Az Ifi Klub 2014. évi programja
Az Ifi Klub programjainak szervezője és fő támogatója: Körös-vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége
H-5600 Békéscsaba, Bajza utca 11. • Tel.: 66/328-945 • Fax: 66/323-512 • Mail: info@khesz.hu • khesz@mail.globonet.hu • Web: khesz.hu
A KHESZ Ifi Horgászklubja rajzpályázatot hirdet általános iskolások és középiskolások részére
Téma: „Ekkora halat fogtam és közben mi mindent láttam.” Kérünk benneteket, hogy a horgászat közben átélt élményeiteket,
tásaitokban.
a kifogott halakat, a halfogás örömét, a természetben megcsodált látottakat örökítsétek meg alkotásaitokban.
Pályázati feltételek:
– a beküldött pályaművek mérete ne haladja meg az A/3-as méretet,
– a pályázatra alkotónként maximum 2 darab pályamű adható be,
– csoportos alkotásokat is elfogadunk (csoportonként legfeljebb 10 fő),
A képek csak illusztrác
– az alkotások tetszőleges technikákkal készíthetők,
iók!
– a rajzok, festmények hátoldalán kérjük feltüntetni az alkotó nevét, életkorát, (osztályát), címét, iskoláját.
Kategóriák: 6–10 év • 11–14 év • 14–18 év
A beérkezett alkotásokat a Békés Megyei Könyvtár földszinti kiállítóterében fogjuk kiállítani 2014. október 22. szerdától.
Beadási határidő: 2014. szeptember 30. A pályaműveket a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetségének székházába
(Békéscsaba, Bajza utca 11.) kérjük leadni. A szakmai zsűri értékelése után a fenti három kategóriában a legjobb alkotásokat
értékes tárgynyereményekkel és horgász felszerelésekkel fogjuk díjazni (digitális fényképezőgép, tabletgép, pendrive, stb.).
A rajzpályázat eredményhirdetése és a díjak átadása: 2014. október 24., péntek 17 óra
Helyszíne: Békés Megyei Könyvtár.
A pályamunkákat értékelik :
– Novák Attila – vizuálpedagógus
– Dr. Kutyej Lajos – a KHESZ alelnöke
– Boldog Gusztáv – természetvédő, fotográfus

Egy hét igazi vízparti hangulatban. Egyéb programok: számháború, térképkészítés, kincskeresés, esti tábortűz, szalonnasütés, vetélkedők, foci, ping-pong, röplabda. Szállás: 4-6 fős faházakban. Napi
háromszori étkezés. Részvételi életkor: 8-16 év. Büfé a tábor területén üzemel.
Kötelező kellékek: Horgászfelszerelés (legalább egy 4 méteres vagy hosszabb
„spiccbot”), keretes haltartó háló, etetőanyagos vödör, esőkabát, gumicsizma,
hálózsák, vegyes ruházat, szúnyogriasztó, fürdőruha, naptej, tölthető zseblámpa, horgászkés, evőeszközök. (Csalit, etetőanyagot, úszós készség összeállításához alapvető felszereléseket a szervezők biztosítanak.) Tábor részvételi díja: 28.000 Ft. (Erzsébet
utalványt előzetes egyeztetés alapján a szervezők elfogadnak.) A KHESZ Tagegyesületeibe tartozó horgászok gyermekeinek
kedvezményt biztosítunk!
Jelentkezés és információ: Százlábú Programszervezés
Zanócz Róbert +36 (70) 334-08-41 • www.szazlabu.hu; www.taborok.info
2014. szeptember 14. vasárnap
Horgászverseny az Élővíz csatornán (Békéscsaba, Bíróság előtti szakasz)
Gyülekező 8:30-kor Békéscsabán, a József Attila utcai hídnál. Nevezés, majd helyek kisorsolása
8:30-9:00-ig, a verseny 9:30-tól 11:30-ig tart. Határidőn kívüli nevezést a szervezők nem fogadnak el.
A helyek elfoglalása sorsolás alapján történik. Etetőanyagot és csalit a szervezők biztosítanak. Az első
három helyezettet serleggel és értékes tárgynyereménnyel jutalmazzuk. A versenyben egy horgászbot
és finomszerelékes úszós készség használható.
A részvétel ingyenes!
A verseny első helyezettje ingyenes részvételt nyer a klub október 26-i programjára.

