Közhasznúsági Beszámoló
a Röszkei Sporthorgász és Természetvédő Egyesület
2016 évi tevékenységéről
Egyesületünk 2006-ban alakult meg hatvan taggal, jelenleg 238an vagyunk. Fő célkitűzéseink közé tartozik:
- a halászati jog gyakorlójával való szoros együttműködés
keretében a tag horgászok érdekeinek a képviselete, kedvező
horgászati lehetőségek biztosítása;
- sporthorgászat fejlesztése, népszerűsítése;
- ifjúság oktatása és nevelése a természet szeretetére és
védelmére;
- segíteni megőrizni a vizek és partjaik tisztaságát, melynek
érdekében
természetvédelmi,
állatvédelmi
és
környezetvédelmi
oktatásokat,
előadások
tartunk,
hulladékgyűjtési akciókat szervezünk
- halfogó és egyéb, természetvédelemmel, állatvédelemmel
illetve
környezetvédelemmel
kapcsolatos
versenyek,
rendezvények szervezése
Természetvédelmi egyesületként „Gólyafigyelő kamerát”
üzemeltetünk, mely a röszkei Polgármesteri Hivatal
kéményének tetején fészkelő gólya pár életét közvetíti.
Egyesületünk weboldalán az érdeklődők napi 24 órában
kísérhetik figyelemmel az évről- évre visszatérő gólyák
mindennapjait.
Hetente egy délután ügyfélfogadáson biztosítjuk tagjaink
számára, hogy a különböző engedélyeket és horgászjegyeket
helyben, az egyesületünk székhelyén meg tudják vásárolni.
Székhelyünkön továbbá biztosítjuk az érdeklődők számára a
sporthorgászattal,
természetvédelemmel
összefüggő
szakismeretekhez való hozzájutást, szakfolyóiratokhoz való
hozzáférést, a jogszabályok megismerését.
Évről évre szervezünk horgászversenyeket: kora tavasszal
egyéni versenyt felnőtt és ifjúsági kategóriában, májusban
csapatversenyt, augusztusban 14 év alattiak számára

gyermekversenyt és ősszel újra egyéni horgászversenyt. Ezek a
rendezvények
nemzetköziek,
megmérettetéseinken
rendszeresen részt vesznek Szerbiából is.
Ezen szabadidős programjaink egyszerre szolgálnak nevelési,
rekreációs és közösségépítő célokat. Fontosnak tartjuk, hogy a
Röszkén élők számára bemutassuk településünk értékes
élőhelyeit,
és
felhívjuk
mindenki
figyelmét
a
környezettudatosságra. Szemétgyűjtési akciókat is szervezünk,
ahol főleg az egyesületünk tagjai és a helyi általános iskola
diákjai vesznek részt. Ezeken a rendezvényeken játékos
formában segítjük elő a természetvédelem, állatvédelem és
környezetvédelem
fontosságának
a
mindennapi
gondolkodásba, hétköznapi életbe való beépülését. 2012-ben
rendeztük meg először a Röszkei Halas Nap című
rendezvényünket, melyre határon túlról is érkeztek résztvevők.
Csónakos horgászverseny és halászléfőző verseny színesítette a
programunkat, mellyel hagyományt teremtettünk. 2013 nyarán
pedig gyermekek részére első alkalommal horgásztábort
szerveztünk, amelyet 2014, 2015, 2016 évben ismét
megrendeztünk. Továbbá minden évben helyben biztosítunk
lehetőséget az állami horgászvizsga lebonyolítására 2
alkalommal, illetve ingyenes felkészítő tanfolyamot is
szervezünk az érdeklődők számára.
A sport társadalmi jelenség (a kultúra része), ami sajátos módon
kapcsolódik a társadalom egészéhez. A sportmozgást végző ember
szórakoztatja önmagát, mely által a saját egészsége javul és hasznosan
tölti el szabadidejét. A sporttevékenység hat az egyénre: segíti a saját
egészséghez való proaktív hozzáállást, fizikai és mentális állapotot
javít, olyan képességeket illetve készségeket fejleszt, amelyek
transzferálható képességek mind a munka, mind az élet egyéb
területein (pl. kitartás, együttműködés, koncentráció, csapatmunka,
önfegyelem, kommunikációs képességek, szabályok betartása stb.)
Társadalmi hasznossága a munkaképesség (fizikai aktivitás)
megőrzésében és a pozitív élettani hatásokban mutatkozik meg.
Fontos szocializációs hatása a közösségteremtő erő.

