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   El kell mondani, hogy a korábbi 
évekhez képest sokkal több min-
denre nem kellett költenünk, de 
megnőttek az árak. Összehangolt 
munkával igyekeztünk spórolni 
amin lehet. A bevételi oldalon így 
próbálunk a jövőben újfent olyan 
eszközökhöz is nyúlni, melyek nép-
szerűtlenek, de higgyék el nem lesz 
könnyű a 2010-es év. A mai napig 
azon egyesületek közé tartozunk 
akik a recessziót jól tudják kezelni, 
hála a tartalékainknak, de ha azt 
most felhasználjuk, akkor ott a 
kérdés, mi lesz a következő idő-
szakban. Kérem a fentiek szellemé-
ben értékeljék majd a gazdasági 
beszámolót! 
 

A halászati horgászati ellenőr-
zésekkel kapcsolatban el kell 
mondanom, hogy egyre javul az 
ellenőrökkel szemben tanúsított 
magatartás. Újra, mint a tavalyi 
beszámolómban is nagy tisztelettel 
kérem a tagokat, horgásztársakat 
arra, hogy a halőrökkel úgy visel-
kedjenek, olyan magatartást tanú-
sítsanak, melyek az alapvető embe-
ri normáknak megfelelnek. Felhí-
vom most is a figyelmet arra, hogy 
a halőr a törvény szerint ugyan 
olyan védelem alatt áll, mint a 
rendőr. Több esetben most is felje-
lentéssel és eltiltással végződtek az 
eljárások, részletesen erről a hor-
gászmester számol be. 
 

A háziversenyen a korábbi évek-
hez hasonlóan a tagság létszámá-
hoz viszonyítva kevesen jelentek 
meg 2009.07.26-án. Összesen 40-
50 fő körül volt a résztvevők száma, 
a versenyzőké pedig 16 fő. A tavalyi 
felhívásom szinte süket fülekre 
talált. Higgyék el, hogy ezekre a 
versenyekre mindig készülünk 
szívvel lélekkel. Akik megjelennek, 
mindig elégedetten zárták maguk-
ban a napot. Szurkoltak, csipkelőd-
tek, beszélgettek, ettek és ittak egy 
jót. Tegyék önök is! A versenyek 
részleteiről a versenyfelelős számol 
be. 
 

A 2009 évi halasítással kap-
csolatban elmondhatom, hogy a 
kötelezően előírt telepítési mennyi-
séget többszörösen meghaladó hal-
állomány került vizünkbe.  

Értéke: 1.598.000 Ft. 

A telepített halfajok az alábbi bon-
tásban kerültek kihelyezésre: 
 
 
 
 
 
 
 
 
A taglétszám az alábbiak szerint 
alakult. 2009-ben 293 fővel zártuk 
az évet. 260 fő felnőtt, 3 ifjúsági és 
30 gyermek. A tagok közül 36 fő az 
aki a tagsági díjat nem fizette meg. 
A vezetőség ezzel kapcsolatban azt 
a határozatot hozta, hogy a fizetési 
felszólításokat kikézbesíti. A szabá-
lyozás szerint ha a határidőn belül 
a hátralék megfizetése nem törté-
nik meg, úgy az egyesület a tagjai 
közül törli a horgásztársat. Ezzel az 
intézkedéssel a 60-70.000 Ft-os 
hátralék befizetésére számítunk. 
Amennyiben a tag törlésre kerül, 
úgy új helyek szabadulnak fel és 
lesz lehetőségünk új tagok belépte-
tésére, ugyanis mindenki számára 
ismert az a tény, hogy az egyesület 
taglétszáma maximálva van, melyet 
nem léphetünk át. Az újonnan be-
lépni kívánók írásos kérelemmel, 
formanyomtatvány kitöltésével 
fordulhatnak az egyesület vezetősé-
ge felé. Ezen az éven is akad egy 
sajnálatos kötelességem, mégpedig 
az, hogy megemlékezzek elhunyt 
horgásztársunkról ifj. Trója Mi-
hályról. Isten nyugosztalja béké-
ben.  
 

A közösségünk nevében köszönetet 
kell mondanom Pácin Község Pol-
gármesterének, hiszen tőle és hiva-
talától is rengeteg segítséget ka-
punk folyamatosan az ellenőrzések 
segítésétől a teremhasználaton át a 
lekelés végrehajtásáig egész évben. 
Nehéz lett volna annyi horgásztár-
sat összehozni a tavalyi közgyűlés-
re, ha nincs a pácini nagyterem. 
Régen volt ennyi horgász, ennyi 
vélemény, ennyi álláspont, ennyi 
kérdés előttünk. Nagyon örültünk 
neki! 
 

A tisztségviselők munkájának 
értékelése is feladatom. Arra a 
következtetésre jutottam a tapasz-
taltak alapján, hogy a pénzügyi el- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
számolást rendkívüli precizitással 
végzi Baranyi Feri bácsi, ezen felül 
erről ugyan úgy, mint tavaly, nem 
is tudok mit mondani. Az ellenőrző 
bizottság is precízen, sokszor beje-
lentés nélkül, meglepetésszerűen 
végzett ellenőrzéseket, hibát nem 
találtak. Munkájukat nagy hozzáér-
téssel végzik, az eredményről rész-
letesen külön beszámolót készíte-
nek. A szakirányítással kapcsolat-
ban elmondható, hogy minden vég-
rehajtandó feladatról időben érte-
sültem, az ahhoz kapcsolódó irány-
mutatást megkaptam. Ugyan sok 
esetben csak a feladat meghatáro-
zására került sor számomra, azt 
saját hatáskörben kellett intéznem, 
de ez így is van rendjén. Végezetül 
még annyit tennék hozzá, hogy kü-
lönböző látásmódú személyekből 
áll a vezetőség. Ezek a vezetőségi 
tagok egészséges vitákon keresztül 
jutnak el azokhoz a következteté-
sekhez, melyek alapján olyan hatá-
rozatokat hoznak, amik az egyesü-
let életét előre mozdítják.  
 

Az én munkámat önöknek kell 
megítélnie, remélem azzal meg 
vannak elégedve és az előterjesztett 
beszámolómat is elfogadják!  

 

Az egyesületi iroda címe: 
 

3980 Sátoraljaújhely,  
Kossuth Lajos u. 2. 
(a régi MHSZ székház) 

 

Az iroda nyitvatartási ideje: 
 

2010. március 01.–április 30. 
Hétfő és Csütörtöki napokon 

8:00 – 16:00 
, 

2010. május 01.–augusztus 31. 
Csütörtökön 

10:00 – 15:00 
 

A nyitvatartásról továbbiakban a 
20/345-19-00 

telefonon érdeklődhetnek. 

Kihelyezési 
idő halfaj mennyiség termelő 

2009.03.19 Ponty 
3 nyaras 20 mázsa Szabolcsi 

Halászati Kft. 

2009.04.27 Csuka ivadék 10.000 db Kocsis Halgazdaság 
Tarnaszentmária 

2009.05.15 Balin ivadék 20.000 db Kocsis Halgazdaság 
Tarnaszentmária 

 

A telepített halfajok az alábbi bontásban kerültek kihelyezésre: 
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