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I. fejezet
Általános rendelkezések
1. §
1. A Decsi Szabadidõs és Sporthorgász Egyesület (továbbiakban: Egyesület) a tagok által
létrehozott, demokratikus, önkormányzati el-vek szerint mûködõ, társadalmi szervezet.
2. Az Egyesület önálló jogi személy.
3. Az Egyesület politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártokat nem támogat és azoktól
támogatást nem fogad el, országgyûlési, illetve önkormányzati választásokon képviselõjelöltet
nem indít, és nem támogat.
4. Az Egyesület a Tolna megyei Horgászegyesületek Szövetségének tagja. Elfogadja a
Szövetség alapszabályában foglaltakat, igényli és elfogadja szolgáltatásait. Küldöttje útján
képviseli az Egyesületet.

II. fejezet
Az Egyesület célja és feladatai
2.§
1. A tagság érdekeinek képviseletével és megjelenítésével a sport- és szabadidõs horgászat
lehetõségének minél szélesebb körû biztosításával elõsegíteni és népszerûsíteni a szabadidõ
hasznos eltöltését.

2. A környezet- és természetbarát látásmód és életszemlélet terjesztése és népszerûsítése.
3. §
Az Egyesület a 2. §-ban meghatározott céljai megvalósítása érdekében az alábbi feladatokat
látja el:

1. A tagok érdekérvényesítése és képviselete területén:
- képviseli az egyesület közösségi érdekeit a helyi önkormányzati, gazdálkodó és társadalmi
szervezetei felé,
- céljai megvalósítása érdekében együttmûködésre törekszik a helyi önkormányzattal, a
gazdálkodó és társadalmi szervezetekkel,
- küldöttje útján részt vesz a Szövetség munkájában, képviseli az egyesület érdekeit,
véleményt nyilvánít a horgászokat érintõ jog-szabályi és egyéb kérdésekben.

2. Szolgáltatás jellegû feladatok:
- biztosítja a lehetõséget tagjai részére a horgászat folytatásához szükséges okmányok,
engedélyek beszerzésére,
- biztosítja a lehetõséget a horgászat feltételeit és szabályait tartalmazó jogszabályok,
rendelkezések megismerésére, a lényeges változásokról tájékoztatja a tagokat,
- végzi a jogszabályok által elõírt nyilvántartási és adminisztrációs feladatokat,
- segíti és népszerûsíti a horgászturizmust,
- a mûködési költségek kiegészítése céljából területi horgászjegyeket forgalmazhat,
horgászcikkeket, szakkönyveket, filmeket árusíthat.

3. Szabadidõs és sporthorgászat terén adódó feladatok:
- tájékoztatást ad a különbözõ horgászversenyekrõl, lehetõségeihez mérten támogatja a tagok
részvételét,
- az igények, és lehetõségek figyelembevételével különbözõ kategóriákban csapatokat szervez
és indít a meghirdetett horgászversenyeken, edzés lehetõségeket biztosít a versenyeken
résztvevõ tagoknak,
- tagjai részére házi horgászversenyeket rendez,
- oktató és tájékoztató jellegû elõadásokat szervez a különféle horgászati módszerek és
eszközök megismertetése céljából,
- a horgászatot népszerûsítõ nyilvános programokat szervez, részt vesz más társadalmi
szervezetek, egyesületek által szervezett szabadidõs programokon.

4. Környezet- és természetvédelem területén:
- jelzéseket vár és továbbít az észlelt kedvezõtlen jelenségekrõl,
- segítséget nyújt a horgászok által rendszeresen látogatott vízterületeken szervezett takarítási
feladatok ellátásában, az e célra szervezett akciókon való részvételre hívja tagjait,
- környezet- és természetbarát szemléletet népszerûsítõ programokat szervez, támogat.
5. Ifjúsággal kapcsolatos feladatok:
- a jelentkezõ igények alapján a lehetõségeket figyelembe véve népszerûsíti a horgászatot a
gyerekek körében, az iskola pedagó-gusaival együttmûködik,
- megismerteti a fiatalokkal a táborozási lehetõségeket, anyagi lehetõségeit figyelembe véve
támogatja a részvételt táborokban, tan-folyamokon,
- igény esetén horgász vizsgára felkészítõ elõadásokat, tanfolyamot szervez.
III. fejezet
Az Egyesületi tagságra vonatkozó rendelkezések
4. §
Az egyesületi tagság keletkezése
1. Az Egyesület tagja lehet, aki az alapszabályban, valamint a halászatról és horgászatról
szóló törvényben és a végrehajtására kiadott egyéb rendelkezésekben foglaltakat önmagára
nézve kötelezõen elismeri; a horgászati tevékenységtõl eltiltva nincs, vele szemben a
vonatkozó jogszabályok alapján eljárás nem folyik.
2. Tagfelvételi kérelmet írásban az Egyesület vezetõségéhez kell benyújtani. A tagfelvételrõl a
vezetõség dönt.
3. Kettõs tagság engedélyezett.
5. §
Az egyesületi tagság megszûnése
1. Az egyesületi tagsági viszony megszûnik:
a/ kilépéssel
b/ fegyelmi kizáró határozattal
c/ törléssel:
- a tag halála
- a tagdíj, szövetségi tagsági díj nem fizetése esetén.

2. Az Egyesületbõl a naptári év utolsó napjával lehet kilépni. A kilépési szándékot a
vezetõséggel írásban kell közölni, ez azonban az adott évi díjfizetési kötelezettség alól nem
mentesít.
3. Törléssel szûnik meg a tagsági viszonya annak a tagnak, aki írásbeli felszólítás ellenére a
díjfizetési kötelezettségének az adott évben nem tesz eleget.
4. Akinek a tagsági viszonya a fenti ok miatt törléssel szûnik meg, ismételt tagfelvételi
kérelem esetén újbelépõnek számít.
A fegyelmi határozattal kizárt tagra is ez a szabály érvényes.