A fiatalokban szemléletmódot formál, amely következtében
életmódelemmé válik a rendszeres sportolás, testmozgás. A sport a
nevelés eszköze, amely helyes szokásokat alakít ki és jellemet formál.
A sport, a rendszeres mozgás a társadalmi együttélés helyes
gyakorlására nevel, megtanít küzdeni, áldozatokat hozni, a közös
sikerekért együtt örülni és a vereséget, a veszteséget is feldolgozni, ha
kell.
A horgászat az utóbbi évek legfelkapottabb szabadidős
tevékenységévé vált. 2016 végén Magyarországon a regisztrált
horgászok száma közel 400.000 fő volt. Az elmúlt években
örvendetesen nő a gyermek horgászok száma és évről- évre egyre több
hölgy hódol a horgászat szenvedélyének.
Tevékenységünk, továbbá horgász rendezvényeink célja a
hagyomány- és értékteremtés, a közösségformálás és az együvé
tartozás megélése, a helyi közösség erősítése. Erősítjük a nemzetközi
és civil kapcsolatainkat. Hozzájárulunk a település természeti
értékeinek, hagyományainak és örökségének bemutatásához, a
közösségi élmény és összetartozás erősítéséhez, a helyi életminőség
javításához.
Egyesületünk számára kiemelt fontosságú a környezettudatosság
gondolkodásmód
növelése,
a
természetvédelem
és
a
környezetvédelem. Növeljük a Holt-Tisza és Röszke község turisztikai
potenciálját. Ennek keretében közel 110 környezetvédelmi hely került
kialakításra, aminek jelentős részét tagjaink gondozzák. 34 csónak
kikötésére szolgáló móló került kiépítésre az elmúlt évek során Az
idegenforgalom fellendülése ösztönözheti a falusi turizmus
kibontakozását, új szálláshelyek és új turisztikai szolgáltatások
létrejöttét. További lehetőségeket biztosít a már meglévő szolgáltatók
tevékenységének bővítésére, ezáltal a térségünk gazdasági
erősödéséhez.
2016 évben jelentősen átalakult a természetes élővizekkel kapcsolatos
törvény, ami ezeken a vizeken megtiltotta a kereskedelmi célú
halászatot, Ezzel egy időben járt le a Tisza Halászati Szövetkezet
halászati joga. Sokféle alternatíva forgott közszájon, végül a halászati

jogot az Országos Horgász Szövetség kapta meg, aki azt tovább adta a
Megyei Horgász Szövetségeknek. Szóbeli megállapodás alapján a
Gyálai Holt-Tisza Lisztes bögéjé egyesületünk fennhatósága alá
került. Ez óriási elismerése egyesületünknek, hiszen nagy múltú
egyesületek is számot tartottak a vízterületre.
Egyesületünk tagjai több horgászversenyen is részt vettek kisebb
nagyobb sikerrel. Az elmúlt évben két tagunk tett szert versenyzői
igazolványra.
A 2015 évben a Földművelési Minisztérium „Pályázati kiírás parlagfű
elleni védekezést végző civil szervezetek számára” pályázaton elnyert
összegből vásárolt eszközök működtetésére 2016 évben 2 fő
közfoglalkoztatott 06.01-től, 09.31-ig dolgozott a parlagfűvel fertőzött
területeken.

Egyesületünk a megalakulása óta rendez olyan programokat, melyek
egyszerre szolgálnak nevelési, rekreációs és közösségépítő célokat.
Továbbra is együttműködünk a helyi civil szervezetekkel,
intézményekkel továbbá megyei és szerb horgászegyesületekkel is,
egy-egy rendezvény megvalósítása kapcsán. Tagjaink közül mintegy
50 fő önkéntes segítőre bármikor számíthatunk, alkalmazottunk nincs.
A támogatási időszak alatt is folytatjuk tevékenységünket, tavasszal és
ősszel is szervezünk nemzetközi egyéni és csoportos
horgászversenyeket. Idén is szervezünk állami horgászvizsgát,
környezetvédelmi napot, gyermek horgásztábort és a III. Röszke Halas
Napokat.

Taglétszámunk alakulása
2016-ban a MOHOSZ-nál regisztrált horgászok száma 400.000 fő
volt az 1169 horgászegyesületben. A 2015- ben elfogadott Horgászati
és halászati törvény, és az év végén a horgászok számára hozott

kedvező döntések talán megfordították a csökkenő tendenciát. A
növekedés közel 70.000 fő.
2016 december 31-én
felnőtt férfiak
felnőtt nők
ifjúsági
Összesen

216 fő ebből új belépő 32 fő
22 fő ebből új belépő 3 fő
234 fő

gyermekhorgász 71 fő

2016- es évben a következő rendezvényeket tartottuk meg

2016 február 11. felkészítő horgászvizsgára
2016 február12. állami horgászvizsga
2016. március 26. évadnyitó egyéni horgászverseny
2016 április 09. környezetvédelmi nap
2016 április 22. közgyűlés
2016. május 14. tavaszi csapat horgászverseny
2016 június 20-24-ig horgásztábor
2016. július. 09. negyedik röszkei halas napok (csapat csónakos
horgászverseny, halászléfőző verseny)
2016. szeptember 10. gyermek egyéni horgászverseny

