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A Vezetőség a tavalyi rendes közgyűlést követően értékelte a helyzetet
és meghatározta további feladatait, amelyről kikérte a tagság véleményét. Majd ezt követően a májusi rendkívüli közgyűlésen dönthettünk
közösen elhatározott, mindannyiunkat és a horgászat mindennapjait
érintő változtatásokról, mint az éves fogható mennyiség változtatása,
telepítések, csónakmotor használat stb. Tapasztalatunk szerint születtek
olyan döntések is, amelyek elhibázottnak bizonyultak, itt elsősorban a
közösségi munka körüli hisztériakeltésre utalnék. Véleményünk szerint

Akikre
emlékezzünk:

az út olykor rosszindulattal volt kikövezve, de sikeresen vettük az
akadályokat és talán mindenki beláthatta, hogy nem öncélú érdekek vezérelték a Vezetőség tagjait. Ezúton is szeretném köszönetemet kifejezni minden vezetőségi tagnak a végzett

munkáért és valamennyi

 † Harsányi István

támogatóinknak, az eddigi és reményeim szerint a jövőbeni támogatá-

 †Fekete Gyula Nándor

sért.
Reményeink szerint további fejlesztések elé nézhet egyesületünk, amely
még vonzóbbá teheti nemcsak a horgászatot, de minden egyes a tó partján eltöltött percet is.
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TAGLÉTSZÁM ALAKULÁSA
F E L N Ő T T TA G J A I N K
A horgászat továbbra sem vesztett népszerűségéből. A taglétszám emelkedést mutatott. Tagjaink között
továbbra is szép számmal található női horgásztag, összesen 17 fő, amely örvendetesnek mondható.
2017. évben a záró taglétszám 241 fő,
2017. évben törölt és elhalálozott horgásztag 9+2fő, 2017-ben új belépő 19fő
Ifjúsági engedélyt 2 fő váltott, a többiek 2 botra váltottak egyből engedélyt.
Horgászfeleségként 1 botos horgászengedéllyel horgászott 3 fő.
A 2017-es évben 33 fő váltott éves területi jegyet, ebből 4 fő új belépőként kezdte meg a horgászatot.
A 2017.év napi területi jegy értékesítés szempontjából kimagaslónak bizonyult, az egyesület 997db napi
felnőtt területi jegyet értékesített, közel 5.000.000 Ft értékben.
Az egyesületünk és számos más egyesület jövőben megoldandó feladatai közé tartozik a gyermekhorgászaink megtartása, valamint hogy minél több gyermekhorgász legyen felnőtt korára is az egyesület tagja.

Gyer mekhorgászat alakulása
A gyermekek horgászat iránti kedve nem lohadt le és ezzel jobb helyzetben vagyunk több horgászegyesülethez képest. Az Alapszabály módosításakor is kitűzött célunk volt az utánpótlás nevelése. A
2017.évben a Bácskai Általános Iskola az Erzsébet program pályázaton több mint 1.000.000 Ft-ot nyert a
nyári horgásztáborra, ahol 58 gyermek 1 hetes teljes ellátással és egy kirándulással egybekötött programsorozaton vett részt. Az egyesület vezetősége 35 gyermeknek térítésmentesen biztosította a heti területi
jegyet a tábor idejére. Ezúton is szeretnénk kifejezni köszönetünket a gyermekek felügyeletét vállaló
tagtársaknak, tanároknak és a szervezésben, lebonyolításban közreműködőknek.
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ALAKULÁSA, KÖZÖSSÉGÉRT VÉGZETT MUNKA

