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Programterv 2020. 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 tavaszi telepítés során a nagytóba közel 3000 kg pontyot helyeztünk ki, melynek egy része 

az őszi pályázati haltelepítés kiegészítés volt. Az ősz folyamán további 1000 kg ponty és 150 

kg egynyaras fogassüllő megvásárlását tervezzük. Ezen felül a nagytóba áthelyezésre kerül az 

Alsó tó őszi lehalászása során kifogott halak többsége is, jelentős mennyiségű csuka és 

takarmányhal, illetve még ponty és amur is várható. Szintén az őszi szezonban, amennyiben a 

MOHOSZ újra kiírja a haltelepítési pályázatát, akkor a nagytóba keszegféléket és compót is 

szeretnénk telepíteni. Kellő pénzügyi fedezet esetén, az ősz során ismét tervben van extra 

méretű pontyok telepítése is.   

Az Alsó tóba az előző évi lehalászás után csaknem 300 kg egynyaras csukát és 1300 kg 

takarmányhalat telepítettünk, melyet ősszel fogunk lehalászni a tavalyi évben bent maradt 

halakkal együtt. Ezt követően – a megszerzett tapasztalatokra építve – egy kisebb átalakítási 

földmunkát végzünk el, ennek során meghosszabbítjuk a halágyat és megszüntetjük medencés 

süllyedéses területeket. Ezt követően a tavat kb. 10 mázsa kétnyaras ponttyal és 3 előnevelt 

csukával telepítjük, illetve takarmányhallal telepítjük vissza. Ezt a telepítést is megpróbáljuk 

részben MOHOSZ pályázatból finanszírozni. Lehetséges, hogy ez a telepítés már 2021-ben 

kerül végrehajtásra.  

A halneveléshez ebben az évben takarmányt nem kell vásárolni. A tavalyi évről megmaradt 

takarmányt a nyár folyamán feletetjük.  

A hagyományos tavaszi horgászversenyt május végére terveztük. A veszélyhelyzet miatt ezt 

nem tarthattuk meg, így a versenynaptárat jelentősen átalakítottuk. A jelenlegi terveink alapján, 

szeptember 12-én, szombaton rendezzük az egyesületi családi napi és ifjúsági horgászversenyt. 

Ennek díjazására a Mohosznál sikeresen pályáztunk. a program egyben a horgászszakkör 

zárórendezvénye is lesz. A 24 órás horgászversenyünket várhatóan szeptember végén tartjuk 

meg, a pontos időpont még nincs kijelölve. A III. Pergető Horgászversenyre várhatóan október 

24 kerül sor. Szeptember 5-én részt veszünk a megyei horgászvezetők versenyén is. A 

veszélyhelyzeti változások miatt más versenyrendezvényre nem kerül sor a tavunkon. 



 

Napijegy eladási helyszínek most már nem változtak, négy helyen lehet napijegy vásárolni a 

horgásztavunkra. A veszélyhelyzet kezdetén ugyanakkor bevezetésre került az online napijegy 

vásárlási lehetőség, mely a honlapunkon igényelhető. Eddig csekély érdeklődés volt iránta.  

A horgászkörnyezet karbantartása során a kaszálási tevékenységet továbbra is a szerződött 

vállalkozó végezi. 2020. évre is négy társadalmi munkát terveztünk, de a tavaszi társadalmi 

munkát a veszélyhelyzet miatt szervezetten nem tarthattuk meg. Több horgásztárs egyénileg 

teljesítette a társadalmi munkáját. szervezünk. A nyári társadalmi munkára augusztus 15-én, 

szombaton kerül sor, az őszi társadalmi munkaként az alsó tó lehalászását október 17-én tartjuk. 

Továbbra is fenntartjuk a lehetőséget, hogy akik a szervezett munkán nem tudnak részt venni, 

azoknak eltérő időpontokra, előre egyeztetett feladatok elvégzését tudjuk ajánlani.  

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

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

programot. A nyári társadalmi munkára a mozgáskorlátozott horgászhely megépítését és a 

pályázati tanösvény kialakítását tervezzük elvégezni.  

Terveink szerint folytatjuk a nagy tó zsilipjének felújítását. Búváros segítségével a zsilip 

lezárást hajtjuk végre a javítási munkák érdekében.  

A környezetalakítási tevékenységet nagymértékben meghatározza a sikeres NEA pályázatunk, 

melynek során a nyugati oldalon egy tanösvényt létesítünk, a gyalogút egy csaknem négyszáz 

méteres szakaszon kap kavicsos burkolatot, ülőpadokat, tanösvény táblákat helyezünk ki.  

Az 5. horgászhelynél elkészült a Horgászlak, mely az egyesülettől kibérelhető, négy fő 

kényelmes pihenését biztosítja. Ennek felszeléséhez egy pados szalonna sütőt vásároltunk a 

NEA pályázatból. 

Szintén ezen pályázatból motorfűrészt, halászhálót és melles csizmákat szereztünk, illetve 

szerzünk be. 

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

halászlé főzéssel való támogatását.  

Egyesületünknek a 2020. évi jegykiadás mérlege szerint egyesületünknek jelenleg 188 tagja 

van, melyből 37 gyermek horgász és 38 fő területi engedély nélküli tag. Szavazóképes 151 fő. 

Ezen felül 22 fő válthat éves területi engedélyt. A csoportosítási szabály értelmében még 12 főt 

tudnánk rendes tagnak felvenni, de Söjtörről 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 2029. évi program fentiek szerinti elfogadását. 
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