Beszámoló a 2018-as évről
Aranypatak horgászegyesület Nagycenk

Horgászegyesületünk számára a tervezetteknek megfelelően alakult a tavalyi, rendkívül mozgalmas
év. Megtörténtek a haltelepítések, két lépésben összesen 19 mázsa pontyot és 3 mázsa kárászt
telepítettünk a Laposréti-tóba. Bővítettük a halőrök csapatát is, illetve az aktív tagok mellé újak is
kerültek a hatékonyabb ellenőrzés érdekében. Kisebb szabálytalanságok előfordulnak, mint
mindenhol, de elmondható, hogy a tagjaink és a vendéghorgászok is alapvetően szabálykövető
magatartást tanúsítottak.
A horgásztó és környékének villamosítási munkálatai 99%-ban elkészültek, a végleges csatlakozás a
villamos hálózathoz már csak az EoN-on és az alvállalkozóin múlik, az elméleti határidő március 21.
volt. Minden horgászhelyhez villamos csatlakozás készült, illetve 6-7 házanként elosztókat és
megszakítókat telepítettünk a biztonságos üzemeléshez. Ehhez a fejlesztéshez a tagok
nagymértékben hozzájárultak.
Az M85-ös autóút építése nagyban megváltoztatta a tó környékét, a kisajátítás a horgásztó területét
is érintette, így a már felállított „közösségi ház” is beleesett az út vonalába. Ennek megfelelően azt
részlegesen lebontottuk, illetve azóta már új alapzat is készült és a ház áthelyezésre is került.
A horgásztó patak oldalán lévő veszélyes fák visszametszése majdnem teljesen megtörtént, a
továbbiakban is gondot viselünk a patakoldal rendben tartására.
Nagy problémát jelentett a szemétgyűjtőkben és a környékükön tornyosuló szemét, így a tavalyi
évben ezeket felszámoltuk, illetve felhívtuk a horgászok figyelmét, hogy a tevékenységük során
keletkező szemetet szíveskedjenek magukkal hazavinni. A probléma ezzel lényegében megoldódott.
Elkészült a tó vízpótlását hosszú távon megoldó szivattyúház is, ami az idei évben kerül befejezésre,
illetve a szivattyú telepítésre.
A tó körüli munkákat továbbra is tagság aktív bevonásával, zömmel társadalmi munkában tudja
egyesületünk megoldani, a tagság gerincét adók áldozatos munkájának köszönhetően. A versenyek
előkészítése és jó hangulatú megrendezése a tagoknak köszönhető, ezzel sikerül a tó jó hírét a
környező falvakba is elvinni. Az elmúlt évben négy versenyt rendeztünk, amiket versenyenként 40-60
fő vett részt 200-400 kilogrammos átlagos versenyenkénti halfogásokkal.
Szép számmal látogattak meg minket napijegyes horgászok is, a bevételt a telepítésekre fordítottuk.
Közben a tagságot is sikerült bővíteni, folyamatos az érdeklődés a tagsági feltételek iránt. Jelenleg 56
fő teljes jogú tagunk van, ezen kívül közel 20 fő „külsős” taggal rendelkezünk, és körül-belül
ugyanennyi gyermekjegyet adunk ki éves szinten. Összesen tehát lassan 100 horgászt kezel az
egyesületünk.
A jogszabályi változásokat követve több alkalommal horgászkártya regisztrációt tartottunk a tagjaink
részére, ami az új regisztrációs rendszer bevezetését, használatát is segítette. Magyarországon
horgászni már csak így lehet szabályosan. A Magyar Országos Horgász szövetséggel megkötöttük a
forgalmazó szerződéseket, illetve a forgalmazásra jogosult tagunk vizsgát is tett, hogy az állami
horgászjegyek kiadására jogosultak maradjunk.
Az öt éves ciklus lejárta után sikeres tisztújításon vagyunk túl, az egyesületünk vezetősége változatlan
felállásban folytatja a további munkát.

Egyesületünk stabil anyagi gazdálkodással rendelkezik, a Nagycenk Nagyközség Önkormányzata által
biztosított kölcsönt a szerződésnek megfelelően törlesztettük, az idei évben is eleget téve a
kötelezettségünknek be is fejeződött annak visszafizetése, a kapott 2018-as támogatással is elszámolt
egyesületünk.
Aktuális híreinket, a tagság tájékoztatását folyamatosan a Facebook oldalunkon (Aranypatak
Horgászegyesület Nagycenk), illetve a készülőben lévő honlapunkon: www.aranypatakhe.hu
folyamatosan megtettük, illetve megjelentünk a község honlapján és a Cenki Hiradóban is.
Ezúton is szeretnénk kifejezni hálánkat és köszönetünket Nagycenk Nagyközség
Önkormányzatának, polgármesterének és képviselő testületének minden segítségért és
támogatásért!
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