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   Tisztelt Sporttársak! 
 

   Mint az egyesület titkára ter-
jesztem az egyesület közgyűlé-
se elé beszámolómat az egye-
sület és az egyesület vezetősé-
gének tevékenységéről. 
 

   Előzetesen azt kívánom a tagság 
elé bocsátani, hogy a 2009-es év 
sem volt könnyű az egyesület életé-
ben. Pontosabban az egyesület ve-
zetőségének munkáját nehezítette a 
gazdasági válság, melyből kifolyó-
lag sok megoldásra váró probléma 
adódott. Gondolok arra, hogy az év 
elejétől ránk törő gazdasági hely-
zetben a feladatok egyre nagyobb 
terhet róttak ránk. Ezeket úgy kel-
let végrehajtani, hogy lehetőleg 
minél kevesebbet érezzenek az 
egyesület tagjai, és pihenni vágyó 
hozzátartozóik. A gazdasági muta-
tóink az év elején jók voltak, de a 
későbbiekben nagyon átgondolt 
pénzügyi és egyéb más intézkedé-
sekre volt szükség ahhoz, hogy a 
korábbi években elért eredménye-
inkből minél többet tudjunk meg-
őrizni. Ehhez a szerencse és a lobbi 
is hozzájárult. Arról külön említést 
kell tenni, hogy a befizetett 1%-
okból jelentős bevételünk szárma-
zott.  
 

Elsőként a gazdálkodásunkról 
szeretnék szólni néhány szót a 
számszerűség igénye nélkül. Megfi-
gyelhető, hogy gazdasági helyze-
tünkre - ez a mutatók bevételi és 
kiadási oldalain jól látható - milyen 
hatással volt és van ma is a gazda-
sági válság. A fenntartás egyre drá-
gább lett. Megfigyelhetjük, hogy az 
elmúlt évek alatt sokat drágult a 
halasítás. Más költségvetési ténye-
ző mellett kimagasodik az a nagy 
összeg, amit a telepítésekre fordí-
tottunk. Persze sok pénzt  költöt-
tünk rá, hiszen ez a cél, ezért ala- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kult az egyesület. Tudjuk, hogy ez a 
legfontosabb a horgászok számára 
és ezt mindig szem előtt is tartot-
tuk. Az egyesület vezetőségi ülése-
in, melyen a költségvetési tényező-
ket megvitattuk, mindig ez az első 
és legvédettebb tétel a többihez 
képest. Úgy gondoljuk, hogy ehhez 
kell igazítani a többi kiadást. Na-
gyon nehéz jó áron szép, egészséges 
halállományt vásárolni és leszállít-
tatni a termelőktől. Szerencsére 
rendelkezünk olyan jó kapcsolat-
rendszerrel, melynek köszönhetően 
ezt 2009-ben is meg tudtuk oldani.  
 

Mint minden éven, most is sokat 
kellett költenünk az egyesület fenn-
tartására. Az egyesület működésé-
hez szervesen hozzátartozik, hogy a 
törvényi előírásoknak megfelelően 
elkészítse a jelentéseket, adatszol-
gáltatásokat, illetve végrehajtson 
olyan intézkedéseket, melyekre 
kötelezve vagyunk. Mint azt min-
denki tudja, ennek elmulasztásával 
akár a kezelésünkben lévő vizet el is 
veszthetnénk. Mindez persze pénz-
be kerül. A költségekhez szervesen 
kapcsolódnak az utazással kapcso-
latos kiadások, melyek a nyári idő-
szakra visszatekintve 300 forint 
körüli benzinár mellett bizony nem 
kevés kiadás. Szintén jelentős tétel-
ként szerepel versenyzőink képvi-
seltetése különböző versenyeken.  
 

A 2009-es évben is az előző évek-
hez hasonlóan jól össze tudtuk 
hangolni a szomszédos egyesülettel 
a telepítéseket. A kapcsolatok ápo-
lása, fenntartása, illetve újak kiala-
kítása nincs ingyen, ezeket szor-
galmaznunk kell, hiszen abból 
mindkét egyesület csak hasznot 
húzhat. El lehet mondani nyugodt 
szívvel, hogy folytatjuk az előző 
években megkezdett tudományos 
alapon nyugvó telepítéseket, követ-
kezetesen, a korábbi szakértői 

iránymutatások szerint. Ebben 
most is partner volt a szomszéd 
egyesület. Ugyan úgy, ahogy az 
előző évben is össze tudjuk hangol-
ni a telepítendő fajokat, de nem 
csak a fajokat, hanem az árakat is, 
mi hol olcsóbb alapon. A termé-
szetben pedig határok nincsenek, a 
halak ide-oda úszkálnak a két oldal 
között, sőt aki ügyes a másik oldalig 
el tudja juttatni szerelékét, ha már 
nem bízik a halakban. Ezzel kap-
csolatban volt egy külön kiadása 
egyesületünknek, melyet a Pácini 
Karcsa-holtág ökológiai állapotfel-
mérésére és a bioremediációjának 
tervezésére áldoztunk. Ennek a 
felmérésnek eredménye mutatja az 
új irányt a halasításhoz, a meder 
iszaptalanításához, a meglévő hal-
állomány aktívabbá tételéhez egy 
teljesen új technológia alkalmazá-
sával. Új tételként de eredmény-
ként is felhozható az a tény, hogy 
végre sikerült egy városközpontban 
lévő irodához hozzájutni. Az iroda 
kialakításával, azaz kifestésével, 
irodabútorok, irodaszerek, függö-
nyök, karnisok beszerzésével csu-
pán 80.000 Ft-ot költöttünk el. 
Erre büszkék vagyunk, ennyiből 
csinálja utánunk aki tudja.  
 

A vezetőség munkáját és az egyesü-
let lehetőségeit most is nehezíti az a 
tény, hogy az előző 2008-as és a 
mostani 2009-es évben sem talál-
tunk olyan pályázati kiírást, mellyel 
az egyesület működéséhez plusz 
pénzforrást tudtunk volna biztosí-
tani. Új fejlesztés keretén belül esz-
közt beszerezni nem volt lehetősé-
günk, hiszen akkor tartalékainkhoz 
kellett volna nyúlnunk. Nem is ter-
vezünk ilyet, kivéve, ha valamely 
erre irányuló pályázati összeggel 
ezt legalább részben fedezni nem 
tudjuk.  
 

A lelkes ellenőrök több esetben 
fedtek fel szabálytalankodókat, lep-
leztek le igazi kártevő csoportokat, 
illetve keserítették meg ilyen irányú 
tevékenységüket. A gazdálkodá-
sunkból a helyi polgárőrség támo-
gatását is folytatjuk, hiszen tőlük 
rengeteg segítséget kapunk gép-
járműves ellenőrzéshez. Terveink 
között szerepel ennek fejlesztése, 
de az adott pénzügyi helyzetben 
kétséges a megvalósítás.  

 

Titkári beszámoló 
 

-  Összefoglaló értékelés 2009-ről  - 
 
 

Ifj. Soltész László – egyesületi titkár 
beszámolója  
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