2014. április 27. vasárnap
Horgászverseny az Élővíz csatornán (Békéscsaba, bíróság előtti szakasz)
Gyülekező 8:30-kor Békéscsabán, a József Attila utcai hídnál. Nevezés, majd a 2014. október 25. szombat
helyek kisorsolása 8:30-9:00-ig, a verseny 9:30-tól 11:30-ig tart. Határidőn túli Egynapos buszos kirándulás túravezető kalauzolásával a Sebes-Körös forrásvidékére –
nevezést a szervezők nem fogadnak el. A helyek elfoglalása sorsolás alapján Révi szoros, Zichy cseppkőbarlang, a Százlábú Egyesülettel együttműködésben
történik. Etetőanyagot és csalit a szervezők biztosítanak. Az első három helyeSzükséges: egynapi hideg étel, üdítő, erős cipő, esőköpeny, váltóruha, zsebzettet serleggel és értékes tárgynyereménnyel jutalmazzuk. A versenyben egy
lámpa, érvényes személyi igazolvány vagy útlevél. Program költsége: 4000 Ft,
horgászbot és finomszerelékes úszós készség használható.
melyet csekken, átutalással, vagy személyesen kell befizetni a Körös-vidéki
A részvétel ingyenes!
Horgász Egyesületek Szövetségének (Átutalás vagy csekkes fizetés esetén kér-

jük megjegyzésként közölni: IFI Klub program 10.26. Számlaszám: OTP:
2014. május 10. szombat
11733003-20030188). A programra a korlátozott létszám miatt október 21-ig
Buszos kirándulás a Komádi tokhal-telepre
előzetes jelentkezést kérünk a KHESZ elérhetőségein.
A programon megismerhetjük a különböző telepen tartott tokhalféléket
élet-közelből, meghallgathatjuk tenyésztésükkel, tartásukkal, nevelésükkel és 2014. november 15. szombat
szaporításukkal kapcsolatos érdekességeket és bővítjük ismereteinket a gaszt- Előadás Magyarország halfaunájáról – előadó Sallai Zoltán halfauna kutató
ronómiai különlegességként ismert kaviárral kapcsolatos tudnivalókkal, mindAz előadáson a résztvevőknek lehetősége nyílik megismerni a Magyaroszágon
ezt a telep vezetőjének kalauzolásával. Jó idő esetén a program lezárásaként
előforduló jelentősebb védett, fokozottan védett és más különleges halfajokat
sétát teszünk a közeli Sebes-Körös partján, majd közös ebédet fogyasztunk
Sallai Zoltán halfauna kutató ismeretterjesztő előadásában. A programon a
el a Puszta Csárdában. Indulás: 8 órakor a Bajza utca–Árpád sor sarki buszrészvétel ingyenes. Előzetes jelentkezést kérünk a KHESZ elérhetőségein.
megállóból (a 47. számú út melletti településeken egyeztetés alapján csatlakozás
Jelentkezési határidő: 2014. november 13. csütörtök (66/328-945, 8-16 óra
lehetséges.). Érkezés: várhatóan 15:30-kor. A programra előzetes jelentkezést kérünk május 5. hétfő 15 óráig a KHESZ elérheközött, vagy khesz@globonet.hu). A PROGRAMRA SZÜLŐKET-FELNŐTtőségeinek bármelyikén. Részvételi díj: 1.000 Ft (a jelentkezéskor előzetesen kérjük befizetni.)
TEKET IS SZÍVESEN FOGADUNK!
2014. május 25. vasárnap
Feeder-horgász bemutató és gyermeknapi horgászverseny az Élővíz csatornán
(Békéscsaba, bíróság előtti szakasz)
Gyülekező 7:30-kor Békéscsabán, a József Attila utcai hídnál. Nevezés, majd
a helyek kisorsolása 7:30-8:00-ig, a verseny 9:30-tól 11:30-ig tart. Határidőn
túli nevezést a szervezők nem fogadnak el. Feeder-horgász bemutató 8:15-től
8:45-ig. A helyek elfoglalása sorsolás alapján történik. Etetőanyagot és csalit a
szervezők biztosítanak. Az első három helyezettet serleggel és értékes tárgynyereménnyel jutalmazzuk. A versenyben egy horgászbot és finomszerelékes
úszós készség használható. A részvétel ingyenes! MINDEN NEVEZŐ AJÁNDÉKOT KAP! A verseny első helyezettje ingyenes részvételt nyer a KHESZ
által támogatott egyhetes nyári horgásztábor turnusok egyikére.