6. §
Az egyesület tagjának jogai
1. A közgyûlésen való részvétel és szavazati jog a határozatok meghozatalában.
2. Az egyesület minden tagja választhat, és bármely tisztségre megválasztható.
3. A tagnak joga van az egyesület szolgáltatásait igénybe venni, a tulajdonában lévõ
eszközöket használni, valamint a rendezvényeken részt venni. A szövetségi tagságból adódó
lehetõségeket igénybe venni.
4. A tagnak joga van az egyesület tevékenységével, mûködésével, érdekérvényesítõ
munkájával kapcsolatban javaslatot tenni, kérdést feltenni, felvilágosítást kérni.
5. A tagnak joga van az adatvédelmi jogszabályokban meghatározott elõírások megtartása
mellett megtekinteni az egyesület nyilvántar-tásait, hivatalos iratait.
6. A tag a tudomására jutást követõ harminc napon belül bíróság elõtt megtámadhatja az
egyesület közgyûlése vagy vezetõsége által hozott - általa jogszerûtlennek ítélt határozatokat.

7. §
Az egyesület tagjának kötelességei
1. Az egyesület Alapszabályának, a közgyûlés és a vezetõség kötelezõ érvényû
határozatainak, valamint a horgászatra vonatkozó törvényi és egyéb jogszabályi
rendelkezések megtartása és megtartatása.

2. Az Egyesület közgyûlésén részt venni. Az Egyesület tevékenységét véleményével,
javaslataival és aktív munkájával segíteni.
3. Az egyesületi tagdíjat, valamint a szövetségi tagsági díjat minden év augusztus 31-ig
megfizetni.
IV. fejezet
8. §
Az egyesület ügyintézõ és képviseleti szervei
1. Közgyûlés
2. Vezetõség
3. Ellenõrzõ Bizottság
4. Fegyelmi Bizottság

9. §
A Közgyûlés
1. Az Egyesület legfõbb szerve a tagok összességébõl álló Közgyûlés.
2. A Közgyûlést évente legalább egy alkalommal össze kell hívni; a Közgyûlést az elnök
vezeti. Akadályoztatása esetén levezetõ elnököt jelöl ki.
3. A Közgyûlés összehívására az elnök jogosult. Össze kell hívni a Közgyûlést, ha azt a tagok
egyharmada - az ok és a cél megjelölésével - írásban kéri. A meghívóban közölni kell a
Közgyûlés helyét, idejét, napirendjét.
4. A Közgyûlés akkor határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van.
Határozatképtelenség esetén a közgyûlést 30 napon belül ugyanazon napirendi pontokra ismét
összehívják, amely közgyûlés a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes.
5. A közgyûlés a határozatait nyílt szavazással, egyszerû szótöbbséggel hozza.
Szavazategyenlõség esetén az elnök (levezetõ elnök) szavazata dönt. Minõsített többség
szükséges (a határozatképes közgyûlés 2/3-ának egybehangzó igen vagy nem szavazata):
a/ a tisztségviselõk megválasztásához és visszahívásához,
b/ az egyesület megszûnésének kimondásához.

10. §

A Közgyûlés kizárólagos hatásköre
1. Az Alapszabály és a Fegyelmi Szabályzat elfogadása és módosítása.
2. Az Egyesület feloszlásának, valamint más egyesülettel történõ egyesülésének kimondása.
3. A Vezetõség, a Fegyelmi Bizottság és az Ellenõrzõ Bizottság tevékenységérõl szóló
beszámoló jóváhagyása.
4. Az Egyesület gazdálkodásáról szóló jelentés elfogadása.
5. Az elnöknek, a Vezetõség tagjainak, az Ellenõrzõ és Fegyelmi Bizottság elnökének és
tagjainak öt évre történõ megválasztása. A tisztségviselõk megválasztása nyílt szavazással
történik.
6. Határozathozatal a választott tisztségviselõk visszahívásáról.
11. §
A Vezetõség
1. A vezetõség a Közgyûlés által öt évre választott 5 (öt) tagból álló testület, tagjai: elnök,
titkár, gazdasági vezetõ, ifjúsági- és versenyfe-lelõs, természetvédelmi felelõs.
2. A vezetõség havonta ülésezik, üléseit az elnök hívja össze. Az ülés akkor határozatképes,
ha azon a tagok több mint fele jelen van. Szavazategyenlõség esetén az elnök szavazata dönt.
3. A Vezetõség ülésein az Ellenõrzõ Bizottság és a Fegyelmi Bizottság elnöke tanácskozási
joggal állandó meghívottként részt vehet.
4. A Vezetõség ülései nyilvánosak. Zárt ülést az elnök rendelhet el a jelenlévõk
valamelyikének javaslata alapján.
5. A Vezetõség az elnök irányításával végzi a tevékenységét:
a/ gondoskodik az egyesület folyamatos mûködésérõl a közgyûlések közötti idõszakban,
b/ elõkészíti a Közgyûlés elé kerülõ beszámolókat, javaslatokat,
c/ eljár a hatáskörébe tartozó fegyelmi ügyekben,
d/ intézkedik, és szükség esetén határozatot hoz minden olyan kérdésben, amely nem tartozik
a Közgyûlés kizárólagos hatáskö-rébe,
e/ gondoskodik az egyesület törvényes és alapszabály szerinti mûködésérõl.