Az egyesület Vezetősége és gazdasági felelőse az egyesület vagyonával megfelelően gazdálkodott, a gazdálkodás, a könyvelés és a pénzügyi mérlegek elkészítése a hatályos jogszabályoknak megfelelően történt. A
gazdálkodást, a pénzügyi és számviteli fegyelmet az egyesület Felügyelő Bizottsága is vizsgálta. Az azóta
eltelt évben az egyesület vagyona gyarapodott mint eszközökben, mint befektetést illetően. A Vezetőség a
következő évre 2 millió Ft-os tartalékot képzett, amely a rendkívüli helyzetekre nyújthat fedezetet.
Ne feledjük, az egyesület Vezetősége a tagok befizetéseiből gazdálkodhat javarészt. Jelentős bevételkiesést
realizálunk a 2018-as költségvetési évben a közösségi munka megváltás elmaradása révén. Téves és félreve-

zető javaslat volt, hogy majd a befolyt napijegybevételből pótoljuk a hiányzó összeget. A be nem folyt bevételt nem pótolnunk kell, hanem igen is szükség van a tagság aktivitására a környezetünk rendbetételére és
vagyonunk állagának megóvására. Temérdek munka van, amelyet az egyesület Vezetősége, tagjai és horgásztagjaink a 2017-es évben önzetlenül láttak el, itt gondolok többek között a tó körüli őrségre, az őrség
megszervezésére és ellenőrzésére. A fák metszésére, esetleges permetezésére, út– és gátjavításra. A tó körüli
WC karbantartása és takarítása. Az egyesület horgászstégjeinek és horgásztanya rendbentartása, takarítása,
csónak karbantartása, tavaszi mosás, festés, javítás. A Felső-tavon a halak etetése, takarmánybeszerzés.
A környező egyesületeknél szintén előírt a közösségért végzett munka. A jövőben mindenki előzetes éves
tervet fog kapni a közösségért végzett munkát illetően.

2017. évi versenyeredmények
Pontyfogó verseny
I. helyezett: Bencsik Tibor 25,295 kg
II. helyezett: Olay Tamás 14,0675 kg
III. helyezett: Stefán János 11,095 kg
A legnagyobb halat egy 10,96kg-os tőpontyot Bencsik Tibor fogta feeder-készséggel.

Felnőtt verseny
I. helyezett: Dankó Milán

8,805 kg

II. helyezett: Michler Csaba

7,600 kg

III. helyezett: Olay Tamás

6,830 kg

Kupaverseny
I. helyezett: Olay Tamás
II. helyezett: Schäfer Pál

III. helyezett: Ott Tibor
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HALGAZDÁLKODÁS
A Vezetőség az új halgazdálkodási üzemtervnek megfelelően telepített. A telepítések megszervezésénél kiválasztotta a beérkezett ajánlatokból a legmegfelelőbbet, mind ár, mind minőség tekintetében, a
telepített halak tovább tenyésztésre alkalmasak. A telepítendő halat a Király és Társai Kft.-től szereztük be és a 2017. évben 12.000.000 Ft összértékben telepítettünk.
Telepített halfajok és mennyisége:
2nyaras ponty 2500kg
3nyaras ponty 9450kg
4-5kg-os ponty 4000kg
előnevelt süllő 700kg
előnevelt csuka 600kg
A telepítést meghirdettük és a telepítéseken sok horgásztag kijött a rossz idő ellenére. A mérlegelésnél, valamint a szállításnál ill. a telepítéseken a Vezetőség szinte valamennyi tagja is jelen volt.
Fogási adatokról csak a 2016. év tekintetében tudok beszámolni, hiszen változott a fogási napló leadásának a határideje, így a 2017. évi összesítés nem történt meg.

ponty

csuka

süllő

harcsa

balin

amur

egyéb
őshonos

6751kg

128kg

257kg

245kg

4kg

178kg

452kg

egyéb
idegen

összes

326kg

8341kg

A napi területi jegyesek által leadott fogási naplók alapján 2017.évben fogott halmennyiség:
ponty

