
Közhasznúsági jelentés

2017.

Az Alapító  Okiratban megfogalmazottak  szerint  A Víz-Hal-Ember  Közhasznú Alapítvány
célja:
A  halas  gasztronómia,  illetve  a  halételek  fogyasztásának  népszerűsítése  (népi  étkezési
szokások) és hagyományainak ápolása. A természet-, és környezetvédelem, ezen belül is a
vizes élőhelyek, a halfauna és ezek védelmének népszerűsítése. A vizes élőhelyek, illetve a
vízhez  kötődő  őshonos  halállományok  értékmegőrzése.  A  környezetvédelembe  illeszkedő
halgazdálkodási-,  halászati,  horgászati  tevékenység  elősegítése,  a  hagyományos  halászati,
horgászati kultúrák felkutatása és helyreállítása. A halászati, horgászati hagyomány és kultúra
őrzése, gondozása, az őshonos halfajok fennmaradásának elősegítése. Egészséges életmódra
nevelés és szociális tevékenység.

Az Alapítvány közhasznú civil szervezet, az általa végzendő közhasznú tevékenységek:

Az Alapítvány közhasznú tevékenység(ek)et folytat, e közhasznú tevékenység(ek)et mely
közfeladat(ok)hoz kapcsolódóan végzi, továbbá hogy e közfeladat(ok) teljesítését mely
jogszabályhely(ek) írja (írják) elő, valamint - ha tagsággal rendelkezik - nem zárja ki,
hogy  tagjain  kívül  más  is  részesülhessen  a  közhasznú  szolgáltatásaiból;  (2011.  évi
CLXXV.tv 34.§.(1) a.)

A 2017. évi programjaink az Alapítvány célkitűzéseinek megvalósulását szolgálták.

1. 2017.  március  22.-én  a  Víz  Világnapja  alkalmából  a  szarvasi  Tessedik  Sámuel
Múzeumban ingyenes kiállítás és fotokiállítás Dr. Lehoczky István és Karas József
természetfotoiból,  a  szentesi  Koszta  József  Múzeum  vendégkiállítása  muzeális
halászati eszközeiből, a gyomaendrődi Bárka Halászati Látogató Központ makett
gyűjteményének kiállítása és Leckési János muzeális horgászorsó gyűjteményének
bemutatása.  A  kiállítás  megtekintésével  célunk  a  hagyományok  bemutatása,
kultirális örökség megőrzése. (A helyi közművelődési tevékenység támogatása, a
kulturális örökség helyi védelme (2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi
önkormányzatairól  23.  §  (4)  13.  ) A  kulturális  örökség  védelme (2001.  évi
LXIV. tv. a kulturális örökség védelméről 5 § (1) )

2. A  VI. Nemzeti  Halászbál  2017.  március  4.-én  Szarvason  az  Árpád  Szálló
dísztermében  a  MASZ,  a  MAHAL és  a  Víz-Hal-Ember  Közhasznú  Alapítvány
közös  szervezésében  méltó  körülmények  között,  rendkívül  színvonalas  esemény
volt.  A  bál  bevételéből  és  felajánlásokból  jótékony  célú  támogatás  rászoruló
gyermekeknek. Párhuzamos kulturális program a szarvasi Tessedik S. Múzeumban
a „Vizek, halak, emberek a nagyvilágban” Dr. Lehoczky István foto kiállítása, a
„Halászat  Szarvason”  Karas  József  természetfotós  kiállítása,  a  „Vessétek  ki  a
hálótokat  fogásra”  c.  kiállítás  a  Szentesi  Koszta  J.  Múzeum  leletanyagából.
(Kulturális  tevékenység,  közösségi  kulturális  hagyományok,  értékek
ápolásának/  művelődésre  szerveződő közösségek tevékenységének/a  lakosság
életmódja  javítását  szolgáló  kulturális  célok  megvalósításának  támogatása;



művészeti  intézmények/lakossági  művészeti  kezdeményezések,
önszerveződések támogatása, a művészi alkotó munka feltételeinek javítása, a
művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése (1991. évi XX. tv. a
helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak,valamint egyes
centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 121. § a)-b) )

3. A Tisza-tavi Ökocentrumban 2 napos kirándulás 30 hátrányos helyzetű általános
iskolás  kisdiák  részére  teljes  ellátással.  A  célcsoportot  a  Békés  Megyei
Gyermekvédő  Szolgálat  jelölte  ki.  A  program  agyagi  fedezetét  a  VI.  Nemzeti
Halászbál bevétele és önkéntes felajánlások adták. (Sport és az egészséges életmód
és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtése; sportfinanszírozás;
a  gyermek-  és  ifjúsági  sport,  a  hátrányos  helyzetű  társadalmi  csoportok,
valamint a fogyatékosok sportjának támogatása (2004. évi I. tv. a sportról 49. §
c)-e)  ),  (természetvédelem,  állatvédelem,  a  természetvédelmi  kultúra
fejlesztése, a természet védelmével kapcsolatos ismeretek oktatása (1996. évi
LIII. tv. a természet védelméről 64.§ (1) ), 

