
Ülésezett városunk Horgász Egyesülete 

 

 

2016.01.24.-én megtartotta szokásos éves közgyűlését a Nagykáta és Vidéke Horgász Egyesület ahol 

egyben tisztújításra is sor került, mivel a régi vezetésnek lejárt az 5 éves mandátuma. Az ülés 

levezetésére Dr. Kókai András Elnök Urat kérte fel a vezetőség. A jelenlévők és meghívottak 

üdvözlése és a jogi procedúrák elvégzése után következett a napirendi pontok jóváhagyása, 

elfogadása. A napirendi pontokról szóló beszámolókat a vezetőség tisztségviselői tartották, 

feladatuknak megfelelően.  

1. Elnöki ismertetés az elmúlt 5 év fontosabb eseményeiről; 

2. Ügyvezető elnöki beszámoló az egyesületi élet 2015 évi történéseiről; 

3. A gazdasági felelős az egyesület anyagi helyzetét ismertette és a zárszámadást tartotta; 

4. A felügyelő bizottság vezetője pedig az észrevételeit, javaslatait osztotta meg a tagsággal; 

5. Kiegészítések, javaslatok következtek az ülésen résztvevőktől; 

6. Az alapszabály módosítása is megtörtént az új halászati polgári és egyesületi törvénynek 

megfelelően; 

7. A beszámolók, ismertetések elfogadása egyhangú szavazással történt 

Ezek után a régi vezetőség lemondott. Az elnök bejelentette, hogy előrehaladott korára és egészségi 

állapotára való tekintettel a továbbiakban nem tudja vállalni eddigi funkciója ellátását. 

A lemondó levelet szó szerint idézem: 

Kedves Barátaim! 

Az életem egyik legnehezebb pillanatához érkeztem. Szép szavakat kellene most mondani, de ilyen 

lelki állapotban ez nehéz lenne. Inkább felolvasom: 

Az idő eltelt felettem. Megöregedtem. Plusz néhány betegséget is összeszedtem. Ezek tények,- ez a 

valóság. Az eddigi munkámat a továbbiakban már nem tudom elvégezni. Ezért lemondok 

tisztségemről. Ott szeretnék ülni, önök között valamelyik padon. 

Nagyon sokáig,- napokon – éveken, - sőt évtizedeken át végeztem feladatomat. Szerencsémre, nem 

egyedül. Hanem együtt, Veletek! A Ti segítségetekkel, támogatásotokkal tudtam elvégezni a 

megbízatásomat, akár helyi, akár megyei, vagy országos szinten is. Most megköszönöm, hogy velem 

voltatok, kitartottatok mellettem. A továbbiakban is tartsatok össze! Ha bárhol is találkozunk az 

életben, a baráti kézfogás ne maradjon el és a kérdés ” mikor - hol - mennyi halat fogtál”? Ha esetleg 

valaha, valamikor megbántottam volna valakit közületek, - az felejtse el, nem szándékosan tettem! 

Én nem haragszom senkire. Lelkiismeretem tiszta, nyugodt. Mind anyagilag, mind morálisan 

(erkölcsileg) rendben vagyok. Amit megtehettem az egyesületért, azt anyagi ellenszolgáltatás nélkül 

végeztem, megtettem. Néhány elismerést, kitüntetést is kaptam felsőbb szerveinktől az elmúlt évek 

során. Ezek közül a legemlékezetesebb a Horgászsportért való kitüntetés, amelyet a Magyar országos 

Horgászszövetség megalakulásának 50. évfordulóján Schmitt Pál volt Köztársasági Elnök Úr adott át 

a Stadion szállóban, mint a MOB akkori elnöke. 



Barátaim!  „Búcsúzni csak nagyon szépen szabad” mondja az ismert sláger. Ezt most én nem éneklem 

el. Nehéz lenne. Talán majd egyszer erre is sor kerül. 

Elköszönök Tőletek, - de nem végleg. Remélem fogunk még találkozni, hisz „fiatalok” vagyunk. 

Ennek tudatában kívánok Nektek: lehető minden jót! Isten Veletek! 

Dr. Kóka András  

Elnök 

 

Ezek után az ügyvezető elnök megköszönte a búcsúzó elnök, több évtizedes horgásztevékenységét, 

amelyet az egész magyar horgászmozgalom és a helyi, környékbeli egyesületekért tett. Helyi, 

egyesületi és megyei elismerést, kitüntetést adott át. Az országos Horgászszövetségtől a 

későbbiekben kapja. Az ügyvezető Elnök javasolta a Közgyűlésnek, hogy a leköszönő elnököt válassza 

meg az egyesület örökös, Tiszteletbeli Elnökének. Egyhangú szavazással megtörtént. 

Szünet után új vezetőség választására került sor. A Jelölő Bizottság ajánlása alapján a 

Mandátumvizsgáló Bizottság közreműködésével a tagság ugyancsak egybehangzó szavazással 

megválasztotta az új vezetőséget, melynek tagjai a következő személyek lettek: 

Elnök: Hozbor Gyula 

Ügyvezető elnök: Sánta László 

Titkár: Csejtei Péter 

Gazdasági felelős: Mile Ildikó 

Következett még a 2016. évi költségvetés ismertetése és az ez évi feladatok kitűzése. A tagság 

részéről észrevételek, javaslatok hangzottak el. Ezekkel kapcsolatban, ezek figyelembe vételével a 

Közgyűlés elfogadta a költségvetést és a feladatok végrehajtását. A szavazás egyhangú volt, 

ellenszavazat és tartózkodás nélküli.  

A Közgyűlés bezárása jó hangulatú tombolasorsolással véget ért, befejeződött. 

Nagykáta, 2016.01.29 

Egyesületünkről még több, naprakész információt a http://nagykatavidekehe.5mp.eu weblapon 

tudhat meg. Felvilágosítást kérdéseket a nagykatahe@gmail.com e-mail címen írhat; 

 

Köszönettel:  Dr. Kókai András 
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