csuka

süllő

harcsa

amur

balin

egyéb

1445,6 kg

33 kg

14,85 kg

4,3 kg

506,1 kg

0 kg

766,1 kg

HALŐRZÉS
A halőrzést Ujobbágy István, azóta hivatásos halőr végezte, valamint Ott Tibor és Balogh Attila
körzeti megbízottak, továbbá 4fő a Bácsbokodi Határrendészeti Kirendeltség kötelékébe tartozó
rendőr és a Bajai Rendőrkapitányság kötelékébe tartozó rendőr együttműködés keretén belül vállalta
térítésmentesen a halőrzésben való részvételét. A halőreink a Horgászrend és a Etikai szabályzat
szerint jártak el. A következetes fellépés eredményeként az elmúlt évben egy etikai eljárás indult. A
jövőre nézve egy hatékonyabban működő megbízotti halőrzésben gondolkodik a Vezetőség. A
halőrzésnél az őrzésben résztvevő tagok idejüket, energiájukat és javaikat sem kímélve tesznek az
egyesületért, hangsúlyoznám nem a Vezetőségért, hanem minden tagért, s mindezt térítésmentesen,
sőt olykor néhány tagtárs erkölcsi megbecsülését is mellőzve. A helyzeten változtatna a közösségért

végzett munka presztízsének visszaállítása.
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VÍZVÉDELEM,

VÍZMINŐSÉG

A Vezetőség a 2017. évi rendes közgyűlést követően kidolgozta a vízkezelés további menetét, amely
programot a közgyűlés a rendkívüli májusi ülésén hagyott jóvá. Ezért az egyesület vezetősége megbízta
dr. Hegyi Árpád PhD. FVM Halászati Szakértőt , hogy irányítsa és szakmai tanácsaival dolgozza ki a
vízminőség megóvása érdekében az vízkezelési programot, továbbá végezzen ezen megállapodás keretén belül vízvizsgálatokat is.
Ennek megfelelően a horgásztavakon a két éves időtartamúra tervezett vízkezelések 2017. június 13.én kezdődtek meg, az ezévi kezelési időpontok a következők voltak. 1. kezelés: 2017. 06. 13. 2. kezelés: 2017. 07. 06. 3. kezelés: 2017. 08. 11. 4. kezelés: 2017. 09. 07. 5. kezelés: 2017. 10. 04. A két évre
(2017-2018) tervezett 10 kezelés fele tehát menetrend szerint megvalósult. A beavatkozásokat a kijelölt
időpontban és technológia mellett végeztük, mára már eljutottunk odáig, hogy a víztisztasági mutatók
is javultak.
Összességében elmondható, hogy a lágy üledék vastagsága 8,6 cm-rel, a szerves anyag mennyisége
pedig 1,05%-kal csökkent. Vizsgálatok alapján a 20 ha-os tavon mindez 17.200 m3 üledék csökkenést
jelent! Igazán pontos képet az üledék szerves anyag mennyisége ad: A minták átlagában a szerves
anyag mennyisége 6,45% volt (az első mérés alkalmával az a szám 7,5% volt). Tehát elmondhatjuk,
hogy az üledék csökkenését szerves anyag mennyiségének csökkenése is követte. Jelenleg, így a 20 haos területen a 42,9 cm-es lágyiszapban (85.800 m3 , kiindulás: 103.000 m3 ) 5.534 m3 szerves anyag
található. A kiindulási szerves anyag mennyiség 6.795 m3 volt.

Azért hangsúlyoznám a vízkezelésről továbbra is a tagság dönt, de jussunk el odáig, hogy 3-4 lépéssel
előrébb is gondolkodunk. A vizünkre nagyon kell vigyázni, a kiszámíthatatlan vízjárás nehogy visszafordíthatatlan folyamatokat indítson el.

ÖSSZEGZÉS

A Vezetőség az elmúlt években igyekezett az Alapszabályban foglalt célokat megvalósítani, mint
például az utánpótlás nevelése, a víz- és környezetvédelmi feladatokat ellátása, valamint egy élő közösség
szervezése.
Úgy gondoljuk, hogy a Vezetőség tagjai a rábízott feladataikat hatékonyan és eredményesen végezték, a
döntéshozatalnál megegyezésre törekedtek, minden munkálatba igyekeztek minél több tagot bevonni.
Tisztelettel kérem a tagságot, hogy a 2017. évben végzett tevékenységről készített beszámolót megvitatni
és elfogadni szíveskedjenek.
Bácsbokod, 2017. január 10.

A Vezetőség nevében:
Aladics László
elnök