2014. november 23. vasárnap
Horgászvizsga előkészítő előadás a KHESZ Székházában
Horgászvizsga előkészítő ismeretterjesztő előadás horgászatról, szabályokról, halfajokról, tehát mindaz, ami a horgászvizsga
sikeres letételéhez szükséges. A részvétel díjtalan! A vizsgaprogramra (november 23. és december 8.) előzetes jelentkezést
kérünk november 20-ig.

2014. június 22. vasárnap
Egész napos horgászprogram, buszos kirándulás Csorvásra, a Forrás tóra
Egy felejthetetlen kirándulás és horgásznap a csorvási Forrás tóra. Délelőtt horgászverseny. A szervezők a helyszínen ebédet biztosítanak. A program ingyenes. Busz indul 8 órakor a Bajza utca-Árpád sor sarkáról. (Érkezés 18 óra körül).
A programra a korlátozott létszám miatt előzetes jelentkezést kérünk a KHESZ
elérhetőségein. Jelentkezési határidő: 2014. június 16. (66/328-945, 8-16 óra
között, vagy khesz@globonet.hu) A buszra utólagos és helyszíni jelentkezést
nem tudunk elfogadni. Egyéni utazás esetén csatlakozás 9 órakor a helyszínen.

További ajánlott programok
A Százlábú Egyesület 2014. évi programjai – www.szazlabu.hu, www.taborok.info
• Határtalan Vándortúra – 2014. június 4-9.: A több napos túraprogram a látni valókban igen gazdag romániai Biharhegységből indulva a Béli-hegyeken keresztül, egészen a magyarországi Békés városáig követi a gyönyörű Fekete-Köröst.
Teljesíthető kerékpáros és vízi túra formájában (a részvétel a nyitónapon és a zárónapon napi csatlakozással is lehetséges).
(Részletes info a fenti webcímen.)
• Zöld Csütörtök Egyesület 2014. évi programjai: zoldcsutortok.hu

2013. december 7. vasárnap
„a KHESZ IFI Klub Mikulása hozza a horgászvizsgát” - Horgászvizsga a KHESZ Székházában
A november 23-án megrendezett horgászvizsga előkészítő előadás folytatásaként horgászvizsga lehetőséget biztosítunk az IFI
Klub tagjainak. A vizsgaprogramra (november 23 és december 8.) előzetes jelentkezést kérünk november 20-ig. Az első 10
jelentkező (kizárólag aki a november 23-i előkészítőn is részt vett) 3.500 Ft-os vizsgadíját az IFI Klub támogatja, így nekik a
vizsga díjmentes. (Részvételi korhatár: 12-16 év)

Együttműködő partnereink: Százlábú Egyesület, Csorvási Horgász Egyesület, Zöld Csütörtök
Természetvédő Kör, Békés Megyei Könyvtár, Körösök Völgye Natúrpark Egyesület

2014. július-augusztus
A Gyermeknapi horgászverseny támogatói:
Nyári horgásztáborok a Százlábú Egyesület szervezésében, a KHESZ Ifi Klubja támogatásával
Nyári Tamás; Feca-Peca Horgászbolt – Gyula, Megyeház utca 4-8.;
Nyári tábor időpontok: 2014. június 30-július 5. • 2014. július 14-19. • 2014. július 21-26. A táborokba várunk minden horgászHargita Horgászbolt – Békéscsaba, Orosházi út 54.;
ni szerető, vagy a horgászatot megtanulni vágyó fiút és lányt egyaránt. Egy kalandos horgászhét Békés-Dánfokon, a KettősKopasz-Kukac Horgászbolt – Békéscsaba, Illésházi utca 5.;
Körös és a Dánfokéri csatorna melletti táborban. Horgászat kifulladásig, versenypraktikák, bemutatók, előadások halakról, Match-Fishing Horgászbolt – Szarvas, Kossuth utca 31-33.; Trópus Akvarisztika, Díszállat, Horgászcikk Szaküzlet
vízről, horgászatról, filmvetítés, strandolás, indiánkenuzás, felszerelés és etetőanyag készítés, horgászverseny.
– Békéscsaba, Andrássy út 11-17.

