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Február 19-én tartotta a Nyírteleki Természetvédő és Sporthorgász Egyesület tagja (városunk
horgászai), évértékelő, feladat meghatározó, tisztújító gyűlésüket a Közösségi Házban. A
közgyűlésen több mint negyven horgász vett részt. Megtisztelte jelenlétével rendezvényünket
Virág Imre, a megyei szövetség elnöke.
Az eredeti napirendi pontoknak megfelelően a tagság meghallgatta a beszámolókat az elmúlt
évi egyesületi munkáról.
Szalanics Csaba titkár beszámolójából megtudtuk, 2015-ben a taglétszám 495 fő volt, melyből
nem kis büszkeségünkre 39 fő a gyermek. A létszám gyakorlatilag megegyezik az előző évi
adattal. Mivel egyesületünk kizárólag a tagdíjakból gazdálkodik, a stabil taglétszám nagyon
fontos.
A szokásokhoz híven négy versenyt szervezett tavaly is a közösség, melyen, mintegy négyszáz
fő vett részt. Ezek a versenyek jó hangulatban, nem csak a halfogásról szóltak. Nagy sikere volt
a családtagok részére kiírt, négylevelű lóhere-gyűjtő versenynek is. A versenyek
eredményeinek összesítése alapján 2015 halfogó bajnoka Pradlik Martin, lett.
Versenycsapatunk támogatók hiányában nem indult a megyei megmérettetéseken. Az erre
szánt pénzből vásároltunk egy tiszai csónakot, melyet a tagság méltányos kölcsönzési díj
ellenében használhat. Büszkék lehetünk a vezetőinkre, akik a hagyományos megyei
tisztségviselői versenyen harmadikok lettek.

Nem sikerült jelentősen előre lépnünk az iskolába járó gyerekek horgászatra,
természetszeretetre nevelése terén. Bár tavaly megállapodást kötöttünk az iskolával a „Horgász
Suli” keretében, de attól a néhány előadástól eltekintve, melyre nagy volt az érdeklődés, más
nem történt. Ezt idén mindenképen meg kell oldanunk, a programban vállalat feladatokat,
melyhez segítséget kapunk az iskolától is.
Kovács Gábor, gazdasági vezető részletesen beszámolt az egyesület elmúlt évi pénzügyi
gazdálkodásáról, melynek összegzése után kiderült, az elmúlt évek takarékos gazdálkodásának
köszönhetően likviditási gondjaink nincsenek. Újdonság, hogy a korábbi három hely mellett
(akiknek megköszönjük a munkáját) az ide évtől a balsai kikötőben is árusítjuk engedélyeinket.
A beszámolókat a tagság egyhangúan elfogadta.
Dankó Mihály az idei tervekkel kapcsolatosan beszámolt a vezetőség elképzeléseiről, melyek
az előző évek eredményeivel összhangban, próbálják megújítani ez egyesület életét.
A korábbi vezetőség megerősítése mellett személyi cserére is sor került a vezetőségben. Id.
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Greskó Zoltán nem tudta tovább vállalni a megbízatást, helyére a közgyűlés ifj. Greskó Zoltánt
választotta. Ezt követően a közgyűlés egyhangúlag fogatta el az egyesület új Alapszabályát.
Ezután Virág Imre tartott egy lényegre törő előadást. Részletesen kitérve a horgászokat érintő
változásokról. Reméljük, az új törvény meghozza azokat a régen várt eredményeket, melyekre
a horgászok régen várnak.
A közgyűlés az ajándékutalványok kisorsolásával, majd kötetlen beszélgetéssel ért véget.

&lt;&lt;Képek&gt;&gt;

2/2

