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Február 28-án tartották városunk horgászai, évértékelő, feladat meghatározó, tisztújító
gyűlésüket a Közösségi Ház-ban. A közgyűlésen mintegy negyvenhat horgász vett részt.
Megtisztelte jelenlétével rendezvényünket Virág Imre- a megyei szövetség elnöke,Fesztóri
Sándor a megyei szövetség ügyvezető igazgatója.
Az eredeti napirendi pontoknak
megfelelően a tagság meghallgatta a beszámolókat az elmúlt évi egyesületi munkáról.
Komári Géza
leköszönő titkár beszámolójából megtudtuk, 2013-ban a taglétszám drasztikusan csökkent,
mivel a Nyíregyházán egyesületünk engedélyeit árusító horgászbolt bezárt. Jelenleg mintegy
462 tagunk van. Mivel egyesületünk kizárólag a tagdíjakból gazdálkodik, ez érzékenyen
érintette a költségvetésünket. A szokásokhoz hűen három versenyt szervezet az egyesület,
melyen, mintegy négyszáz fő vett részt. Ezek a versenyek jó hangulatban, nem csak a
halfogásról szóltak. A három verseny eredményeinek összesítése alapján 2013 halfogó bajnoka
Pradlik Martin
, második Komári Gézáné, harmadik
Csizmarik Imre
lett. Versenycsapatunk a hatodik helyet szerezte meg az első osztályban.
Reméljük ezen a területen az idén sikerül előbbre lépnünk. Megnyertük az megyei
tisztségviselők versenyét, így az idén mi rendezzük ezt a rangos eseményt. Különösen sikeres
volt a szereplésünk a
dr Maleczki Imre
emlékversenyen ahol az első négy helyezettből három nyírteleki volt. Jól szerepeltünk több,beteg gyerekek támogatására szervezett,- jótékonysági versenyen. Sikerült előre lépnünk a
gyerekek horgászatra, természetszeretetre nevelése terén. Ezt idén szeretnénk kiteljesíteni. A
gyerekversenyünk első két helyezettje egyhetes horgásztáborban vett részt Máriapócson a
megyei szövetség és az egyesület hathatós támogatásával.
Kovács Gábor
– gazdasági vezető – részletesen beszámolt az egyesület elmúlt évi pénzügyi gazdálkodásáról,
melynek összegzése, bár az egyesület bevételei csökkentek, az elmúlt évek takarékos
gazdálkodásának köszönhetően likviditási gondjaink nincsenek. Az ide évtől Nyíregyházán a
„Csali horgászbolt”-ban és a „Lagúna horgászáruház”-ban árusítunk engedélyeket. A
beszámolókat a tagság egyhangúan elfogadta.
Egy hurka-kolbászos vacsorával elköltött szünet után, – mely közben a
Krajnyák Sándor
vezette jelölő bizottság folyamatosan dolgozott – következett az alapszabályunk által előirt öt
évenkénti vezetőség választás. A tagság az alábbi vezetőségnek szavazott bizalmat az
elkövetkező öt évre.
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Dankó Mihály
Titkár:
Szalanics Csaba
Gazdasági vezető:
Kovács Gábor
Vezetőségi tagok:
Greskó Zoltán, Tóth Imre
Felügyelő bizottság, elnök:
Kandala Mihály. Tagok: Szlovenszki János, Tarsoly József.
Fegyelmi bizottság, elnök:
Szabó István. Tagok: Komári Géza, Biri László.

Dankó Mihály
az idei tervekkel kapcsolatosan beszámolt a vezetőség elképzeléseiről, melyek az előző évek
eredményeivel összhangban, próbálják megújítani ez egyesület életét. Az új vezetőség
emléktárggyal köszönte meg
Magyar Sándornak
és
Komári Gézának
az 1995 óta végzett munkáját a vezetőségben.
Ezután
Fesztóri Sándor
tartott egy lényegre törő, élvezetes előadást az új halászati törvényről. Részletesen kitérve a
horgászokat érintő változásokról. Reméljük, az új törvény meghozza azokat a régen várt
változásokat melyekre a horgászok régen várnak.
A közgyűlés egy kötetlen beszélgetéssel ért.
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