Beszámoló a Marcali és Vidéke Horgászegyesület
öt éves munkájáról.
2011. február 12.

Tisztelt horgásztársak!

Tisztelettel köszöntök minden megjelent horgásztársunkat az öt éves
munkánkat értékelő közgyűlésünkön.
Mint tudják, hatvan évvel ezelőtt alakult az egyesületünk, mely az eltelt
időszak alatt sok változáson ment át.
De egy dolog nem változott, mégpedig az, hogy ugyanúgy szeretünk
horgászni, mint hatvan évvel ezelőtt.

A mostani közgyűlés fő feladatai:
– áttekinteni az elmúlt öt évet,
– beszámolni az elmúlt öt esztendő munkájáról, a feladatok
végrehajtásáról, a törvényes és szabályszerű működésről,
–

az Elnökség és a Felügyelő Bizottság mandátumának lejárta okán
új testületeket választani,

– a következő évi Munkatervet és Költségvetést elfogadni.

A mindenkori elnökség fő feladata az volt, hogy biztosítsa a tagságnak
a szabályos keretek közötti horgászat feltételeit. E feladatunknak
igyekeztünk maradéktalanul megfelelni.

Üléseinket, a klubnapjainkat az éves munkaterveknek megfelelően
rendben megtartottuk. A klubnapok látogatottsága azonban minimális volt.
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Összehívtuk és megtartottuk az éves közgyűléseinket, melyeken
beszámoltunk az előző évi munkáról.

Sajnálatos haláleset, illetve lemondás miatt 2008-ban a közgyűlés új
elnököt, elnökhelyettest és két új elnökségi tagot választott.

Az újonnan választott Elnökség a hagyományos és folyamatos
tennivalóin túl több újítást is elhatározott, melyeket részben sikerült is
megvalósítani.

Immár négy éve van kedvezményes területi jegy a Balatonra, melyet
titkárnál, rendkívüli fogadónapokon: december 16-és január 15-e közötti
időszakban a lehetett megvásárolni. Horgásztársaink a korábbi években
kevesen, az idén már jelentős számban, mintegy 100-an éltek a lehetőséggel.

Örömmel adtunk tájékoztatást arról is, hogy kérésünkre a Balatoni
Halászati Zrt a 2011. évtől visszaállította a Nyugati Öv-csatornára szóló
területi engedélyt, az úgynevezett „árki jegyet”. A január közepétől 8.000.Forintért megvásárolható jegy sokak megelégedésére, örömére szolgált. Az
ügyben folytatott levelezésünket a honlapunkra folyamatosan közzé tettük.

2009-ben ingyenes honlapot készítettünk. Többen figyelemmel
kisérték a lapot, de a kritikák hatására úgy döntöttünk, hogy megújítjuk,
színesebbé, érdekesebbé és naprakészebbé tesszük. Minden információt
felteszünk rá, s ezzel gyorsabbá tehetjük tagjaink tájékoztatását, s némi
postaköltséget is megspórolhatunk vele.
Új honlapunk elérhetősége: www.marcali-he.hu
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Az

Elnökség

a

decemberi

ülésen

kialakította

a

2011.

évi

munkarendet, megállapította a tagsági díjat, és kiírta az állami és a területi
jegyek árát. Erről a tagságot az Egyesület honlapján tájékoztattuk.

Aki megadta az e-mail címét, annak e-mailben, s akik az
engedélyüket

kiváltották,

azok

a

titkártól

kapott

körlevélből

tájékozódhattak a Munkatervünkről. A vidéki horgásztársaknak a
tudnivalókat postán küldtük el.

A titkár december közepétől január közepéig naponta, azóta a
munkaterv szerint hétfőn és szerdán várta, várja a horgásztársakat ügyeik
intézésére. A fogadóórák helyszíne többször is változott, volt a Kulturális
Központban, a Kék Madárban, a Helvéciában, s napjainktól ismét új
helyszínen, a Kék Madár II. emeleti új irodánkban várja a horgásztársakat.
Reméljük, hosszabb távon is megoldódik az iroda ügyünk.