12. §
Ellenõrzõ Bizottság
1. Az Ellenõrzõ Bizottság a Közgyûlés által öt évre választott 3 (három) fõs testület, melynek
munkáját az Ellenõrzõ Bizottság elnöke ve-zeti.
2. Az Ellenõrzõ Bizottságnak a tagjai egyidejûleg az egyesület más tisztségviselõi feladatát
nem láthatják el.
3. Az Ellenõrzõ Bizottság feladata az Egyesület gazdálkodásának, törvényes és Alapszabály
szerinti mûködésének ellenõrzése. Ennek érdekében rendszeres ellenõrzések lefolytatása.
4. Az Egyesület gazdálkodásáról szóló jelentés elkészítése és a Közgyûlés elé terjesztése.
5. A bizottság üléseinek idõpontját, az ellenõrzések témáját és ütemezését a bizottság elnöke
határozza meg. Az ellenõrzések tapaszta-latairól évente beszámol a Közgyûlésnek.
6. Ellenõrzéseirõl jegyzõkönyvet készít, a feltárt hiányosságokról, az ellenõrzés
megállapításairól értesíti az egyesület elnökét. Intézkedés megtételét kezdeményezheti, ha ez
a javaslata eredménytelen, a közgyûlés összehívását kezdeményezheti.

13. §
Fegyelmi Bizottság
1. A Fegyelmi Bizottság a Közgyûlés által öt évre választott 5 (öt) fõs testület, melynek
munkáját a Fegyelmi Bizottság elnöke vezeti. A Fegyelmi Bizottság tagja nem lehet
egyidejûleg az Egyesület más tisztségviselõje.
2. A Fegyelmi Bizottság a munkáját a közgyûlés által elfogadott Fegyelmi szabályzat alapján
köteles ellátni. A bizottság határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van.
3. Fegyelmi hatáskörök:
- tisztséget nem viselõ tagok fegyelmi ügyeiben elsõ fokon a Fegyelmi Bizottsága,
másodfokon az egyesület Vezetõsége jár el,
- az egyesület tisztségviselõje által elkövetett fegyelmi ügyben elsõ fokon a Fegyelmi
Bizottság, másodfokon az egyesület Köz-gyûlése jár el,
- a Fegyelmi Bizottság tagja által elkövetett fegyelmi ügyben elsõ fokon az egyesület
Vezetõsége, másodfokon az egyesület Köz-gyûlése jár el.

14. §
Az Egyesület tisztségviselõire vonatkozó szabályok
1. Az Egyesület tisztségviselõi a feladataikat társadalmi munkában látják el, tevékenységükért
ellenszolgáltatásban nem részesülnek.
2. Tisztségviselõnek az a magyar állampolgár választható meg ötévi idõtartamra, aki nem áll
közügyektõl eltiltás alatt és az egyesületnek tagja.
3. A tisztségviselõi megbízatás megszûnik:
- a mandátum lejártával
- lemondással,
- visszahívással,
- egyesületi tagságának megszûnésével,
- a tisztségviselõ halálával.
4. Az Egyesület tisztségviselõi a kiadott "Tisztségviselõi igazolvány" alapján jogosultak
tisztségviselõi területi engedély igénylésére.
5. Az Egyesület tagjai az Egyesület érdekében végzett tevékenységük során az igazolt
költségeik megtérítésére jogosultak a pénzügyi rendelkezéseknek megfelelõen.
V. fejezet
15. §
Az Egyesület jogképessége és képviselete
1. Az Egyesületet az elnök képviseli. Képviselete kiterjed a Szövetségnél küldöttként történõ
képviseletre is. Akadályoztatása esetén helyettes képviseletrõl köteles gondoskodni a
Vezetõség tagjai közül.
2. Az egyesület a bankszámláját a Bátaszék és Vidéke Takarékszövetkezet decsi fiókjánál
vezeti. A bankszámla felett az elnök, a titkár és a gazdasági vezetõ jogosultak rendelkezni
úgy, hogy hármójuk közül ketten közösen írnak alá.
3. Az Egyesület képviselõjének adatai:
Hága József (Budapest, 1955. április 15. an.: Petõ Irma) 7144-Decs, Rákóczi utca 19.

VI. fejezet

16. §
Az Egyesület gazdálkodása és vagyona
1. Az egyesület mûködésének alapját a mindenkori bankszámlán rendelkezésre álló
pénzösszeg képezi.
2. Az Egyesület Alapszabály szerinti tevékenysége és céljai megvalósítása érdekében kiegészítõ jelleggel, azokat nem veszélyeztetve - vállalkozási tevékenységet folytathat,
gazdasági társaságot alapíthat, abban vagyonrészt, üzletrészt szerezhet.
3. Az Egyesület bevételei:
- tagdíjak,
- önkormányzati és egyéb cél- és szabad felhasználású támogatások,
- pályázatok útján nyert pénzösszegek,
- adózók 1 % felajánlásai,
- természetes és jogi személyek, gazdálkodó szervezetek támogató befizetései, felajánlott
eszközei,
- a gazdálkodás során elért nyereség.
4. A tagdíj mértéke 2006. évre 1000,- Ft/fõ, amely összeg ezt az évet követõen kétévente 10
%-al emelkedik, elõször 2008-ban. Az ifjúsági életkorú tagok a mindenkori tagdíj felét, a 70.
életévüket betöltött tagok tagdíjat nem fizetnek. A 2006. évtõl az új belépõ tag a be-lépéskor
egyszeri 1500 .- Ft hozzájárulást köteles fizetni.
5. Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményt nem oszthatja fel, azt köteles az
egyesület Alapszabályában meghatározott célok-ra fordítani.
6. Az Egyesület a tartozásaiért a saját vagyonával felel, a tagok a tartozásokért a tagdíj
befizetésén túl nem felelnek.

VII. fejezet
18. §
Az Egyesület megszûnése
1. Az egyesület megszûnik:
- feloszlását a Közgyûlés kétharmados szótöbbséggel kimondja,
- más egyesülettel történõ egyesülését a Közgyûlés kétharmados szótöbbséggel kimondja,
- a bíróság feloszlatja,
- az Egyesület megszûnését a bíróság megállapítja.

