Haladás Horgászegyesület Pusztaszentlászló

Programterv 2017. évi tevékenységre
Egyesületünk tevékenységét jellemzően az alapszabályban rögzített célok teljesítése, és a
kezelésünkben lévő vagyon állagának fenntartása határozza meg.
Egyesületünk leglényegesebb célja a helyi horgászati lehetőség biztosítása. Ezen cél
megvalósításhoz több fontos feladat teljesítése szükséges, melyeket jelentős anyagi
ráfordítások árán lehetséges elvégezni.
Horgászati lehetőség csak akkor biztosítható egy horgászterületen, ha abban a vízben hal van.
Mivel a mi tavunk jelenlegi állapota a szükséges mértékű természetes szaporulatot nem
biztosítja ezért az utánpótlást haltelepítés módszerével biztosítható. Így 2017. évben is a
rendelkezésünkre álló pénzügyi források bevételét haltelepítésre kívánjuk fordítani. A
telepített halfajok közül kiemelt helyet foglal el továbbra is a ponty, ez fogja kitenni a
telepített mennyiség döntő többségét. A sporthorgászat támogatása érdekében, különösen az
őszi telepítés során nagyobb mennyiségben kívánunk ragadozó halakat telepíteni, csukát és
süllőt, valamint a fajtagazdagság elérése érdekében különböző keszegféléket. Vizsgáljuk
annak lehetőségét, hogy még milyen faj telepítésével tudnánk növelni a halállomány
sokszínűségét.
Halfaj/Származás
Ponty
Ponty.
Csuka
Süllő
Keszegfélék /CsT
Egyéb ősh. /Tóg

Kor/méret
III. nyaras/1,5
III. nyaras/1,5
vegyes/0,5
vegyes/0,3
vegyes/0,1
vegyes/0,5

Összesen
Alsó tó
Felső tó

1,6 ha
7.6 ha

Tavasz

Ősz
1000(200)
300
200
1000
400

Összes kg
1000(200)
1400(300)
300
200
1000
400

2900(450)

4300(750)

1400(300)

1400(300)
469 kg/ha
559 kg/ha

A tavaszi telepítés megtörtént egy új vállalkozástól beszerezve átlagosan 1,5 – 2 kg-os
pontyokat tettünk mindkét tóba.
A horgászkörnyezet karbantartása feladatkörben, fák ültetését, horgászhelyek gondozását
tervezzük.
2017. évben ismételten benyújtásra került az előző évi működési pályázat, amelyben kisértékű
eszközbeszerzések mellett várhatóan támogatják a kaszálási költségeket, szemetesedény
kihelyezéseket. Terveink között szerepel a halőrház technikai ellátottságának fejlesztése, és
horgásztanya fogyóeszközkészletének pótlása, cseréje is.
Ebben az évben már egy társadalmi munkát teljesítettünk, amely során a nádasok levágásán
túl fák kivágására, bozótosok felszámolására került sor. A következő társadalmi munkák
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során a halőrház felújítását, faültetést, sátorhely és tűzrakó helyek kialakítását, a gát hídjának
betonozását, a nyugati gyalogút kiigazítását fogjuk várhatóan végrehajtani.
A hídpályázat eredményétől függően egyéb feladatok is felmerülhetnek.
Közösségi programként májusban ismételten horgászversenyt fogunk tartani. A tavalyi
nagysikerű verseny után, ezt a hagyományt is folytatjuk. Az időpontjára két lehetőség van.
Május 1-én hétfőn vagy május 6-án szombaton rendezzük meg ezt a programot. Szeretnénk
újra szervezni a nyár derekára egy éjszakai horgászversenyt is.
A tavalyi évhez hasonlóan szükség esetén ebben az évben is vállalni tudjuk a helyi falunap
halászlé főzéssel való támogatását.
Terveink szerint az alsó tó gátjához két autó bazaltkövet vásárolunk illetve a gátat a
vízoldalról földbedolgozással is megerősítjük.
Az egyesület vezetősége fontos feladatnak tartja az alsó tó helyzetének rendezését, így ebben
az évben lépéseket teszünk a teljesen jogszerű halgazdálkodási tevékenységhez, valamint a
célszerű hasznosítás megvalósításához.
A vízpartok állapotának javítása érdekében kislépésekkel, de folytatni fogjuk több helyen az
öreg fák lecserélését, valamint szeretnénk tovább csökkenteni a vízparti bozótosokat.
Egyesületünknek a 2017. évi jegykiadás mérlege szerint a gazdálkodási szabályzat alapján
jelenleg lehetséges 125-ből 121 rendes tagja és 25 gyerekjegyes tagja van. A csoportosítási
szabály értelmében csak Pusztaszentlászlóról vagy Tófej – Pusztaederics településekről
tudunk rendes tagot felvenni, Söjtörről és más településről a kvóta betelt. Illetve ezen felül
olyan horgászt veszünk vissza, aki korábban már tagja volt egyesületünknek. Teljes áru
területi jegyet ez idáig hét horgásznak adtunk ki.
Úgy gondolom ezzel a programtervvel, legalább olyan jól fog működni egyesületünk, mint a
korábbi években. A programokhoz a fedezet költségvetésünkben rendelkezésre áll, sikeres
tervezett pályázatok esetén komolyabb pénztartaléka is maradhat az egyesületnek.
Kérem a 2017. évi program fentiek szerinti elfogadását.
Dr. Jandó Zoltán sk.