4. III.  Nemzetközi  Hethland  Balatoni  Feeder  Kupa  2017.  május  12.-14.-ig
Zamárdiban,  A  Hethland  Üdülőközpontban,  a  MOHOSZ,  a  Hethland  Kft.  és
Alapítványunk közös szervezésében. A rendezvényen 100 felnőtt  és 12 gyermek
versenyző vett részt, ez a verseny az első nagyszabású nemzetközi horgászverseny
a  Balaton  feeder  kategóriában.  A  színvonalas  verseny  lehetőséget  adott  a
horgászközösségek építésére, fő célja a balatoni horgászat népszerűsítése, a balatoni
horgászat  hagyományainak  fenntartására,  valamint  a  halas  gasztronómiai
hagyományok  népszerűsítésére,  amihez  a  nemzetközi  versenyzők  kínálata  is
hozzájárult.  (Kulturális  tevékenység,  közösségi  kulturális  hagyományok,
értékek  ápolásának/  művelődésreszerveződő  közösségek  tevékenységének/  a
lakosság  életmódja  javítását  szolgáló  kulturális  célok  megvalósításának
támogatása;  művészeti  intézmények/lakossági  művészeti  kezdeményezések,
önszerveződések támogatása, a művészi alkotó munka feltételeinek javítása, a
művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése (1991. évi XX. tv. a
helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes
centrális  alárendeltségű  szervek  feladat-  és  hatásköreiről  121.  §  a)-b).
Kulturális örökség megóvása. A helyi közművelődési tevékenység támogatása,
a kulturális  örökség helyi  védelme (2011.  évi  CLXXXIX. tv.  Magyarország
helyi önkormányzatairól 23. § (4) 13. ) A kulturális örökség védelme (2001. évi
LXIV.  tv.  a  kulturális  örökség  védelméről  5  §  (1)  Egészség  megőrzés,  a
lakosság  egészségi  állapotának  javítása,  a  jobb  életminőség  elősegítése,  az
egészségkárosító környezeti, társadalmi és egyéb hatások elleni fellépés (1997.
évi CLIV. tv. az egészségügyről 144. § (1)-(2) )

5. A Szentesi Koszta J. Múzeum és Alapítványunk együttműködésével „A Körösök
Halászata” időszakos kiállítás a halászat tárgyi eszközeinek bemutatásával a Tisza-
tavi  Ökocentrumban  2017.  július  10.-november  10.-ig.  (természetvédelem,
állatvédelem, a természetvédelmi kultúra fejlesztése,  a természet védelmével
kapcsolatos ismeretek oktatása (1996. évi LIII. tv. a természet védelméről 64.§
(1)  ),  kulturális  örökség  megóvása,  a  helyi  közművelődési  tevékenység
támogatása,  a  kulturális  örökség  helyi  védelme  (2011.  évi  CLXXXIX.  tv.
Magyarország helyi  önkormányzatairól  23.  §  (4)  13.  )  A kulturális  örökség
védelme  (2001. évi LXIV. tv. a kulturális örökség védelméről 5 § (1) )



6. Dr.  Lehoczky  István  természetfotós  „Vizek-halak-emberek  a  nagyvilágban”  c.
kiállításának bemutatása a Tisza-tavi Ökocentrumban 2017. május 20.- július 16.-
ig. (természetvédelem, állatvédelem, a természetvédelmi kultúra fejlesztése, a
természet  védelmével  kapcsolatos  ismeretek  oktatása  (1996.  évi  LIII.  tv.  a
természet védelméről 64.§ (1) )

7.
8. Az  V.  Szarvasi  Horgász  és  Halas  Gasztronómiai  Napok  megrendezése  2017.

