
 

 

A Felsőtárkányi Sziklaforrás Egyesület beszámolója 

a 2020. évi tevékenységéről 

 

Tisztelt Képviselő Testület! 

 

Egyesületünknek a több mint tíz éves tevékenysége alatt az elmúlt évben tapasztalthoz hasonló 

váratlan, működést nehezítő körülményekkel nem kellett még szembe nézni. A járványhelyzet 

rányomta bélyegét az egész ország, településünk életére, megváltoztatta a turizmust, ezen belül 

a horgászturizmust is. A tavaszi szigorú intézkedéseket követően vendéghorgászokat nem 

fogadtunk, az egyesület tagjai is csak az egészségügyi óvintézkedések betartásával látogatták a 

tavat. Az ezt követő, a járvány második hullámáig terjedő időszakban, igen jelentős volt a 

hozzánk látogató horgászok száma, sikerült elérni a tavalyi látogatottsági szintet, megoldani a 

vállalt feladatokat, elvégezni a karbantartásokat, megszervezni a rendezvényeket, valamint 

sikeres pályázatokat benyújtanunk. Elnökként ez az első év, melyet az egyesületben töltöttem, 

remélem sikerült a bemutatkozó évemben a tagság, az Önkormányzat és a település lakóinak 

megelégedésére végezni munkámat. 

 

A pandémia mellett jelentős gondot okozott az őszi, téli csapadék hiánya, ami a Szikla-forrás 

elapadását, a Felső tó vízutánpótlásának megszűnését, az Alsó tó kiszáradását eredményezte. A 

tavak halállományában ezen kívül télen jelentős kárt okozott az ide települt vidra (vidracsalád), 

amely kártételével kapcsolatban, a halászati felügyelővel történt egyeztetést követően, 2020. 

április 17. napján kelt levelünkben megkerestük a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási 

Hivatala Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztályát. Mellékelten megküldöm a tárgyban 

keletkezett leveleket, dokumentumokat. Sajnos nem látunk megoldást erre a helyzetre, a 

természetvédelmi szempontokat megértjük, de szomorúan látjuk a tízéves telepítési, halvédelmi 

munka eredményének veszélybe kerülését. Megítélésünk szerint a tavakban élő halaknak a 

vidrához hasonló védelmet kellene élvezniük, hiszen amellett, hogy a természet részei, jelentős 

anyagi és emberi erőforrásra volt szükség a változatos halállomány kialakításához. 

 

A tavaszt vízhiánnyal kezdtük, amelynek káros hatásán megpróbáltunk felülemelkedni, és 

kihasználni az így keletkezett lehetőséget. Elvégeztük a Felső tó fenékürítő műtárgyának, 

gátjának javítását, kijavítottuk az Alsó tó műtárgyát, partvédő kövezést hoztunk létre, amely a 

medervédelem mellett megfelelő élőhelyet biztosít a visszatelepítendő halaknak és más hasznos 

vízi állatoknak. A tó közepén lévő levegőztető cső körüli feltöltés kövezését és az esetleges 

újabb vízszintvesztéskor szükséges halmentéshez, a telepítendő halak teleléséhez kb. 10 m2 



telelő gödröt készítettünk. Az elmúlt napokban örömmel tapasztaltuk az Alsó tó gyors 

vízszintemelkedését, várhatóan a napokban visszaáll az eredeti vízszint. A horgászház 

vizesblokkjának fejlesztése, burkolása megtörtént. 

 

A hagyományos évadnyitó rendezvényt, az országos érdeklődésre számot tartó, a sorban 

kilencedik Fly-sox műlegyes napokat, versenyt és a „Legyes Sulit” sajnos nem tudtuk 

lebonyolítani a járványügyi korlátozások következtében. Ezt követően a szokásos márciusi 

nyitás helyett májustól tudtuk fogadni a vendéghorgászokat. Hagyományteremtő szándékkal 

ebben a hónapban megrendeztük az I. Felsőtárkányi Női Pergető Versenyt, melyre az ország 

különböző pontjáról érkeztek versenyzők. A rendezvényről a TV Eger beszámolót készített. 