A tagságot mint mindig, napjainkban is foglalkoztatja a Marcali
víztározó ügye. Az Elnökség az elmúlt öt évben is minden lehetséges
fórumon próbálkozott erre megoldást találni. Sajnos kevés sikerrel. A
legnagyobb akadály a Balatoni Halászati Rt. érvényes szerződése volt. A
helyzeten a Városi Önkormányzat sem tudott segíteni.
Napjainkra pedig új helyzet állt elő, mivel a tározó többségi magánkézbe
került, és mint madármegfigyelő állomás fog működni.
Nem hivatalos információk szerint a tulajdonos 350 millió Ft-os úniós
hitelt kapott. A területet körül fogja keríteni, s a létesítményeket jelentős
pénzért lehet majd látogatni, a szolgáltatásokat igénybe venni.
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Az Elnökséghez eljuttatott előzetes információink szerint a tagság
nagyobb része az elmúlt években is elégedett volt az Elnökség munkájával.
Persze mindig vannak elégedetlenkedők, és valószínűleg mindig is lesznek.

Az elmúlt öt évre visszatekintve az egyesület taglétszáma a
következőképpen alakult:

Horgászév felnőtt horgász

ifi horgász gyermek horgász

2006.

478

22

52

2007.

482

17

58

2008.

436

6

52

2009.

334

6

44

2010.

264

9

42

A számok tükrében láthatjuk, hogy egyesületünk felnőtt létszáma az
öt év alatt folyamatosan, a legutóbbi évben drasztikusan csökkent.
Sok horgásztársunk az „árki jegy” megszüntetése után már nemcsak a
balatoni jegyet nem váltotta ki, de a tagságát sem újította meg.

Látványosan csökkent az ifi horgászok száma is. S, hogy ez nem csak
nálunk volt így, kitűnik abból is, hogy a Balatoni Halászati Zrt. a jelen évtől
kellő érdeklődés hiányában meg is szűntette az ifi jegyet.
A gyermek horgászok most 16 éves korig élvezhetik a kedvezményt.
Viszont 14 éves korukban ugyanúgy vizsgázniuk kell, s egyesületünkbe is be
kell lépniük. Mindkettőre lehetőségük van várjuk őket.

A

horgászatot,

mint

az

egyik

legegészségesebb

szabadidős

tevékenységet, szórakozást a fiatalok körében oktatni, terjeszteni és
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népszerűsíteni kell. Szakkört, filmvetítést, előadásokat kell szervezni a
gyerekek, ifik megnyerésére. A horgászat megszerettetésének nem lehet
akadálya a tagsági díj, vagy a jegyek ára, hiszen az legfeljebb pár DVD
árával egyenlő. A horgászatot meg lehet tanulni, s manapság már halat is
lehet fogni.
Sajnos, az elmúlt évben mindössze 8 fő vizsgázott, szemben az azt
megelőző évi 30 fővel.
Tisztelt Horgásztársak!
Az állami jegy és a horgászvizsga ára nem változott, de a tagsági
díjunk 2.000.- Ft-ról 2.500.- Ft-ra emelkedett. Az emelés fő oka a tagság
létszámának jelentős csökkenése, s a működési költségek folyamatos
emelkedése volt.
A befizetési lehetőségek bővültek, mivel a vidéki horgászok bármely
takarékszövetkezetben átutalhatják a tagdíjat a Kéthely és Vidéke
Takarékszövetkezethez. A Marcaliak továbbra is fizethetnek a titkárnál. A
területi jegyeket továbbra is csakis a titkárnál lehet készpénzzel
megvásárolni.

Minden évben visszatérő probléma volt a fogási naplók leadása,
illetve

annak

vezetése.

