Egy tisztújítás margójára

2013. április 5-én tartotta éves közgyűlését és egyben tisztújító ülését a Balatoni
Horgászegyesületek Szövetsége.
Ezen a közgyűlésen támogatást és bizalmat kapva a jelenlévők megválasztottak a szövetség
elnökének.
Megköszönve a bizalmat, néhány sorban szeretném leírni gondolataimat a szövetség eddig
végzett munkájáról, jövőbeni elképzeléseimről.
Mindenek előtt, szeretnék köszönetet mondani Kontics Ferenc úrnak a szövetség leköszönő
elnökének az eddig végzett munkájáért.
Amikor 5 évvel ezelőtt átvette az igen csak ”megtépázott” hírű, erősen „bomladozó”, jogilag
többnyire rendezetlen szövetséget, maga a szövetség léte, vagy nem léte volt a kérdés.
Bár egy évre vállalta a tisztséget az elmúlt években kitartó és következetes munkával biztos
jogi és anyagi alapra helyezte a szövetséget, és ma már csak egy a Balaton egészét magába
foglaló csak a Balatoni régiót tömörítő új horgászszövetség megalakulása esetén kerülhet
megfontolás tárgyává a BHSZ megszűnése.
Köszönet Elnök Úr a munkádért!
Az elmúlt években elvégzett munka folytatását nyugodtan tekinthetjük a jövőben célunknak,
éppen ezért kérek mindenkit, hogy ne várjon „pálfordulást” tőlem, inkább egy új lendülettel
egy más „köntösben”, „vérfrissítéssel” folytatott munkát a Balatoni Horgászok érdekében.
…mert, hogy probléma van bőven, ez nem kérdés, gondoljunk csak kikötők helyzetére, a
haltelepítések kérdéskörére, a Balaton vízszintjének problémáira nem is említve az ellenőrzés
megoldatlanságát, hogy a becsületes horgászt zaklatják egy dátum karikázás elmaradása
miatt, míg a Balatont nagyüzemi módon rabolják a horgásztársaknak nem nevezhető alakok.
Az első és nagyon fontos dolog a kommunikáció. Úgy gondolom, hogy ebben kellene
megújulnia szövetségünknek. Olyan sok „harcot” vívunk meg mi horgászvezetők nap, mint
nap, egyesületi, vagy szövetségi szinten, amiről horgásztársainknak tudomása sincs, mert
nincs, meg az a fórum ahol minderről értesülhetne.
Nagyon jó lenne, ha azt a honlapot, amely tartalmaz minden olyan elemet, amiket egy
honlapnak tartalmaznia kell, egy kicsit mindenki a magáénak érezné, ha valamelyikünknek
HÍRE van, azt ossza meg velünk, örüljünk együtt sikerének, segítsük egymás munkáját
tapasztalataink megosztásával.
Nem szívesen írom le, megnéztem a „társ-rivális” szövetség honlapját, hát van mit
fejlődnünk, ehhez kérem vezetőségünk tagjainak, az Elnök Urak segítségét.
A kommunikáció területén belül maradva egyfajta módon az identitás tudatot erősítve is,
(amennyiben erre támogatást és felhatalmazást kapok) szeretném minden tagunkat ellátni új

tagsági kártyával, amely egyben egy EDC plasztik kártya lenne. Bizonyára sokan ismerik
azon kedvezményeket, amelyet már több mint egy millió kártyatulajdonos élvez az ország
több mint ezer üzletében, szolgáltató helyén. A kártya ára kb. 300 Ft, azaz megegyezik az
éves tagsági díjjal, így 2013-ban minden tagunk visszakapja befizetett hozzájárulást, és ha az
Agip kutakon tankol literenként 8 Ft-al olcsóbban teheti meg mindezt.
Szeretném végzett munkánkat a szolgáltató szövetség irányába is kiszélesíteni, az említett
kártyával történő igazolás (bemutatás) után helyi (egyesületi) szinteken is lehet
megállapodásokat kötni, kedvezményeket kérni például a horgászboltokban.
Tárgyalásokon az érdekképviselet elfogadásának fontos meghatározója, hogy a szövetség
mögött hányan állnak, azaz milyen széles bázist képvisel a megbízott személy (vezető), éppen
ezért célunk kell, hogy legyen a tagtoborzás. Sajnos az eddig, ebben az irányban végzett
munkánk eredménye nem túl bátorító.
A területek felosztásával az Elnök Urak személyes közbenjárását kérve ennek a munkának
2014 év elején új lendületet kell adnunk.
Sokan megkérdezték, mi az elképzelésem az egységes Balatoni érdekképviselet
létrehozásával kapcsolatban.
Szövetségünk leköszönő elnökével tagjai voltunk annak a bizottságnak, amely arra volt
hivatott, hogy kidolgozza azt a folyamatot, amely eredményeként a két szövetség egyesülhet.
Minden alapelvben egyezség született, csak egy kérdés maradt nyitott, az hogy a Balatoni
horgász mennyit képes, vagy mennyit hajlandó az érdekképviselete ellátására (tagdíjként)
áldozni.
Míg a BBHSZ részéről 1.500-1.700 Ft volt a javaslat, mi, a vezetőink véleményét kikérve
javasoltuk a mostani 300 Ft-os összeget. Nos, itt szakadtak meg a tárgyalások.
Továbbra is vallom, hogy csak egy egységes Balatoni érdekképviselet képes önálló régióként
(mindenképpen a MOHOSZ-on kívül) a Balatoni horgászok problémáit képviselni,
megoldani, de nem kívánunk egy olyan szövetség létrehozásában partnerek lenni, ahol
„megélhetési” vezetők zsebeit tömjük pénzzel.
Tisztelt Horgásztársak, Elnök Urak. E tervezett munkához kérek támogatást, segítő kritikát és
munkamegosztást.
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