Mivel a hölgyek részéről, a kedvező tapasztalataik alapján felkérés érkezett hozzánk, így 

augusztus végére előrehoztuk a 2021-re tervezett második versenyt. Ennek beharangozójaként 

stúdióbeszélgetés volt az egri televízióban. A verseny iránti jelentős érdeklődést mutatja, hogy 

az idei évben már selejtezőket kell tartanunk a döntő előtt, így biztosítva az indulni 

szándékozóknak a horgászati lehetőséget. 

 

Sikerrel pályáztunk a Magyar Országos Horgász Szövetségnél a gyermeknapi horgászverseny 

támogatására, így a közös horgászatot, a versenyt komoly díjakkal tudtuk megrendezni. A 

következő rendezvényünk a Horgászegyesületek Heves Megyei Szövetségének hagyományos 

elnök-titkári versenye volt. Külön megtiszteltetés egyesületünk részére, hogy mint a 

szervezethez az előző évben csatlakozott „újonc” egyesületünket bízták meg a szervezéssel, 

lebonyolítással. Ezekről az eseményekről is beszámoló készült a városi televízióban, a Heves 

Megyei Hírlapban, illetve riportot készített a felsőtárkányi horgászatról a Kossuth Rádió is. 

Több baráti társaság szervezett találkozót a tópartra, csak úgy, mint azok a gazdasági 

társaságok, akik visszatérőként vagy első alkalommal idelátogatóként itt rendezték meg 

csapatépítő összejövetelüket. 

 

„A Felsőtárkányi Sziklaforrás Egyesület eszközbeszerzése, a Felsőtárkányi Horgásztavak 

környezetvédelme, a szabadidő kulturált eltöltéséhez tér és lehetőség biztosítása, a 

gyermekhorgász utánpótlás nevelés és a horgászturizmus fejlesztése érdekében” címmel 

pályázatot nyújtottunk be a Magyar Falu Program keretében az egyesület eszközbeszerzésére. 

A pályázati anyagunkat elfogadták, sajnos fedezethiány miatt tartaléklistára került pályázatunk.  

A mai napon kaptuk meg az alábbi értesítést, a Nemzeti Együttműködési Alap Helyi és területi 

hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 2021. című pályázati kiírással 

kapcsolatosban: „Ezúton értesítjük, hogy a(z) NEAG-KP-1-2021/2-000851 pályázati 

azonosítószámon, „Felsőtárkányi Sziklaforrás Egyesület 2021-2022. évi működési támogatása” 

címmel benyújtott pályázatát a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) a 

pályázati kiírás 9.2. pontja alapján érvényesnek nyilvánította.” Reméljük, ezúttal nemcsak 

érvényes, hanem eredményes, támogatott is lesz a pályázatunk. 

 



Továbbra is részt vesz Bajzát Zoltán tagtársunk az Országos Műlegyező Horgászbajnokságban, 

bár az idei évben nem tudta elérni a maga elé állított célt, ezúttal tizedik helyezett lett, de így is 

tagja a Finnországban megrendezésre kerülő világbajnokságra készülő válogatott keretnek. 

 

Örülünk, hogy az Önkormányzattal közösen ismét elkészítettük a Felsőtárkány értékeit, 

szépségeit bemutató fali naptárt, melynek képeit Berecz Tünde és Balázs László készítették. 

 

Külön köszönetet mondunk Felsőtárkány Község Önkormányzat Képviselőtestületének 

munkánkat segítő támogatásáért, reméljük, ez a rendkívül értékes együttműködés a jövőben is 

folytatódik, munkánkkal pedig öregbítjük a település jó hírét, az itt élők és az idelátogatók 

számára a pihenéshez kellemes környezetet, hangulatot biztosítunk. 

 

Továbbá köszönetünket fejezzük ki a Községüzemeltető Kft.-nek, a Közétkeztetési Kft.-nek, a 

Felsőtárkányi Polgárőrségnek, a Közművelődési Intézménynek, a Pöttyös Büfének, a Panda 

Fagyizónak, valamint a munkánkat segítő helyi és környékbeli magánszemélyeknek, 

vállalkozásoknak. 

 

Felsőtárkány, 2021. január 11. 

 

 

Bárdos Zsolt 

Felsőtárkányi Sziklaforrás Egyesület 

Elnök 


