
 

                                             Az Akasztói Sporthorgász Egyesület 
                                                  2019 évi Ifjúsági táborának 

                                                         P r o g r a m j a 
                                                   /egyszerűsített/ 
 

                                                     A./  Általános rész 
 
1./ A tábor időtartama, jellege: 
A Gyermek és Ifjúsági tábort az Egyesület 2019. július 8-tól július 13-ig rendezi meg, mely  
un. „bentlakásos” lesz.  
A bentlakásos azt jelenti, hogy az Egyesület -faházzal ellátott – telkén a táborozók az általuk 
felállított sátorban, sátorokban nyernek elhelyezést.  A zavartalan pihenésre a táborvezetőn 
kívül az un. „éjszakai őrök” felügyelnek. 
Természetesen annak a fiatalnak, aki az éjszakát a családban kívánja eltölteni, lehetősége 
van a tábor időszakos elhagyására.  
A tisztálkodási és egyéb igények kielégítését a faház felszereltsége biztosítja.  
 
2./ A tábor vezetése, felügyelete: 
A tábort – egymást váltva – Hrk János egyesületi titkár és Orbán Gábor egyesületi gazdasági 
felelős vezeti.  
„Állandó segítők” - váltva - Darin Sándor, Király Gábor, Nagy Ferenc és Suhajda Csaba 
vezetőségi tagok lesznek, akik mellett több egyesületi tag is részt vesz a vízparti, illetve az 
éjszakai felügyeletben. /részletezve később/ 
 
3./ Táborozók ellátása: 
    a./ Étkezés: 
Az Egyesület – némi részvételi díj, pályázati összegek, illetve egyesületi hozzájárulás 
ellenében – napi 5 étkezést biztosít a résztvevőknek, melyből az ebéd meleg és kettő  
fogásos.   Az ebéden kívüli étkek hozzávalóit önállóan – boltból – szerezzük be, s állítjuk 
össze, az ebédet egy vendéglő készíti és szállítja ki a táborba. 
Az innivalót ugyancsak az Egyesület biztosítja. 
    b./ Horgászati egyéb ellátás: 
A horgászathoz szükséges etető és csali anyagokkal a résztvevőket az Egyesület ellátja, 
szükség szerint horgászbotot is rendelkezésre bocsát. 
 

                                                   B./ Tervezett programok  

 
1./ Napi rendszerességgel visszatérő „állandó” programok: 
- 06.00 - tól Tábornyitás, 
- 06.00-tól 07.00-ig Tisztálkodás, felkészülés a napi programra, 
- 07.00 - tól 07.30-ig Táborrend kialakítása, horgászatra felkészülés, 
          Igény szerint kora reggeli horgászat 06 órától 
- 07.30-tól 08.00-ig  Reggeli      
- 08.00-tól 10.00-ig Horgászat, egyéb szabadidős tevékenység, sport, kötések, szerelések  
- 10.00-tól 10.30-ig Tízórai 
- 10.30-tól 11.30-ig Délelőtti 1. sz. elméleti, illetve gyakorlati foglalkozás 



                                                                       2./ 
 
- 11.30-tól 12.30-ig Délelőtti 2. sz. elmélet, illetve gyakorlati foglalkozás 
- 12.30-tól 13.30-ig Ebéd, pihenő 
- 14.00-tól 15.00-ig Délutáni elméleti, illetve gyakorlati foglalkozás, 
- 15.30-tól 16.00-ig Uzsonna 
- 16.00-tól 19.00-ig Délutáni horgászat, egyéb szabadidős tevékenység, 
- 19.00-tól 19.30-ig Vacsora 
- 19.30-tól 21.00-ig Esti horgászat, egyéb szabadidős tevékenység, 
- 21.00-tól 22.00-ig Felkészülés az éjszakai pihenőre 
- 22.00-tól Éjszakai pihenő   
 
2./ Általánostól eltérő, kiemelt programok naponként: 
   a./ 2019.07.08-án /hétfő/: 
- 7.30-tól 10.00-ig Regisztráció 
- 10.00-tól 10.30-ig Táborvezetés tájékoztatója a „Tábori rendről” és „Napi programokról” 
- 10.30-tól 11.30-ig Egészégügyi, balesetelhárítási oktatás és bemutató /akasztói védőnő/ 
- 11.30-tól A horgászhelyek bejárása, bemutatása, /vez: Orbán Gábor / 
- 14.00-tól 15.30-ig 1./ A horgászat feltételei, halfajok ismertetése”, /előadó: Darin Sándor/ 
                                   2./ Kötések, felszerelések, saját készségek összeállítása, stb. /táborvez./ 
    b./ 2019.07.09-én /kedd/: 
- 10.30-tól 11.30-ig Snecizés és spiccbotozás gyakorlati bemutató /előadó: Suhajda Csaba/ 
- 11.30-tól 12.30-ig Általános horgászismeretek, „jogi” előírások /előadó: Hrk János/ 
- 14.00-tól 15.00-ig Kötések, szerelések elsajátítása, gyakorlása /előadó: Hrk, Király Gábor/ 
    c./ 2019.07.10-én /szerda/:  
- 10.30-tól 11.30-ig Halőrzés és tiltott horgászati eszközök /előadó: Juhász János Bácshosz/ 
- 11.30-tól 12.30-ig Elméleti foglalkozás és bemutató /előadó: Nemzeti Parktól/ 
- 14.00-tól 15.00-ig Feederezés, fenekezős módszer bemutatása /előadó: Király Gábor/ 
- 18.00-tól 19.00-ig Elméleti foglalkozás és bemutató /előadó: Nemzeti Parktól/ 
    d./ 2019.07.11-én /csütörtök/: 
- 10.30-tól 11.30-ig Vízparti gyógynövények, azok hatásai /előadó: Schütz Mátyásné/ 
- 13.00-tól                Kirándulás a Dunára, ott folyami horgászati bemutató /előadók: Suhajda 
                                     Csaba és Lucza Zoltán/ 
    e./ 2019.07.12-én /péntek/: 
- 10.30-tól 12.30-ig Rakós és Match botos horgászati bemutató /előadó: Suhajda Csaba/ 
- 14.00-tól                Horgászat a Szabó tavakon 
- 18.00-tól                Családi est /Tábortűz, szalonnasütés, stb./ 
     f./ 2019.07.13-án /szombat/: 
- 07.00-tól 10.30-ig Horgászverseny /táborlakóknak/ 
- 10.30-tól 11.00-ig Mérlegelés 
- 11.00-tól 12.00-ig Eredményhirdetés, Tábor értékelése /levezető: Suhajda Antal/ 
- 12.30-tól                 Családi és segítői táborzáró ebéd 
- 13.30-tól                 Sátorbontás  
 
Összeállították:         
                                            Orbán Gábor                                                                  Hrk János 
                                             gazd. felelős                                                                     titkár 



                                                                                
 
 
 
 