augusztus  4-5.-én  hagyományosan  a  szarvasi  Kacsa-tó  és  a  Holt-Körös  mellett.
Megközelítőleg  1000  látogató  vett  részt  a  programokon,  melynek  résztvevői  a
szarvasi civil és hivatásos természetvédelem szervezeteinek képviselői, a halászati
ágazat kutatóintézetének és vállalkozásainak munkatársai, a főzőversenyre nevezett
csapatok, a felnőtt és gyermek horgászverseny résztvevői, a strandröplabda verseny
résztvevői,  a  Fehérasztal  Lovagrend  tagjai,  valamint  Szarvas  Város  érdeklődő
közönsége és a rendezvényen megjelent turisták. Az V. Szarvasi Horgász és Halas
Gasztronómiai  Napok  a  halas  gasztronómia,  illetve  a  halételek  fogyasztásának
népszerűsítését és hagyományainak ápolását igyekszik elősegíteni. A rendezvényre
ellátogatók rengeteg halfogyasztással,  egészséges életmóddal,  közösség építéssel,
szórakozással,  kikapcsolódással  kapcsolatos  program  közül  válogathattak.
(Kulturális  tevékenység,  közösségi  kulturális  hagyományok,  értékek
ápolásának/  művelődésreszerveződő  közösségek tevékenységének/  a lakosság
életmódja  javítását  szolgáló  kulturális  célok  megvalósításának  támogatása;
művészeti  intézmények/lakossági  művészeti  kezdeményezések,
önszerveződések támogatása, a művészi alkotó munka feltételeinek javítása, a
művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése (1991. évi XX. tv. a
helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes
centrális  alárendeltségű  szervek  feladat-  és  hatásköreiről  121.  §  a)-b).
Kulturális örökség megóvása. A helyi közművelődési tevékenység támogatása,
a kulturális  örökség helyi  védelme (2011.  évi  CLXXXIX. tv.  Magyarország
helyi önkormányzatairól 23. § (4) 13. ) A kulturális örökség védelme 2001. évi
LXIV.  tv.  a  kulturális  örökség  védelméről  5  §  (1)  )  Egészség  megőrzés,  a
lakosság  egészségi  állapotának  javítása,  a  jobb  életminőség  elősegítése,  az
egészségkárosító környezeti, társadalmi és egyéb hatások elleni fellépés (1997.
évi CLIV. tv. az egészségügyről 144. § (1)-(2) )

9. Az Alapítványunk által alapított „Ember az emberért”, „Ember a vízért” és „Ember
a  halért”  díjak  ünnepélyes  átadására  2017.  augusztus  25.-én  a  szarvasi  Vízi
Színházban  került  sor,  a  díjátadó  ünnepséget  a  Magyar  Állami  Népi  Együttes
„Megidézett Kárpátalja” c. műsorának előadása követte. A díjak a nevezett célok
elérése érdekében kiemelkedő teljesítményt nyújtó helyi szervezetek, intézmények,
alapítványok munkájának elismeréseként 2017-ben harmadik alkalommal lettek a
kuratórium  döntése  alapján  odaítélve.  (Kulturális  tevékenység,  közösségi
kulturális  hagyományok,  értékek  ápolásának/  művelődésreszerveződő
közösségek tevékenységének/ a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális
célok  megvalósításának  támogatása;  művészeti  intézmények/lakossági
művészeti  kezdeményezések,  önszerveződések  támogatása,  a  művészi  alkotó
munka  feltételeinek  javítása,  a  művészeti  értékek  létrehozásának,
megőrzésének segítése (1991. évi XX. tv. a helyi önkormányzatok és szerveik, a
köztársasági  megbízottak,  valamint  egyes  centrális  alárendeltségű  szervek
feladat- és hatásköreiről 121. § a)-b)



10. A  Gyomaendrődi  Szent  Antal  Népházban  Dr  Lehoczky  István  természetfotós
„Vizek,  halak,  emberek a  nagyvilágban” c.  foto kiállításának  bemutatása,  2017.
novemberétől. (A természetvédelmi kultúra fejlesztése, a természet védelmével
kapcsolatos  ismeretek  oktatása  (1996.  évi  LIII.  tv.  a  természet
természetvédelem védelméről 64.§ (1) ), (nevelés és oktatás, képességfejlesztés,
ismeretterjesztés, általános iskolai, gimnáziumi, szakközépiskolai, szakiskolai,
nemzetiségi nevelés-oktatás, (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
4. § (1) a)-u) 

11. Évzáró  konferencia  2017.  december  19.-én,  melynek  keretében  a  2017.  évben
elvégzett feladatok értékelésére és a 2018. évi programok ismertetésére került sor.
A meghívottak  az  együttműködő  partnerek  és  szervezetek,  intézmények  voltak.
(Közösségi  kulturális  hagyományok,  értékek  ápolásának/  művelődésre
szerveződő  közösségek  tevékenységének/  a  lakosság  életmódja  javítását
szolgáló  kulturális  célok  megvalósításának  támogatása;  művészeti
intézmények/lakossági  művészeti  kezdeményezések,  önszerveződések
támogatása,  a  művészi  alkotó  munka  feltételeinek  javítása,  a  művészeti
értékek  létrehozásának,  megőrzésének  segítése  (1991.  évi  XX.  tv.  a  helyi
önkormányzatok  és  szerveik,  a  köztársasági  megbízottak,valamint  egyes
centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 121. § a)-b) )

A 2017. évben önkéntesek segítették önkéntes munkaszerződés keretein belül a munkánkat,
valamint  egy  -1-  fő  kulturális  közfoglalkoztatott  segítette  az  alapítvány  tevékenységét  a
Nemzeti Művelődési Intézet által foglalkoztatva.
Főállású  munkavállalója  nem  volt  a  szervezetnek,  a  tisztségviselők  nem  részesültek  az
alapítványon keresztül juttatásokban.


