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Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei 
Szövetsége

2014. július 19-20.
I. Pinka-völgyi Halas Napok:

A Pinka patak csodálatos természeti értékeire és az 
elmúlt évek határ menti turisztikai fejlesztéseire, 
horgászati lehetõségeire hívta fel a figyelmet a 
Vaskeresztesen megtartott rendezvény. A halas 
napok keretében hagyományos horgászversenyek, 
mûlegyezõ kupa, halételkészítõ verseny, gyermek 
horgászvetélkedõ, horgászati bemutatók, 
szervezett bor - és pisztráng kóstoltatás, valamint 
számos térségi kulturális program volt. A 
rendezvény becsült résztvevõ száma: 700 fõ

Eszközbeszerzések: fûkaszák, védõruházat, 
utánfutó, informatikai eszközök

Velencei-tó Térségfejlesztõ Közhasznú Egyesület
Velencei-tó és Én! kifestõ és foglalkoztató füzet, 
gyermekek részére játékos, informatív formában 
került kiadásra 15 ezer példányban. Célja a 
horgászat, és a halfogyasztás népszerûsítése a 
gyerekek körében, könnyû és játékos feladatokkal 
kiegészítve. Környezetvédelmi elemek, a vízi világ 
ismertetése, a természet szeretete, óvása, a vízi 
világ kincseinek bemutatása, és érdekességek, 
ritkaságok színesítik a füzetet. 

Magyar Országos Horgász Szövetség
1124 Budapest, Korompai u. 17.

www.mohosz.hu

Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége
9795 Vaskeresztes, 165/4. hrsz.

www.vasivizeken.hu

Velencei-tó Térségfejlesztõ Egyesület
2481 Velence, Balatoni út 75.

www.velenceitoleader.hu

I. Pinka-völgyi Halas Napok



A projekt célja: horgászturizmus fejlesztése; 
Horgász Egyesületek, Szövetségek, szolgáltatók, 
vállalkozások közötti együttmûködések erõsítése; 
halfogyasztás népszerûsítése; a horgászat, mint új 
turisztikai szegmens; a horgászat mindenki 
számára elérhetõvé tétele; tudástranszfer (legjobb 
gyakorlat átadása); szakmai ismeretek bõvítése: 
tanulmányutak, horgászversenyek, konferenciák, 
természeti értékek bemutatása, valamint a 
kulturált  szabadidõ eltöltésére irányuló 
sporthorgászattal  kapcsolatos ismeretek 
fejlesztése.

A projekt keretében megvalósult tevékenységek 
(MOHOSZ):

- 2014. május 17.
  Velencei-tavi Évadnyitó Horgász- és   
  Halászléfõzõ verseny:

?   Felnõtt horgászversenyek
?   Ifjúsági- és Gyermek horgászverseny
?   Halászléfõzõ verseny, kóstoló
?   Kulturális rendezvények
     (Vaskeresztesi német nemzetiségi vegyeskar, és  
     a tánccsoport, térségi együttesek)

Eszközbeszerzések:
Csónakok és kapcsolódó felszerelések-, WC 
konténerek-, informatikai eszközök beszerzése.
Területrendezés, infrastruktúrafejlesztés a 
Velencei -tavi telephelyen: kerítésfelújítás és 
világításkorszerûsítés.

Informatikai fejlesztés:
honlap és mobil applikáció
www.velenceihorgasz.hu

- 2014. szeptember 12-13.
  Velencei-tavi Családi Horgász Napok:

?    szakmai mûhelytalálkozó 40 fõ résztvevõvel az 
      új halgazdálkodási törvényrõl, a halászati 
      õrzés megújult szabályairól, a horgászvizek 
      kezelésének problémáiról és a horgász-
      egyesületek mûködtetésérõl az új civil jogi 
      környezetben. 

- 2014. október 29-30.
Tanulmányút a Pinka-Völgyébe

Szakmai mûhelytalálkozó 40 fõ részvételével a 
következõ témákról: Horgászvizek és halvédelem 
h e l y z e t e  Va s  m e g y é b e n ,  P i n k a v ö l g y i  
horgászturisztikai helyszínek osztrák és magyar 
oldali bemutatása, területi jegy forgalmazási 
szoftver bemutatása, és a horgászturisztikai 
bizományosokkal történõ szerzõdéses viszony 
kialakítása, elszámoltatása, "Projekt ötlettõl a 
megvalósításig" - horgászati célú fejlesztési 
pályázatok beadása, kezelése, elszámolása, 
kerekasztal beszélgetés horgászszervezetek 
együttmûködési  lehetõségeirõl.

Családi Horgász Napok: horgászverseny

?    családi nap közel 100 fõ résztvevõvel és a 
      következõ programokkal: ismeretterjesztõ 
      elõadások; horgászat; fakultatív programok: 
      foglalkoztató játékok, Velencei-tó leggyakoribb   
      halfajainak bemutatása akváriumokban, 
      halsimogató-medence, horgászsuli (alapvetõ 
      szerelékek és legegyszerûbb horgászcsomók 
      készítésének oktatása), célbadobó-sport 
      bemutatása, célba-dobás horgászfelszereléssel, 
      horgásztotó, halfaj-felismerés.Évadnyitó: eredményhirdetés

Évadnyitó: eredményhirdetés Beszerzett csónak
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