Haladás Horgászegyesület Pusztaszentlászló

Programterv 2018. évi tevékenységre
Egyesületünk alapszabályában rögzített célok teljesítését és a kezelésünkben lévő vagyon
állagának fenntartását az alábbi feladatok mentén kívánjuk teljesíteni.
A helyi horgászati lehetőség biztosítása érdekében ez évben is haltelepítési tevékenységé a fő
szerep, ugyanakkor korábbi taggyűlési döntés alapján megkezdjük az Alsó tavon való
halnevelési tevékenységet.
A halgazdálkodási tervünk alapján a nagy tóba 2500 kg pontyot, 200 kg csukát 100 kg süllőt és
1000 kg keszegfélét lenne szükséges telepíteni.
A napijegy eladási teljesülés alapján a ponty teljes mennyiséget várhatóan csak őszi telepítéssel
fogjuk elérni. Szintén az őszi szezonban telepítjük a csukát, süllőt és a keszegféléket. A tavaszi
telepítés során kb. 1 millió forint értékben, 1200 kg pontyot telepítünk. A nyár elején, egy
különleges vásárlási lehetőséget megragadva, 2000 db előnevelt balint telepítünk összesen 60
ezer forint értékben.
Az Alsó tóba a nyár elején 30.000 db előnevelt pontyot telepítünk, kb. 100.000 Ft értékben.
Az Alsó tó halnevelési tevékenységhez további kiegészítő feladatok teljesítése szükséges. Az
etetési tevékenységet egy tudományos tanulmány alapján végezzük. Április hónapban
megkezdtük a planktonosítást, melyhez szerves trágyát, karbamidot és szuperfoszfátot
használunk fel. A nyár második felétől kezdődően kb. 10-12 tonna takarmányt kell
megvásárolni. Az etetéshez szükséges felszerelések és anyagok tárolásához egy mobilgarázs
épületet helyezünk el a tópartra. A teljes halnevelési tevékenységre 1.100.000 Ft-ot tervezünk.
A horgászkörnyezet karbantartása során a kaszálási tevékenységet továbbra is a szerződött
vállalkozó fogja végezni. A társadalmi munkák során továbbra is elvégezzük a gyalogút
karbantartását, a vízparti növényzet ápolását, zöldhulladék megsemmisítését. Folytatjuk a
hulladék összegyűjtési programot. A tavaszi és az őszi társadalmi munka során több fa ültetését
is tervezzük elvégezni.
Terveink szerint, az anyagi és vízhozam körülmények figyelembevételével megvalósítjuk a
nagy tó zsilippallóinak részbeni cseréjét, vízmérce kihelyezését és a túlfolyó cső felújítását. Ez
évben megkezdjük a horgászhelyek elhabolás elleni védelmének kialakítását.
Fejlesztési terveink szerint rövidesen kialakítunk egy új parkolót a Béke utca végénél, új
hirdetőtáblákat helyezünk ki és felújítjuk a gáti kamera vezetékelését.
Ezen feladatok többségére a nyári társadalmi munka során kerül sor. Az évben összesen négy
társadalmi munkát tervezünk.

Az év elején működési és szakmai pályázatot nyújtottunk be, melyek sikeressége esetén
mozgáskorlátozott horgászhelyet létesítünk, a keleti oldali gyalogutat újítjuk fel, esetlegesen
több ülőpad kihelyezésére is sor kerülhet, illetve fejleszthetjük a halőrház felszereltségét.
Folytatva a hagyományokat két horgászverseny megtartását tervezzük. Április 29-én, vasárnap
tartjuk a hagyományos versenyt, míg augusztus vége táján újra megszervezzük a 24 órás
versenyt is. Ezen felül szeretnénk egy csapatot nevezni a megyei finomszerelékes versenyre és
a megyei ifjúsági versenyre is. Szeptember 8-án a mi horgásztavunkon kerül megrendezésre a
megyei horgászvezetők versenye is.
A tavalyi évhez hasonlóan szükség esetén ebben az évben is vállalni tudjuk a helyi falunap
halászlé főzéssel való támogatását.
Egyesületünknek a 2018. évi jegykiadás mérlege szerint egyesületünknek jelenleg 156 tagja
van, melyből 23 gyermek horgász és 16 fő területi engedély nélküli tag. Szavazóképes 133 fő.
Ezen felül 9 fő váltott területi engedélyt. A csoportosítási szabály értelmében ugyanúgy, mint
tavaly Pusztaszentlászlóról vagy Tófej – Pusztaederics településekről tudunk rendes tagot
felvenni, Söjtörről és más településről a kvóta betelt.
Ez évtől ismét változott a napijegy értékesítés is. Jelenleg Szilvás Gyulánál, Söjtörön a Deák
presszóban, Zalaegerszeg a Varga horgászboltban és a Kukac horgászboltban, illetve rövidesen
a horgászjegy.hu oldalon lehet jegyet váltani.
Úgy gondolom ezzel a programtervvel, legalább olyan jól fog működni egyesületünk, mint a
korábbi években. A programokhoz a fedezet költségvetésünkben rendelkezésre áll.
Kérem a 2018. évi program fentiek szerinti elfogadását.
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