
2013. április 21. vasárnap
Horgászverseny az Élővíz csatornán 
(Békéscsaba, bíróság előtti szakasz)

Gyülekező 8:30-kor Békéscsabán, a József Attila utcai hídnál. 
Nevezés, majd a helyek kisorsolása 8:30-9:00-ig, a verseny 
9:30-tól 11:30-ig tart. Határidőn túli 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 fi nomszerelékes úszós készség használható. A részvétel ingyenes! 
A verseny első helyezettje ingyenes részvételt nyer a klub május 5-i programjára.

2013. május 5. vasárnap
Buszos kirándulás a Tisza-tavi Ökocentrumba 
SZABADIDŐPARK, 735.000 LITERES AKVÁRIUM, 3D MOZI, VÍZI SÉTÁNY, VIDRAETETÉS, STB.

Az Ökocentrum turisztikai- és rendezvényközpont egy 
helyen gyűjti össze és tárja látogatói elé a Tisza-tó és a 
Tisza-völgy természeti kincseit, bemutatva Magyarország 
második legnagyobb tavának gazdag élővilágát. A négyszintes 
látogatóközpont 2.600 négyzetméteren várja az érdeklődőket, 
állandó kiállításai, háromdimenziós vetítőterme és hatalmas, 
735.000 liter össztérfogatú édesvízi akváriuma révén igazi 
természet közeli élményt nyújt. 

A programra előzetes jelentkezést kérünk április 26. péntekig a KHESZ elérhetőségein.
Részvételi díj: 2500 Ft (a jelentkezéskor előzetesen kérjük befi zetni). 

2013. május 26. vasárnap 
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. 
Versenyhorgász bemutató 8:15-től 8:45-ig fi nomszerelékes 
horgász technikákról. 
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 fi nomszerelékes 
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.

2013. június 23. vasárnap 
Egész napos horgászprogram, buszos kirándulás  Vésztőre,
a Kecskés-zugi holtágra

Egy felejthetetlen kirándulás és horgásznap a Mágori Horgász 
Egyesület kezelésében lévő kiválóan halasított Kecskés-zugi 
holtágon. Délután horgászverseny. A szervezők a helyszínen 
ebédet biztosítanak. A program ingyenes. Busz indul 8 órakor 
a Bajza utca-Árpád sor sarkáról. (Érkezés 18:30 körül). 
A programra a korlátozott létszám miatt előzetes jelentkezést 
kérünk a KHESZ elérhetőségein. 

Jelentkezési határidő: 2013. június 14. (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. (www.magorihe.uw.hu)

2013. július-augusztus  
Nyári horgásztáborok a Százlábú Egyesület szervezésében, 
a KHESZ Ifi  Klubja támogatásával 
A táborokba várunk minden horgászni szerető, vagy a horgászatot megtanulni vágyó fi út és lányt 
egyaránt. Nyári tábor időpontok: 2013. június 24-29., 2013. július 8-13., 2013. július 22-27.

Egy kalandos horgászhét Békés-Dánfokon, a Kettős-Körös 
és a Dánfokéri csatorna melletti táborban. Horgászat kiful-
ladásig, versenypraktikák, bemutatók, előadások halakról, 
vízről, horgászatról, fi lmvetítés, strandolás, indiánkenuzás, 
felszerelés és etetőanyag készítés, horgászverseny. 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: 27.000 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

2013. szeptember 15. 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 fi nomszerelékes úszós készség használható. 

A részvétel ingyenes!
A verseny első helyezettje ingyenes részvételt nyer a klub október 26-i programjára.

2013. október 26. szombat 
Egynapos buszos kirándulás túravezető kalauzolásával 
a Sebes-Körös forrásvidékére – Révi szoros, Zichy cseppkőbarlang, 
a Százlábú Egyesülettel együttműködésben. 

Szükséges: egynapi hideg étel, 
üdítő, erős cipő, esőköpeny, 
váltóruha, zseblámpa, érvényes 
személyi igazolvány vagy útlevél. 
Program költsége: 4000 Ft, 
melyet csekken, átutalással, 
vagy személyesen kell befi zetni 

a Körös-vidéki Horgász Egyesületek Szövetségének. (Átutalás vagy csekkes fi zetés esetén kérjük 
megjegyzésként közölni: IFI Klub program 10.26. Számlaszám: OTP: 11733003-20030188). A programra 
a korlátozott létszám miatt október 21-ig előzetes jelentkezést kérünk a KHESZ elérhetőségein.

2013. november 24. 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 (nov. 24. és dec. 8.) előzetes jelentkezést kérünk november 22-ig.

2013. december 8. vasárnap   
„ a KHESZ IFI Klub Mikulása hozza a horgászvizsgát”
Horgászvizsga a KHESZ Székházában
A november 24-én megrendezett horgászvizsga előkészítő előadás folytatásaként horgászvizsga 
lehetőséget biztosítunk az IFI Klub tagjainak.  A vizsgaprogramra (nov. 24. és dec. 8.) előzetes 
jelentkezést kérünk november 22-ig. Az első 20 jelentkező (kizárólag aki a november 24-i 
előkészítőn is részt vett) 3.500 Ft-os vizsgadíját az IFI Klub támogatja, így nekik a vizsga díjmentes. 
(Támogatott életkor: 12-15 év) (Ajánlott életkor: 12-13 évtől).

További ajánlott programok:
A Százlábú Egyesület 2013. évi programjai: www.szazlabu.hu, www.taborok.info

Határtalan Vándortúra – 2013. május 15-20. A több napos túra program a  látni valókban igen gazdag 
romániai Bihar-hegységből 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.)

A Zöld Csütörtök Egyesület 2013. évi programjai: zoldcsutortok.hu

Együttműködő partnereink: Százlábú Egyesület, Mágori Horgász Egyesület – Vésztő, 
Csorvási Horgász Egyesület, Zöld Csütörtök Természetvédő Kör.

A Gyermeknapi horgászverseny támogatói: 
Exner Horgászúszók – Nagy Attila egyéni horgász Európabajnok, Feca-Peca Horgászbolt – Gyula, 
Megyeház utca 4-8., Hargita Horgászbolt – Békéscsaba, Orosházi út 54., Kopasz-Kukac Horgászbolt – 
Békéscsaba, Illésházi utca 5., Match-Fishing Horgászbolt – Szarvas, Kossuth utca 31-33., 
Trópus Akvarisztika, Díszállat, Horgászcikk Szaküzlet – Békéscsaba, Andrássy út 11-17.

A KHESZ IFI Klub 2013. évi programjaiA KHESZ IFI Klub 2013. évi programjai
Az Ifi  Klub programjainak szervezője és fő támogatója: Körös-vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége
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