2. Az egyesület megszûnése esetén a megmaradó vagyonról az Egyesület Közgyûlése dönt.

VIII. fejezet
Záró rendelkezések
19. §
1. Az Egyesület tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait évente egy
alkalommal Decs község lapjában nyilvánosság-ra kell hozni.

20. §

1. Az Egyesület törvényességi felügyeletét az ügyészség a rá vonatkozó jogszabályok szerint
látja el.
2. Ezt az Alapszabályt a Közgyûlés a 2005. április 3-án elfogadta.

Beszámoló a 2005. évi munkáról
Engedjék meg, hogy az éves beszámolót néhány önmagamra vonatkozó gondo-lattal kezdjem.
Amikor elõször szóba került, hogy én lennék ennek a nagy múltú egyesületnek az elnöke,
hosszabb gondolkodás után három területet határoztam meg, amelyeket a legfontosabbnak
tartottam:
Az egyesületi élet felfrissítése, élénkítése, elérni, hogy minél több tag érezze az egyesületet
a magáénak.
Megteremteni annak a lehetõségét, hogy minél több információ jusson el minél több
taghoz, tehát ha lehet, mindenki tudjon mindenrõl.
A horgászat népszerûsítése, minél több gyereket, fiatalt ehhez a hasznos és egészséges
idõtöltéshez fordítani.
A célok megfogalmazása mellett a legfontosabb elveim sem változtak meg, ha a pénzügyek
rendben vannak, akkor már nagy probléma nem lehet! A vezetõ tisztséget én olyan
megtisztelõ feladatnak tekintem, amely szolgálatot jelent a közösség felé.

Hála Istennek és a választás eredményének, olyan vezetõségi tagtársaim lettek, akik szinte
valamennyien hasonló elveket vallanak, és a célokat sem volt nehéz összeegyeztetnünk,
elfogadnunk. Ezek alapján már könnyen ment a célok megvalósításához vezetõ feladatok
megfogalmazása is, amelyeket az április elején megtartott rendkívüli közgyûlésen az
Alapszabályunkban rögzítettünk. Azzal mindannyian tisztában voltunk és vagyunk, hogy ezek
a feladatok hosszútávra vonatkoznak. Most, ezen a közgyûlésen az a feladatom, hogy arról
adjak számot, mit sikerült megvalósítanunk az elmúlt 2005-ös évben. Azt elõre kell
bocsátanom, hogy az elmúlt év sok tekintetben tanuló év volt mindannyiunk számára.
Tanulnunk kellett az együtt gondolkodást, az együtt mûködést és a közös feladat végrehajtást.
Nem mondom, hogy mindez zökkenõmentesen ment, csiszolódnunk kell még egymáshoz,
gyakran türelmesebben kell fogadnunk egymás szavait, cselekedeteit, végül is a vezetõség
munkája szempontjából sikeres évet zártunk. Mondom ezt annak ellenére, hogy Pál István
horgásztársunk néhány hónapos együttdolgozás után bejelentette, hogy nem kíván tovább
vezetõségi tag lenni. Ezt a bejelentést a többi vezetõségi tag társammal együtt tudomásul
vettük és elfogadtuk.
Most rátérek az alapszabályban rögzített célok és feladatok megvalósulása érdekében
végzettek ismertetésére.
Az elsõ cél és feladat a tagok érdekképviselete és érdekérvényesítése. Ennek keretében az elsõ
pillanattól megpróbáltunk szoros együttmûködést kialakítani a megyei horgászszövetséggel.
Azt gondolom, hogy a kialakult kapcsolat jónak értékelhetõ, én magam több esetben
fordultam kéréssel, kértem segítséget Gecse Lajostól, minden esetben segítõkészséget
tapasztaltam. Ugyancsak hasonlókat hallottam Erikától, aki a gazdasági ügyek intézése
céljából járt gyakran a szövetségnél, valamint Tamástól is, aki szintén több esetben járt a
szövetség irodájában. Ezúton is köszönöm Gecse Úr és munkatársnõje, Margitka jó szándékú
hozzáállását, amellyel az elsõ idõszak ne-hézségein átsegítettek.
Véleményem szerint jó kapcsolatot sikerült megalapoznunk az elmúlt évben az
önkormányzattal is, ezen belül is polgármester úrral, jegyzõ úrral, valamint az illetékes
szakbizottság vezetõjével Szabó Ernõ úrral is. Eredményes együttmû-ködésünk egyik jó
példája a Sárközfejlesztõ Kht hathatós közremûködésével benyújtott NCA pályázatunk,
amelynek keretében 150.000.- Ft-ot nyertünk a mûködési feltételeink javításához.
Köszönetemet fejezem ki a Kht dolgozóinak, de itt köszönöm meg az Önkormányzat 70.000.Ft-os támogatását is, a felhasználásáról a pénzügyi beszámoló során szólunk részletesebben.
Csendben jegyzem meg, remélem talán ebben az évben is lesz módja az önkormányzatnak a
szûkös költségvetése ellenére támogatni egyesületünket. Jó kapcsolatokat ápo-lunk községünk
többi civil szervezetével is, mármint azokkal, amelyekkel valamilyen okból kapcsolatba
kerültünk. A továbbiakban is folyamatosan részt kívánunk venni a község életében, úgy
gondolom, hogy a legnagyobb taglétszámú egyesületként nem húzódhatunk a háttérbe, hanem
ki kell venni a részünket a közösségépítõ munkában.
A szolgáltatás jellegû feladataink között az elsõ és legfontosabb tagjaink okmányokkal,
engedélyekkel történõ ellátása. Azért, hogy ennek a feladatnak minél jobban megfeleljünk,