Az

idén

a

fogási

naplókat

aránylag

fegyelmezettebben leadták a horgásztársak: 158 fő juttatta el azokat
határidőre a titkárhoz. Ez valószínűleg a nyilatkozattételi kötelezettségnek
is köszönhető.
Sok horgásztársunk –tisztelet a kivételnek- nem tudja helyesen vezetni a
fogási naplót. A bejegyzésből nem derül ki, hogy darabot, vagy kg-ot akart
beírni. A méretkorlátozás alá eső halakat egy helyre írják. Kilogramm
helyett darabszámot írnak. A nemes halakat nem egymás után kell írni,
hanem azonos dátummal egymás alá, kilogrammban.
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Fogási eredmények:
Év

kg

2006.

5814 kg.

2007.

2787 kg.

2008.

1849 kg.

2009.

3244 kg.

2010.

3388 kg

Faj szerinti megoszlás (2010-es évben):

Faj:

kg.

Ponty:

1579,8

Csuka:

94,4

Süllő:

75

Harcsa:

25

Balin:

48,5

Angolna:

117,5

Amur:

53,5

Egyéb:

1394,6

Összesen:

3387,5 kg

A fogási eredmények azt mutatják, hogy ismét van hal a Balatonban
és a vízrendszerében, csak az az igazság, hogy a horgásztársak gyakran
nem írják be az igazságot a fogási naplóba. Ez pedig veszélyes és
kockázatos, mivel a halőrök egyre gyakrabban és szigorúbban ellenőrzik a
horgászokat is. Gyakran rendőrrel együtt ellenőriznek, s a horgászat után
megnézik a gépkocsi csomagtartóját is. A szabálytalankodás pedig –a
várható bírság mellett– az állami horgászjegy elvonásával is jár.
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A fogási naplók tanúsága szerint az egy főre eső fogási átlaga 12,83
kg. Ha azonban figyelembe vesszük, hogy a le nem adott, vagy üresen
leadott fogási naplók száma megközelíti a 150-et, s ezt kivesszük a
létszámból akkor már 29,72 kg-ra jön ki. S ez a korábbi évekhez
viszonyítva is elég jó eredménynek számít.

A 2006 – 2010 évek mindegyikében megrendeztük a hagyományos,
éves

halfogó

klubnapunkat.

A

2010.

évi

verseny

eredményei

a

következőképpen alakultak:
Felnőttek:
I.

Rott Endre:

2,6 kg.

II.

Klenovics József:

2,35 kg.

III.

Lengyel Géza:

2.15 kg

IV.

Kovács János:

1,7 kg

V.

Horváth József:

1,3 kg

Ifik:
I.

Móricz Tamás

II.

Terjék Viktor

Sajnálatos módon az elmúlt évben gyermek versenyző nem indult.

Fegyelmi helyzetünk jónak mondható. 2010-ben egyesületünk tagja
köréből senkit sem tiltottak el szabálytalan horgászat, vagy szabálysértés
miatt.

Vagyoni helyzetünk az előző években nem változott.
Vagyontárgyaink:
– 1 db laptop
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– 1 db iratszekrény
– 1 db íróasztal
– 1 db írógép
– 1 db háztartási mérleg
– 1 db digitális mérleg.
Tisztelt Horgásztársak!
Terveink

szerint

ma

este

is

megtartjuk

a

hagyományos

horgászbálunkat. Mint minden évben remélem ma is jól érezzük majd
magunkat. Ehhez kívánok a vezetőség nevében minden horgásztársunknak
és vendégeinknek jó szórakozást.
Amint azt a napirendek megszavazásakor az elnök már említette, ma
az elnökség és a felügyelő bizottság megválasztására is sort kell kerítenünk.
Megköszönöm a jelölőbizottságnak az éves.
Megköszönöm az Elnökségnek és a Felügyelő Bizottságnak a titkári
munkámhoz nyújtott öt éves segítségét.
A megválasztandó Elnökségnek és Felügyelő Bizottságnak jó munkát,
a horgásztársaknak pedig eredményes horgászévet kívánok.
Kérem a tagságot, hogy a beszámolót vitassa meg, egészítse ki, s ha
egyetért vele, fogadja el.
Köszönöm a figyelmet.

Marcali, 2011. február 12.

Rott Endre
HE titkár

