.
Jegyváltási helyek:
- Vasi Peca Horgászbolt, Szombathely Szent Márton út 75. A bolt nyitva tartási idejébenHétfõ- Péntek 9:00 -17:00
Szombat: 8:00 - 12:00
- Egyesületi iroda Szombathely Petõfi Sándor út. 41-43. (14 emeletes) Kedd / Csütörtök 16:00 &ndash; 18:00Mindkét
helyen az engedélyeket azonnal, a helyszínen megírjuk, és egyszerre az Önök rendelkezésére bocsájtjuk.
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