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kor tartalékainkhoz kellett volna 
nyúlnunk. Nem is tervezünk ilyet, 
kivéve, ha valamely erre irányuló 
pályázati összeggel ezt legalább 
részben fedezni tudjuk.  
   A lelkes ellenőrök több esetben 
fedtek fel szabálytalankodókat, 
lepleztek le igazi kártevő csoporto-
kat, illetve keserítették meg ilyen 
irányú tevékenységüket. A gazdál-
kodásunkból a helyi polgárőrség 
támogatását is folytatjuk, hiszen 
tőlük rengeteg segítséget kapunk 
gépjárműves ellenőrzéshez. Terve-
ink között szerepel ennek fejleszté-
se, de az adott pénzügyi helyzetben 
kétséges a megvalósítás. El kell 
mondani, hogy a korábbi évekhez 
képest sokkal több mindenre nem 
kellett költenünk, de megnőttek az 
árak. Összehangolt munkával igye-
keztünk spórolni, amin lehetett. A 
bevételi oldalon így próbálunk a 
jövőben újfent olyan eszközökhöz 
is nyúlni, melyek népszerűtlenek, 
de higgyék el nem lesz könnyű a 
2011-es év. Annak ellenére, hogy a 
tartalékainkhoz kellett nyúlni a mai 
napig azon egyesületek közé tarto-
zunk, akik a recessziót jól tudják 
kezelni. Kérem, a fentiek szellemé-
ben értékeljék majd a gazdasági 
beszámolót! 
   A halászati horgászati ellenőr-
zésekkel kapcsolatban el kell 
mondanom, hogy megtanultuk tisz-
telni és elfogadni az ellenőröket, a 
velük szemben tanúsított magatar-
tás sporthorgászhoz méltó. Kérem a 
tagokat, horgásztársakat arra, hogy 
a jövőben is tegyenek ekképpen. 
Több esetben most is eljárás meg-
indításával végződtek az ellenőrzé-
sek, részletesen erről a horgászmes-
ter számol be. 
   A háziversenyen a korábbi évek-
hez hasonlóan a tagság létszámához 
viszonyítva kevesen jelentek meg. 
A szokásos időpontban megtartan-
dó verseny elmaradt a magas vízál-
lás miatt, majd a szeptemberi eső-
napon összesen 15 fő körül volt a 
résztvevők száma. A versenyek 
szervezésével kapcsolatban el-

mondhatom, hogy ettől többet már 
nem tehetünk. Értetlenül állunk az 
érdektelenséget látva. Úgy gondo-
lom, hogy a vezetőségnek meg kell 
vizsgálni ennek az okát. A verse-
nyek részleteiről a versenyfelelős 
számol be. 
   A taglétszám az alábbiak szerint 
alakult. 2010-ben 306 fővel zártuk 
az évet. Kilépett 15 fő. A tagok 
közül 41 fő tagsági díjat nem fize-
tett. A vezetőség ezzel kapcsolat-
ban azt a határozatot hozta, hogy a 
fizetési felszólításokat kikézbesíti. 
A szabályozás szerint, ha a határ-
időn belül a hátralék megfizetése 
nem történik meg, úgy az egyesület 
a tagjai közül törli a horgásztársat. 
Ezzel az intézkedéssel a 60-70.000 
Ft-os hátralék befizetése már meg 
is történt. Amennyiben a tag törlés-
re kerül, úgy új helyek szabadulnak 
fel és lesz lehetőségünk új tagok 
beléptetésére, ugyanis mindenki 
számára ismert az a tény, hogy az 
egyesület taglétszáma maximálva 
van, melyet nem léphetünk át. Az 
újonnan belépni kívánók írásos 
kérelemmel, formanyomtatvány 
kitöltésével fordulhatnak az egye-
sület vezetőségéhez.  
   Ezen az éven is akad egy sajnála-
tos kötelességem, mégpedig az, 
hogy megemlékezzek elhunyt hor-
gásztársainkról Doma Lászlóról, 
Dakos Istvánról, Czinke Zoltánról, 
Nagy Bertalanról és Süti Gáborról. 
Isten nyugosztalja őket békében.  
 

   A 2010 évi halasítással kapcso-
latban elmondhatom, hogy a köte-
lezően előírt telepítési mennyiséget 
többszörösen meghaladó halállo-
mány került vizünkbe. Értéke 
1.785.470 Ft. A telepített halfajok 
az alábbi bontásban kerültek kihe-
lyezésre: 
 
 
 
 
 
 
 

   A közösségünk nevében köszöne-
tet kell mondanom Pácin község 
Polgármesterének, hiszen tőle és 
hivatalától is rengeteg segítséget 
kapunk folyamatosan az ellenőrzé-
sek segítésétől a teremhasználaton 
és szemétszállításon át a kolokán 
begyűjtés végrehajtásáig egész év-
ben. Nagyon örültünk neki! Kö-
szönjük! 
   A tisztségviselők munkájának 
értékelése is feladatom. A pénz-
ügyi elszámolást továbbra is rend-
kívüli precizitással végzi Baranyi 
Feri bácsi. Az ellenőrző bizottság is 
szakszerűen végzett ellenőrzéseket, 
hibát nem találtak. Munkájukat 
nagy hozzáértéssel végzik, az 
eredményről részletesen külön be-
számolót készítenek. A szakirányí-
tással kapcsolatban elmondható, 
hogy minden végrehajtandó fel-
adatról időben értesültem, az ahhoz 
kapcsolódó iránymutatást megkap-
tam. A vezetőség felelősséggel dönt 
az egyesület életét meghatározó 
dolgokban, biztosítva ezzel a mű-
ködőképességet. 

Az én munkámat Önöknek kell 
megítélniük, 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: 
 

2011. március 01.–április 30. 
 

Hétfő és Csütörtöki napokon 
8:00 – 16:00 

, 

2011. május 01.–augusztus 31. 
 

Csütörtökön 
10:00 – 15:00 

 
Kihelyezési 

idő halfaj mennyiség termelő 

2010. 03. hó Ponty 3 nyaras            
( ~ 1,2 kg -1,5 kg ) 

2000 kg      
(kb. 1500 db) 

Geleji 
Halászati Kft. 

2010. 10. hó Ponty 2 nyaras            
( ~ 0,3 kg -0,4 kg ) 

305 kg      
(kb. 800 db) 

Kocsis Halgazdaság 
Tarnaszentmária 

2010. 10. hó Ponty 1 nyaras            
( ~ 0,15 kg ) 

300 kg      
(kb. 2000 db) 

Kocsis Halgazdaság 
Tarnaszentmária 
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