gyakoribbá tettük az engedélyváltás lehetõségeit. Minden hétfõn este 5 órától várjuk a kedves
Horgásztársakat a Tájházban.
E feladat keretébe tartozik a felvilágosító munka is. Ha valakinek kérdése, problémája,
javaslata van, engem minden szerdán este 6 órától a Tájházban talál. Ezt ugyan már több
helyen elmondtam és leírtam, ennek ellenére nem sokan éltek ezzel a lehetõséggel. Még
egyszer megismétlem, akinek az egyesület életével kapcsolatosan bármilyen kérdése,
javaslata, véleménye van, minden szerdán este 6-tól várom a Tájházban. Telefonon is
kereshetnek, egyeztetett, a fentitõl eltérõ, idõpontban bárkivel hajlandó vagyok megbeszélni
bármilyen kérdést.
A szabadidõs és sporthorgászat terén meghatározott feladataink végrehajtására is megtettük az
elsõ lépéseket. Részt vettünk több horgászversenyen is. Indultunk a Hal-Szálka Kupán,
indítottunk csapatot a megyei csapatbajnokságon, az egyesületi vezetõk versenyén is részt
vettünk. A három szomszéd egyesület részvételével elsõ ízben megrendezett Sárköz Kupán is
helytállt egyesületünk csapata, ez a verseny kiváló alkalom a három egyesület eddig is jó
kapcsolatainak további elmélyítésére. Kimagasló eredményekrõl nem tudok beszámolni, a
középmezõnyben végeztünk a fenti versenyeken.
Megrendeztük az egyesületi versenyeket, tavasszal Szálkán, õsszel pedig a Holt-Sión.
Örömmel állapítottuk meg, hogy mindkét versenyen az egyesület taglétszámának egyharmada
benevezett és elindult.
E feladatkörbe tartozik a szakmai és a horgászatot népszerûsítõ elõadások szer-vezése. Annak
érdekében, hogy ennek a feladatnak eleget tegyünk, elindítottuk a Horgász Klubot havi egy
alkalommal. Közismert szakembereket hívtunk meg, akik a horgászat mesterei, akiktõl sok
hasznos információt szerezhettünk. Vendégünk volt Bokor Károly, idõs és ifjú Katus Gyula
valamint Papp József. Változó létszámú hallgatóság elõtt beszélhettek az elõadók, azt
gondolom, hogy egyik este sem volt haszontalan. Örömmel nyugtáztuk, hogy nem csak a mi
egyesületünk tagjai érdeklõdtek az elõadások iránt, máshonnan is megtisztelték
érdeklõdésükkel a rendezvényeinket. A rendezvényeink nyilvánosak, azokon bárki részt
vehet. A Horgász Klubot a továbbiakban is fenn kívánjuk tartani, a témákat szélesíteni
kívánjuk a tagság igényei szerint.
Nem csak mi magunk szerveztünk programokat, hanem részt vettünk más civil szervezetek
által szervezett programokon is. Így jártunk Bátán, a Keszeg Fesztiválon. Örömmel
tapasztaltuk, hogy a kifejezetten rossz idõ ellenére, maradandó élményekkel gazdagodtunk
ezen a napon. Az sem mellékes, hogy a keszeg pucoló és sütõ verseny hat díjából négyet decsi
horgász hozott el. A jó tapasztalatok alapján az idén is részt veszünk a rendezvényen.
A nyár folyamán a községünkbe látogattak a testvér települések küldöttségei. A kárpátaljai
delegáció fogadásában és elszállásolásában az egyesületünk is részt vett, velük közösen
alakítottunk csapatot az esti fõzõversenyen is. Sajnos az esõ a vacsorát elmosta, ennek
ellenére szép emlékeket õrzünk errõl a néhány napról is.

A környezet- és természetvédelem területén a feladataink mindennaposak. Minden horgász
tud tenni ennek érdekében, ha mással nem hát azzal, hogy a horgászhelyét tisztán foglalja el,
és tisztán hagyja maga után. Ezen kívül is van lehetõségünk a cselekvésre! A megyei
szövetség tavasszal és õsszel környezetvédelmi napot szervez Szálkán és a Holt-Sión, amikor
a vízpart rendbetételét, takarítást végzünk. Az elmúlt évben mindkét helyen és mindkét
alkalommal jelen voltak egyesületünk képviselõi és kivették a részüket a takarítási
feladatokban.
A fenti idõpontokon kívül még három esetben takarítottunk a Holt-Sión a három szomszéd
egyesület szervezésében. Ezek az alkalmak is erõsítették a jó kapcsolatot az õcsényi és
sárpilisi horgásztársainkkal. A lehetõség az idén is adott lesz, ugyanis megegyeztünk, hogy
tavasztól folyamatosan takarítjuk, szépítjük a Holt-Sió partját. Ezúton szeretném megköszönni
azoknak a Horgásztársaknak a munkáját, akik a takarítási napokon részt vettek. Neveket azért
nem mondok, mert nem szeretnék senkit sem kihagyni a felsorolásból, de több olyan tagunk is
van, aki minden egyes alkalommal áldozott idõt és energiát a feladatra.
Az ifjúsággal kapcsolatos feladataink keretében lehetõséget biztosítottunk két fiatal
horgászunknak, hogy rész vegyenek a megyei horgász szövetség által szervezett
horgásztáborban. Ehhez az anyagi lehetõséget azon a pályázaton elnyert 20.000.- Ft
biztosította, amelyet a Decs Kulturális és Sportéletének Fejlesztéséért Közalapítvány írt ki.
Ez év januárjától elindítottuk a Horgász Szakkört az érdeklõdõ gyermekek részére. Jelenleg
tíz ifjú horgásszal mûködik a szakkör, havi két alkalommal, szerdai napokon. A szakkört én
vezetem. Tisztában vagyok azzal, hogy nem én vagyok a legtapasztaltabb horgász ebben az
egyesületben, de mit tegyek, ha nekem jutott eszembe a szakkör szervezés gondolata?!
Szívesen venném azoknak a nálam sokkal tapasztaltabb horgásztársaknak a jelentkezését, akik
hajlandók az idejüket áldozni arra, hogy átadják ismereteiket a gyerekeknek. Elõre is
megköszönöm a segítségüket!
Most azokról a feladatokról, amelyek a fenti kategóriákba nem sorolhatók, de mindegyik
területhez kapcsolódnak. Amint a legelején említettem, fontosnak tartjuk, hogy minél több
információ jusson el minél több horgásztárshoz. Ezt a célt szolgálják a Decsi Kapuban
megjelent írások, valamint a Decsi TV-ben elindított Horgászpercek címû információs mûsor
is. Sajnos a Decsi Kapu megjelenése elég rapszodikus, és mint havilap, természetesen nem
tud mindig idõszerû lenni. A Horgászpercek a kezdeti egyeztetési hibákon túllépve, a
továbbiakban rendszeresen jelentkezik minden hónap páros csütörtöki napján este 7 óra után.
A csütörtöki adást a következõ vasárnapon 17 órától ismétlik meg. Kérem, nézzék minél
többen, mert így sokkal idõszerûbben juthatnak információhoz!
Az elején említettem már, hogy a Sárköz fejlesztõ Kht segítségével nyertünk 150.000.- Ft-ot a
NCA-tól. Ezen a pénzen fénymásolót, fényképezõgépet és DVD lejátszót vásároltunk,
valamint egyéb apróságokat, amelyek az irodai munkához szükségesek. Most ismét beadunk
egy pályázatot, szintén a Kht közremûködésével, további mûködési kiadások finanszírozására.