2016. október 01. őszi évadzáró egyéni horgászverseny
2016 november 26. Katalin horgászbál

Bankkártya automatát üzemeltetünk, mely alkalmas SZÉP kártyával
történő fizetésre is. Sok horgásztársunk élt is a lehetőséggel.
2013 áprilisi közgyűlés óta lehetőség van az éjszakai csónakos
horgászatra előzetes bejelentési kötelezettség mellett.
Az elmúlt év januárjától központilag működik a horgászok állami
nyilvántartásba vételét szolgáló SZÁK program. Nagyon sok
problémát okozott az adatok rögzítése. Ma e programon történik az
állami horgászjegy és fogási naplók kiadása, leadása és a fogási
adatok rögzítése is

Egyesületünk jó kapcsolatot alakított ki a Polgárőr Egyesülettel
a Beretzk Péter környezetvédő Egyesülettel, Tisza Halászati
Szövetkezettel
a
szomszédos
horgászegyesületekkel,
Szerbiában
a
Horgosi
és
a
Magyarkanizsai
horgászegyesültetekkel, valamint a Horgászegyesületek
Csongrád megyei Szövetségével
Egyesületünk 2016 évi munkájához kérésünkre, többen anyagi
és egyéb jellegű támogatást nyújtottak, amit itt köszönök meg.
Röszke Község Önkormányzata: 560.000 Ft, melyet
horgászversenyek szervezésére, díjaira az egyesület működési

költségeire, a negyedik Röszkei Halas Nap költségeire
használtunk fel.
Horgászegyesületek Csongrád Megyei Szövetsége: 20.000 Ft,
melyet a horgásztábor és a gyermek horgászverseny költségeire
használtunk fel
Röszkei Kaláka Hagyományőrző és Teleház Egyesület:
pályázatok figyelése, megírása, elszámolása, különböző
egyesületi kiadványok, nyomtatványok szerkesztése, készítése
Tisza Halászati Szövetkezet: rendezvények szervezése, azok
költségeinek támogatása
Beretzk Péter Környezetvédő Egyesület: közös pályázatok
Röszke Község Önkormányzata, horgászversenyekre kisbusz,
gyermektáborra Közösségi és Ifjúsági Szabadidő Központ
Egyesületünk tagjai 2016 évben megközelítőleg 4500 óra
önkéntes munkát végeztek.
Összegzésként elmondhatjuk, hogy egyesületünk 2016 évben
sikeres munkát végzett, hiszen valamennyi betervezett
horgászati és természetvédelmi programot megvalósítottunk.
A közhasznú szervezet tisztségviselői nem részesültek
juttatásokban.
Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás: Egyesületünk
vagyonát képező eszközök az Egyesület programjainak
megvalósítása során kerülnek felhasználásra.

Egyesületünk nyilvánosan végzi tevékenységét, valamennyi
rendezvény, esemény, program szerepel a helyi újságban és az
egyesület honlapján.
Röszke 2017.02.17.

1. sz. melléklet
Zárszámadás 2016.évre
Tervezett bevételek:

Tényleges bevételek:

Tagdíjakból befolyó összeg:
1.000.000 Ft
Önkormányzati támogatás :
560.000 Ft
Horgászjegyek viszont árusítása: 4.500.000 Ft
Jutalék
50.000 Ft
1%
60.000 Ft
Pályázat
600.000 Ft
Egyéb bevételek
Összesen várhatóan :

Tervezett kiadások:

6.770.000 Ft

7.709.791 Ft

Tényleges kiadások:

Horgászjegyek elszámolása:
4.500.000 Ft
Horgászversenyek rendezése:
270.000 Ft
Egyéb költségek
1.000.000 Ft
Harmadik röszkei halas napok
290.000 Ft
Útiköltség térítés
200.000 Ft
banköltség
150.000 Ft
Horgásztábor
400.000 Ft
Csónak vásárlás
160.000 Ft
Elektromos Csónakmotor
195.000Ft
Közfoglalkoztatottak
Nyomtató
Holtág lezárása, búvárok
Összesen várhatóan :

1.042.000 Ft
560.000 Ft
4.703.865 Ft
71.834 Ft
95.716 Ft
801.179 Ft
435.179 Ft

6.620.000Ft

Nyitó pénzkészlet

3210.574Ft

Záró pénzkészlet 2016

3.215.000 Ft

4.703.865 Ft
270.000 Ft
893.679 Ft
290.000 Ft
17.000 Ft
105.962 Ft
400.000 Ft
160.000 Ft
195,000Ft
801.179 Ft
92.000Ft
217.000Ft
8.205.267Ft

2.715.098 Ft

