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Programterv 2019 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, valamint folytatjuk az Alsó tavon megkezdett 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 ponty mennyiségének nagyobb részét valamint a tavalyi évről elmaradt és az idénre tervezett 

teljes süllő mennyiséget várhatóan az alsó tó őszi lehalászásából fogjuk elérni. Szintén az őszi 

szezonban haltermelőktől való vásárlással telepítünk csukát, ismételten compót és más 

keszegféléket.  A tavaszi telepítés során eddig 10 q pontyot telepítünk. Kellő pénzügyi fedezet 

esetén, az ősz során extra méretű pontyokat is vásárolunk. A halak megvásárlására további 

900.000 Ft-ot tervezünk.   

Az Alsó tó halgazdálkodási tervének módosítását követően a halnevelést jelenleg az egy éves 

ciklus szerint folytatjuk, melynek értelmében 10 q kétnyaras pontyot és 95 kg egynyaras süllőt 

helyeztünk ki a vízbe. Ennek értéke 1.086.750 Ft volt.  

A halneveléshez a nyár folyamán további etetőanyag beszerzése szükséges, valamint a 

pénzügyi helyzetünk tükrében halászhálót és más lehalászáshoz, halneveléshez szükséges 

eszközöket kívánunk beszerezni. A szerződött halbiológus díjával együtt, a halnevelésre, 

további 700.000 Ft-ot kívánunk költeni.  

A hagyományos tavaszi horgászversenyt május 1-én, szerdán tartjuk. A 24 órás 

horgászversenyünket várhatóan augusztus 10-11-re szervezzük. Ősszel, a II. Pergető 

Horgászversenyre várhatóan október 26 kerül sor. Amennyiben van jelentkező csapat, úgy 

április 20-ára támogatjuk az indulást a megyei finomszerelékes versenyre és a megyei ifjúsági 

versenyre is. Szeptemberben részt veszünk a megyei horgászvezetők versenye is. Május 25-én 

a söjtöri polgárőrök szerveznek zártkörű horgászversenyt, míg egy esetleges sikeres 

együttműködés révén később tisztázandó időpontban gyermeknapi horgászversenyre és feeder 

versenyre is sor kerülhet a horgásztavunkon.   

Napijegy eladási helyszínek ismét változtak. Ez évtől, Szilvás Gyula és a 3V96 Bt. által 

üzemeltetett horgászboltokon túl, most már a nagykanizsai Horgászonline horgászboltban is 

lehet napijegyet vásárolni a tavunkra.   

A horgászkörnyezet karbantartása során a kaszálási tevékenységet továbbra is a szerződött 

vállalkozó fogja végezni. 2019. évre négy társadalmi munkát szervezünk. A téli társadalmi 



munkát már teljesítettük, a tavaszira április 27-én kerül sor. A nyári társadalmi munkát július 

hónapban szervezzük, míg az őszi társadalmi munkaként, az alsó tó lehalászására várhatóan 

október közepén kerül sor. Akik a szervezett munkán nem tudnak részt venni, azoknak továbbra 

is felajánljuk a lehetőséget, eltérő időpontokra, előre egyeztetett feladatok elvégzését.  

A társadalmi munkák során továbbra is elvégezzük a gyalogút karbantartását, a vízparti 

növényzet ápolását, környezetünk fejlesztését, szépítését. Folytatjuk a hulladék összegyűjtési 

programot. A tavaszi és az őszi társadalmi munka során több fa és cserje ültetését is tervezzük 

elvégezni.  

Kettő darab fedett horgászkiülő elhelyezését tervezzük, az egyiket a 19-es horgászhelyre, míg 

a másikat a nyugati oldalra.  

Terveink szerint folytatjuk a nagy tó zsilippallóinak cseréjét, vízmérce kihelyezését és a 

túlfolyó cső felújítását. Ha megnyeri a horgásztársak tetszését az 5-ös hely jelenlegi kővel 

kirakott állapota, akkor folytatjuk a horgászhelyek, hasonló módszerrel történő, elhabolás elleni 

védelmének kialakítását.  

Az új parkoló építése helyett, az önkormányzattal együttműködve parkolási lehetőséget 

biztosítunk a régi iskola előtti területre. Továbbra is tervben tartjuk a gáti kamera vezeték 

felújítását. 

Az év elején működési pályázatot nyújtottunk be, melynek sikeressége esetén karbantartáshoz 

szükséges eszközbeszerzéseket hajtunk végre.  

A tavalyi évhez hasonlóan szükség esetén ebben az évben is vállalni tudjuk a helyi falunap 

halászlé főzéssel való támogatását.  

Egyesületünknek a 2019. évi jegykiadás mérlege szerint egyesületünknek jelenleg 173 tagja 

van, melyből 29 gyermek horgász és 25 fő területi engedély nélküli tag. Szavazóképes 144 fő. 

Ezen felül 10 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. 

Úgy gondolom ezzel a programtervvel, legalább olyan jól fog működni egyesületünk, mint a 

korábbi években. A programokhoz a fedezet költségvetésünkben rendelkezésre áll. 

Kérem a 2019. évi program fentiek szerinti elfogadását. 
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