Ezen kívül pedig keressük a további pályázati lehetõségeket, esetleg programok,
rendezvények finanszírozásához is. Remélem, ezen a területen is sikerrel járunk.
Hát ennyit a feladatokról és azok végrehajtásáról. Gondolom, észrevették, hogy próbáltam
nem értékelni, ezt szándékosan tettem, mert azt várom, hogy Önök mondják el a
véleményüket arról, amit végeztünk. Sajnos szomorúan tapasztal-tam, hogy nagyon kevesen
tartották fontosnak a kérdõív visszaküldését, pedig úgy gondolom, az egyesületünk akkor tud
jól mûködni, ha ismerjük az Önök véleményét. Azt talán észrevették, hogy kedvvel végezzük
azt a munkát, amivel megbíztak minket, reméltem, hogy segítenek abban, hogy amit teszünk,
azt úgytegyük, ahogy várják tõlünk. Ez a reményem nem jött be! Itt egy újabb lehe-tõség,
kérem, a beszámolók elhangzása után mondják el véleményüket, javasla-taikat.
Itt az utolsó bekezdésben a köszönet-nyilvánításoknak hagytam helyet. Köszönöm a
vezetõségi tagtársaimnak az egész évi munkáját. Erikának, hogy valódi gazdaasszonya az
egyesület pénzügyeinek, de nemcsak a pénzügyeket tartja kézben, hanem más feladatok
végrehajtásában is áldozatos munkával veszi ki a részét. Tamás szervezõmunkájának,
számolatlan telefonjának és utánjárásának köszönhetjük, hogy a Horgász Klubnak ilyen
színvonalas vendégei voltak. Jelentõs munkát végzett a háziversenyek elõkészítésében,
lebonyolításában is, valamint az egyéb versenyek elõkészítésében. Balázs nagymértékben
kivette a részét a környezetvédelmi napokra történõ mozgósításban és az effektív munkában
is. A versenycsapat tagjaként is aktivizálta magát, a fiatalos lendületét, aktív feladatvállalását
a jövõben még jobban szeretnénk kihasználni. Pál Pista az elsõ néhány hónapban tapasztalatával segítette a munkánkat, egész évben képviselte egyesületünket a megyei
szövetség Halasítási munkabizottságában.
A bizottsági elnökök a vezetõségi ülések állandó meghívottjaként véleményükkel,
javaslataikkal segítették a munkánkat. Szerencsére a fegyelmi bizottság tagjainak nem volt
munkája, az ellenõrzési bizottság tagjai pedig az elnökük irányításával végezték munkájukat.
Köszönetet szeretnék mondani azoknak a vállalkozóknak, vállalkozásoknak, akik támogatták
egyesületünket. A Tarr Kft-nek, gépkocsit biztosított a versenyek lebonyolításához; a
Kistücsök Vendéglõ sörpadokat kölcsönzött nekünk, hogy kényelmesen fogyaszthassuk el a
finom ebédeket. Heimann József horgászcikk készítõ, aki különdíjakkal támogatta
versenyeinket; hasonlóképp cselekedett Bálint Károly horgászcikk kereskedõ és Major
György a Wels horgászbolt tulajdonosa is. Katus Gyula, aki a hasznos információk mellett
120 kg etetõanyagot is adott az egyesületnek. A Horgász Klub elõadóinak, akik ingyen
vállalták a munkát.
Végül pedig köszönetet mondok minden kedves horgásztársnak, aki bármi mó-don segítette
az egyesület munkáját.
Kedves Horgásztársak, kérem, vitassák meg a beszámolót, mondják el véleményüket,
javaslataikat, és fogadják el a beszámolónkat.
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MUNKATERV és ESEMÉNYNAPTÁR
Egyesületünk 2006. évi Munkatervét az Alapszabályunkban lefektetett célok és az elérésük
érdekében meghatá-rozott feladatok figyelembevételével állítottuk össze.
Legfontosabb céljaink: a horgászat népszerûsítése, horgászati lehetõségek biztosítása, tagjaink
érdekképviselete.
Tagjaink érdekérvényesítése és képviselete szempontjából fontos az együttmûködés a helyi
önkormányzattal, a gazdálkodó és társadalmi szervezetekkel, civil szervezetekkel.
Úgy gondoljuk, hogy egyesületünk az elmúlt évben a lehetõségei szerint aktívan
bekapcsolódott a község társa-dalmi életébe. A Sárközi Lakodalom elõkészítése és
lebonyolítása keretében végzett munkánk jó példa erre, a Horgászklub amellett, hogy hasznos
ismeretszerzésre ad lehetõséget, színesíti a Faluház rendezvény-naptárát, reményeink szerint a
Horgászpercek a Decsi Tv-ben nem csak az egyesületünk tagjainak nyújt hasznos ismereteket, információkat a horgászatot érintõ kérdésekben.
Rendszeresen képviseltetjük magunkat a község civil szervezeteket érintõ rendezvényeink,
megbeszélésein. Ezt az aktív és jó kapcsolatot természetesen a továbbiakban is fenn kívánjuk
tartani, sõt a helyzetnek és az igények-nek megfelelõen szélesíteni, mélyíteni szeretnénk.
A megyei Horgászszövetség munkájában aktívan és az elvárásoknak megfelelõen kívánunk
részt venni, mivel itt, ebben a szövetségi rendszerben tudjuk a horgászok közösségi és sok
esetben egyéni érdekeit képviselni, ér-vényesíteni. Képviselõink a felkészültségüknek és
aktivitásuknak megfelelõen vállalnak feladatokat a szövetség munkájában.
Szolgáltatás jellegû feladatainkat jellegüknek megfelelõen egyesületünk tagsága felé
végezzük.
Az engedélyek kiváltására minél több alkalommal kívánunk lehetõséget biztosítani. Az
idõpontok megválasztá-sánál figyelembe vesszük a tagság igényeit. Nyilvántartási
feladatainknak pontosan, naprakészen eleget teszünk. Rendszeres fogadóóra keretében
teremtünk lehetõséget a kérdések megválaszolására, a felmerülõ személyes problémák
orvoslására.

