
 

TÁJÉKOZTATÓ A LEADER PÁLYÁZATRÓL 

 

Egyesületünk megalapításakor célul tűztük ki egy tó megépítését. Az 1996-os terv 2001-ben 

vált valósággá. A pünkösdi avatóverseny persze nem az építési munkák befejezése, sokkal 

inkább egy azóta is tartó fejlesztő, szépítő, bővítő, komfortosító munka egyik állomása volt 

csupán. Azóta fákat ültettünk, WC-et, esőbeállókat készíttettünk, parkolót alakítottunk ki. 

Asztalokat és padokat csináltunk, majd föléjük tetőt emeltünk. Rendeztük a tó környékének 

vitás tulajdoni helyzetét – vásárlásokkal, illetve a szomszédokkal való megállapodás alapján. 

A befolyó felőli oldalon kialakítottunk egy halágyat – biztosítva a felső folyás ívóhelyein 

kikelt halivadék védelmét és túlélési esélyeit. A déli zárógátba gyaloghidat építettünk… A sor 

hosszan folytatható.  

Mindezt az Egyesület tagjainak áldozatvállalásával, fizikai munkájával, a HOFESZ és a 

MOHOSZ segítségével. Tavunkat úgy fejlesztettük, hogy csak egy alkalommal kértünk 

pénzügyi segítséget Sárosd Önkormányzatától – kamatmentes kölcsön formájában – amit 

maradék nélkül visszafizettünk. Az elmúlt 16 év alatt pénzügyi helyzetünk mindig stabil 

maradt. Minden gazdálkodási évet pozitív eredménnyel zártunk. Az elmúlt idő során 

támogatóink is voltak. Évek óta jelentős pénzhez jutottunk az SZJA felajánlásokból és az 

ALCOA támogatási programjai jóvoltából. Köszönet érte minden érintettnek.  

Az elmúlt évben gondoltunk először pályázati forrás bevonására. Azt terveztük, hogy 

megemeljük és kibővítjük a túlfolyó halfogó rácsát, megépítjük a lóki árkon átvezető átereszt, 

megerősítjük és megemeljük a déli zárógátat és a délnyugati oldaltöltést. A tervezett 

munkákra a következők miatt volt szükség: 

1. Ha a tó üzemi vízszinten vagy afölött áll – északias szél esetén – a hullámverés 

rongálta a déli töltést, időnként átcsapott rajta, illetve kiöntés keletkezett a délnyugati 

oldaltöltésen. A tó nem volt száraz lábbal körüljárható.  

2. Az ún. „hadiút” az áteresz kiépítésének hiányában nem volt használható. Emiatt 

Egyesületünk elmarasztalható volt a Honvédség részéről.  

3. Az alacsony és végpontjain nyílt halfogó rács magas vízállás esetén nem biztosította a 

tó halállományának teljes körű védelmét.  

A tervezett munkák számításaink szerint kb. 1.000.000 Ft-nyi forrást igényeltek. Ennek 

fedezetére kerestünk pályázati lehetőséget. Kutakodásunkat siker koronázta. Az ún. Leader 

pályázatok között találtuk meg a számunkra megfelelőt. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 

Hivatal Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák Leader pályázatai között a Civil szervezetek 

fejlesztése célterületre kiírt pályázathoz csatlakoztunk. A Civil szervezet infrastrukturális 

fejlesztése című pályázatot céloztuk meg. Persze mikor belevágtunk egyszerűbb ügymenetre 

gondoltunk. Nem számoltunk a rengeteg igazolás, megállapodás, számítástechnikai háttér, 

terv, árajánlat, miegyéb szükségességéről. De végül minden összeállt, a Sárvíz Helyi 

Közösség munkatársainak segítségével, Csillag László, Sárdy László, Pleizer Lajos 

munkájával és Kuti Györgyné közreműködésével. Pályázatunkat a kiírt határidőre  

2011. 11. 11-én beadtuk, s vártuk a kedvező elbírálást. Vártuk, és vártuk. Végül a végleges 

döntés 2012. május 8-án megszületett. A határozat értelmében Egyesületünk 1.135.170 Ft 

támogatást kapott. Ezután kezdtünk hozzá a tervezett munkák elvégzéséhez. Kivitelezőink, a 

földmunkákat végző adonyi Pergola 59 Bt., Árkus Árpád helyi vállalkozó, valamint Horváth 

János és Csillag László kiváló munkát végeztek. Tevékenységük eredményeként a 

pályázatban vállalt minden munkát maradék nélkül elvégeztük. A munkák ellenértékét 

kifizettük (a pályázat ugyanis utófinanszírozott). A tó biztonságosabb, szebb, hozzáférhetőbb 

és használhatóbb, mint korábban volt. Így lehetővé válik, hogy együttműködő partnereink: 

Sárosd Önkormányzata, a Farkas Gyula Tagiskola, a Seregélyesi Közoktatási Központ, a 

Pelikán Erdei Iskola és Horváth János vállalkozó a megállapodásainkban foglaltaknak 

megfelelően vehesse igénybe a sárosdi horgásztavat. Az Egyesület nevében kérem Önöket, 

hogy tegyék ugyanezt, használják létesítményünket, győződjenek meg arról, hogy érdemes a 

tóhoz látogatni. 
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