
BESZÁMOLÓ A CSALÁDI NAPRÓL 

Tisztelt Olvasó, Kedves Sporttársak! 

A 2011. június 25-én megtartott Családi Napi horgászversenyt követ  közös 
ünnepi ebéden, majd az utána kezd dött kulturális programon – annak kezdetén 
több mint 200-an vettek részt. Az id járás kegyetlen el jelei miatt a Kis-Bakony 
táncegyüttes m sorát rövid id re félbe kellett szakítani. A felh kt l elsötétült 
égbolt, és a felkerekedett szél a jelenlév ket megtizedelte, mivel sokan 
elmenekültek a várható vihar el l. Alig 15 perc elteltével az id járás 
bebizonyította, hogy kegyes hozzánk így kisütött a nap. Aki bátor és kitartó volt, 
és e napot az egyesületnek szánta, az nem bánta meg a továbbiakat. 
A táncegyüttes folytatta igazán nagyon szép m sorát. Ezt követte Bakonyvári 
Sándor csodálatos el adása melynek keretében ismert operett slágerekkel 
szórakoztatta a jelenlév ket. Közben a másik helyszínen lév  lovasbemutató 
résztvev i és érdekl i kocsikázhattak a tó körül. A t zoltóság 
eszközbemutatója sajnos elmaradt, mert a létrás autó emel szerkezetének 
hidraulikája meghibásodott, így a tavat nem tudtuk megtekinteni közel 30 méter 
magasságból. 
Az utcabál harmonika szóval táncra perdítette a jelenlév k túlnyomó többségét, 
majd a 21 órakor kezd dött, szigetr l indított t zijáték adta az est feledhetetlen 
és igazán csodálatos fénypontját. 
Köszönet a szervez knek, a szervezésben segít knek, és nem utolsó sorban az 
el adóknak. Köszönet azon sporttársaknak is, akik e napra félretették 
családi vagy más programjaikat, hogy egyesületünk megalakulásának 20. 
évfordulóját közösen megünnepeljük. k igazán bebizonyították, hogy az 
EGYESÜLETNEK TAGJAI és valóban tesznek az egyesületért nem csupán 
az együtt horgászattal, hanem a szabadid  évente egyszeri alkalommal 
történ  eltöltésével. 
Aki nem vett részt az bánhatja, mert 20 éves évforduló csupán egyszer adatik. 
Pedig a rendezvényünk pontos id pontja márciustól a honlapon, és a horgásztó 
hirdet tábláján is olvasható volt. Persze id nként el kellene olvasni a kihelyezett 
információt, kellene egymással beszélgetni a sporttársaknak, nem mint néhányan 
teszik, rohannak a horgászhelyre, mert a halak hátha nem várják meg ket. 
Utóbbi körbe tartozó sporttársak ezzel a hozzáállással inkább azt a látszatot 
keltik, mintha egy idegen tóra mennének napijegyesként horgászni, bár az igazi 
horgász napijegyesként is beszélget a horgászó szomszédjaival. Mindenesetre, 
aki egyesületnek tagja, attól az egyesület, a tagtársak joggal elvárják, hogy 
vegyen részt az egyesület munkájában, amelybe nemcsak a közös – vagy egy 
azonos tó partján való horgászat –, hanem talán a közös szabadid  eltöltése is 
beletartozik legalább évente egy alkalommal, a Családi nap keretében. 



Aki ezt nem így fogja fel, az elgondolkodhat azon: vajon miért is egyesületi tag? 
Legfeljebb azért, hogy legyen egy biztos horgászati lehet sége az éves tagdíj 
befizetése mellett, ahol "megfogja az éves elvihet  hal fejadagját" aztán más 
dologban érdektelen. Elgondolkodhatnak azon is, hogy amennyiben mindenki 
így fogná fel az egyesületi "életet", akkor az egyesület megérte volna-e 
megalakulásának 20. évfordulóját, vagy életképes lesz-e a jöv ben. Bízom 
benne, hogy a válasz legtöbbünk számára egyértelm en nem. Reménykedünk, 
azok vannak kevesebben közöttünk, akik "csupán így gondolják" egyesületi 
életüket. 
Mindenkinek kellemes horgászatot kívánunk a jöv ben is. 

Veszprém, 2011. június 26. 
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