A horgászatot érintõ legfontosabb jogszabályi elõírásokról, valamint azok változásairól minél
szélesebb körben tájékoztatjuk a horgászokat. Rendszeresen megjelenünk a Decsi Kapu
hasábjain, de többek között ezt a célt is szolgálja a Horgászpercek információs mûsor a Decsi
TV-ben.
A horgászati lehetõségeket folyamatosan ismertetjük tagjainkkal. Ennek keretében a szûkebb
és tágabb környe-zetünkben mûködõ horgász vizeket bemutatjuk szóban, írásban és képekben
a kialakított információs csatornáinkon keresztül.
A megyei szövetség által kiírt csapatversenyeken rendszeresen részt veszünk. Erõsítenünk
kell a nõi versenyzõk indulását, valamint fejleszteni a gyermek és ifjúsági kategóriában induló
csapatunkat.
A házi horgászversenyeinket tavasszal és õsszel rendezzük. Ezek lebonyolítását megpróbáljuk
színvonalasan végezni és egyben közösségi, családi, baráti rendezvényekké fejleszteni.
Sárköz Kupa néven közös horgászversenyt tartunk õcsényi és sárpilis horgásztársainkkal,
ezzel is erõsítve a már régóta fennálló baráti kapcsolatokat a három szomszédos egyesület
között.
Az oktatást, tájékoztatást és egyben a horgászat népszerûsítését is szolgálja az õsztõl tavaszig
mûködõ Hor-gászklub: A mindenki számára látogatható foglalkozásokon neves
mesterhorgászok, versenyzõk, szakírók oszt-ják meg az érdeklõdõ hallgatósággal
tapasztalataikat, szakmai fogásaikat. Ezeket a rendezvényeket a környezõ horgászegyesületek
felé is propagáljuk, szívesen látunk vendégeket a rendezvényeinken más városokból,
községekbõl is.
Részt kívánunk venni a község minden olyan rendezvényén, amely elõsegíti a civil
szervezetek egymás közötti jobb megismerését, a tagság közösségi szellemének javítását.
Ebben az évben is ellátogatunk Bátára, a Keszeg Fesztiválra, ahol ismét megpróbálunk
eredményesen szerepelni.
Fontos feladatunknak érezzük, hogy a gyermekek és fiatalok körében terjesszük,
népszerûsítsük a horgászatot. Ennek érdekében Horgász Szakkört indítunk. A szakkör
munkájának alapját a "Horgászati alapismeretek" címû könyv adja, amelynek anyaga egyben
a horgászati alapismereti vizsga tananyaga is. Az elméletben megszerzett ismereteket
horgásztábor keretében kívánjuk a gyakorlatban is kipróbálni. A legügyesebb,
legeredményesebb gyermekek alkotják majd az egyesület ifjúsági csapatát a
horgászversenyeken. A versenyeken eredményesen szereplõ fiatalok - támogatásunkkal - részt
vehetnek a megyei Szövetség által szervezett horgásztáborban is.
A család, mint az élet minden területének meghatározó alapja, számunkra is fontos, ezért
biztosítunk, szerve-zünk olyan programokat, kirándulásokat, horgásztúrákat, ahol családi
közösségek hódolhatnak együtt ennek a szép és egészséges szenvedélynek.

A környezet, a természet szeretete és védelme nélkül elképzelhetetlen a horgászat. Ezt a
felfogást erõsítenünk kell mindenkiben. Tettekkel is bizonyítani kívánjuk, hogy a tiszta és
egészséges környezet fontos a számunkra, ezért részt veszünk a megyei Szövetség által
meghirdetett Környezetvédelmi napokon, tagjainkat és minden horgászatot szeretõ buzdítunk
az általunk látogatott horgászhelyek tisztántartására.
Mind a Horgászklub, mind pedig a Horgász szakkör programjába beépítünk
környezetvédelemmel kapcsolatos elõadásokat, filmvetítéseket.
Szép évfordulót ünneplünk ebben az évben. Ötvenöt éve, 1951-ben alakult meg Decsen a
horgászokat összefogó egyesület. Az elmúlt évtizedekben sok minden változott a horgászat
módszereiben, lehetõségeiben, az egyesület életében sok emlékezetes esemény történt, sok
szép eredményt értek el horgásztársaink különbözõ versenyeken. Az emlékeket kívánjuk
összegyûjteni, és egy kiállítás valamint egy egyszerû kiadvány keretében az érdeklõdõk elé
tárni. Jubileumi horgászversennyel és ünnepi közgyûléssel is emlékezetessé tesszük ezt a szép
évfordulót.
A közösség összekovácsolását is szolgálják a családi, baráti horgászatok, a Horgászklub
rendezvényei, valamint a házi versenyekhez kapcsolódó társas összejövetelek. Ezek
színesítését szolgálja a vacsorával egybekötött bál is, amelyet 2006 õszén a hagyományokat
felelevenítve ismét megrendezünk.
Az alábbiakban részletes Eseménynaptár teszi áttekinthetõvé a munkatervben foglaltak
megvalósulását. A benne foglaltak természetesen módosulhatnak, az idõpontok változhatnak.
A programjainkat, az esetleges változásokat folyamatosan ismertetjük az érdeklõdõkkel
szóban, írásban, képekben.
Eseménynaptár
Március:
Ebben a hónapban
minden hétfõn (6, 13, 20, 27) 17 - 19 óráig engedélyosztás lesz a Sárközi Tájházban Decs,
Kossuth u. 36.
3. péntek
6. hétfõ
8. szerda
9. csütörtök
22. szerda
23. csütörtök
29. szerda
Kirándulás Budapestre, a FeHoVa megtekintése.
Vezetõségi ülés
Horgász Szakkör 17 - 18 óráig a Sárközi Tájházban

Horgászpercek este 7 óra után a Decsi TV mûsorán. Ismétlés 12-én, vasárnap este 5 órától.
Horgászklub 18 órától a Sárközi Tájházban. Vendégünk:
Horgászpercek este 7 óra után a Decsi TV mûsorán. Ismétlés 26-án, vasárnap este 5 órától.
Horgász Szakkör 17 - 18 óráig a Sárközi Tájházban
Április:
Ebben a hónapban, ha szükséges, továbbra is lesz engedélyosztás, az igényeknek megfelelõen.
3. hétfõ
8. szombat
12. szerda
13. csütörtök
19. szerda
22. szombat
26. szerda
27. csütörtök
29. szombat
Vezetõségi ülés
Környezetvédelmi nap (takarítás a Szálkai tavon és a Holt-Sión)
Horgász Szakkör 17 - 18 óráig a Sárközi Tájházban
Horgászpercek este 7 óra után a Decsi TV mûsorán. Ismétlés 16-án, vasárnap este 5 órától.
Horgászklub 18 órától a Sárközi Tájházban. Vendégünk:
Halszálka Kupa - Szabó István emlékverseny, meghívásos csapatverseny a Halszálka HE
taván
Horgász Szakkör 17 - 18 óráig a Sárközi Tájházban
Horgászpercek este 7 óra után a Decsi TV mûsorán. Ismétlés 30-án, vasárnap este 5 órától.
Egyesületi Horgászverseny a Holt-Sión, amely egyben családi nap is, melynek során
lehetõség nyílik célba dobásban és elméleti ismeretek témakörben is vetélkedni a versenyzõk
hozzátarto-zóinak.
Az iskolai tavaszi szünetben 14-15-én két napos horgásztábor a Homokoson, 15-én délután
Nagyszülõ-unoka horgászverseny a táborban résztvevõk számára.
Május:
8. hétfõ
10. szerda
11. csütörtök
14. vasárnap
24. szerda
25. csütörtök
28. vasárnap

Vezetõségi ülés
Horgász Szakkör
Horgászpercek este7 óra után a Decsi TV mûsorán. Ismétlés 14-én, vasárnap este 5 órától.

Megyei Ifjúsági és Nõi Csapatbajnokság a Holt-Sión
Horgász Szakkör
Horgászpercek este 7 órától a Decsi TV mûsorán. Ismétlés 28-án, vasárnap este 5 órától.
Megyei II. osztályú Csapatbajnokság Bogyiszlón.
Az igények felmérését követõen hét közben, vagy hét végén családi, baráti társaságok
számára horgász kirándulást szervezünk valamelyik környékbeli horgásztóhoz, ahol nincs
tilalom a ponty horgászatára.
Június:
3. szombat
5. hétfõ
7. szerda
8. csütörtök
10. szombat
22. csütörtök
24. szombat

Meghívásos válogató horgászverseny a következõ szombaton megrendezésre kerülõ
Sárköz Ku-pa versenyre.
Vezetõségi ülés
Horgász Szakkör
Horgászpercek este 7 órától a Decsi TV mûsorán. Ismétlés 11-én, vasárnap este 5 órától.
Sárköz Kupa. Három sárközi HE versenye a Holt Sión a Sárpilis HE rendezésében.
Horgászpercek este 7 órától a Decsi TV mûsorán. Ismétlés 25-én, vasárnap este 5 órától.
Szent Iván éji horgász és bográcsos-tárcsás családi parti a Homokoson.
Az iskolai év zárását követõen a szakkörösökkel néhány napos horgásztábor kerül
lebonyolítás-ra a Homokoson, vagy más erre alkalmas vízterületen.
Június 23-tól július 1-ig megyei Szövetség által megrendezésre kerülõ horgásztábor, ahova
egyesületünk legeredményesebb gyermekkorú és ifjúsági horgásza mehet.

