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Tisztelt Horgásztársak! 
A Pusztamizsei Horgász Egyesület nevében tisztelettel köszön-

töm Önöket. Már csak néhány nap van hátra és véget ér a 2013-

as esztendő. Ezzel együtt lassan véget ér az idei horgászidényünk 

is, így hát elérkezett a számadás ideje. Hagyományt teremtő szán-

dékkal egy rövid képes beszámoló keretében szeretnénk összegezni 

a 2013-as év fontosabb eseményeit, történéseit. 

                  

                 Üdvözlettel: Borsányi Attila 

                          HE. elnök 
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1. Új év - új remények 

A fáradságos és eredményes 2012-es év után bizakodva és nagy re-

ménnyel kezdtünk neki az idei évnek. Egyesületünk folyamatosan 

törekszik arra, hogy minél kedvezőbb horgászati lehetőségeket bizto-

sítson tagjai valamint az ide látogató horgászok részére. Célunk, 

hogy tudatos munkával a holtágat a térség meghatározó horgászvi-

zévé fejlesszük. Ezen cél érdekében jelentős anyagi eszközöket fordí-

tunk a telepítésekre, az orvhalászok elleni küzdelemre és természete-

sen a holtág karbantartására. E folyamat részeként került sor 2012-

ben a holtág I. szakaszának iszapmentesítő kotrására.  

Kotrási munkálatok képekben: 
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2. Változások 

 2.1 Engedélyek forgalmazása 

 

 

 

 

 

 

A korábbi tájékoztatások  és tervek után 2013-ban változás követ-

kezett be a horgászjegyek forgalmazásában. Január 1-jétől a 

NEBIH által kifejlesztett „SZÁK” programon keresztül lehet csak 

horgászjegyet váltani és érvényesíteni. Az állam tehát ezzel a prog-

ram segítségével kívánja kiszűrni azon horgászokat, akik különböző 

szabálysértések vagy bűntető eljárások alatt álltak, illetve állnak. 

Egyesületünk felvállalva ennek minden terhét és kezdeti nehézségeit 

csak így forgalmaz ezentúl horgászjegyeket. A program használata 

többek között azt is eredményezte, hogy valamelyest megnőtt az 

ügyintézés ideje. Ezúton szeretnénk megköszönni a tagság türelmét. 
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Az engedélyét továbbra is az alábbi helyeken válthatja meg illetve 

érvényesítheti: 

Deák Tamás  

cím: Jásztelek, Május 1. út 1. 

tel.: 06-70/459-4406 
 

Donkó Rajmund  

cím: Jászberény, Messzelátó utca 1/A 

tel.: 06-30/228-2704 
  

 2.2 Tagdíjak  

A 2013-tól a tagdíj új elemet tartalmaz. Bevezettük és beépítettük a 

társadalmi munka pénzben történő megváltásának lehetőségét. En-

nek az a lényege, hogy az a horgász aki nem tud vagy nem akar részt 

venni a kötelezően előírt társadalmi munkán, az pénzben megvált-

hatja.  

Itt szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy aki legalább három alka-

lommal részt vett a társadalmi munkálatokon, annak a 2014-es tag-

díja ennek összegével kevesebb lesz! 
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 2.3 Személyi változások 

A februári közgyűlés elfogadta a vezetőség javaslatát az új tisztség-

viselők tekintetében. Ennek alapján az egyesület tisztségviselői az 

alábbi táblázatban látható: 
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 2.4 Területi változások 

Mint ahogyan arról korábban beszámoltunk, a tavalyi kotrás ered-

ményeként újra birtokba vehették a horgászok a holtág I. szakaszát.  

Az év során mintegy 400 kg dévérkeszeg és több mint 27 mázsa 

ponty került telepítésre a vizeinkbe. Új horgászhelyeket alakítot-

tunk ki, a lapos részeket több teherautónyi földdel töltöttük fel és 

kihelyeztünk egy illemhelyet is a part mentén.  

 

 

 

 

A hivatalos felavatásra a háziversenyünk alkalmával került sor, és 

itt rendeztük meg a falunapi horgászversenyt valamint a számunkra 

különösen sikeres kisrégiós versenyt is. A folyamatos fejlesztések  so-

rán jövő évben padokat, szemeteseket szeretnénk kihelyezni a part 

mentén a kulturáltabb horgászat és a tisztább környezet érdekében. 
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Minden fejlesztésnek csak akkor van értelme és eredménye, ha mi 

horgászok is betartjuk a szabályokat. A saját horgászhely folyama-

tos rendben tartása mindenki számára kötelező, nem elég csak a táb-

lát kitenni!  Kérjük figyeljenek erre a jövő évben is.  

Aki szeretne kialakítani saját horgászhelyet ezen a szakaszon az jö-

vőre megteheti, hiszen van még kihasználatlan hely. Bizonyára min-

denki tudja, hogy csak a falu felőli oldalról lehet horgászni és stége-

ket még nem lehet építeni. 

A másik sarkalatos problémánk a II. szakasz illegálisan lezárt terü-

lete. Sajnos már évek óta húzódik az ügy, jelenlegi  bírósági szakasz-

ban jogerős döntés még nem született. 

 

 2.5 Honlap 

Egyesületünk  nagy hangsúlyt fektet a gyors és pontos tájékoztatás-

ra, ezért szükségesnek láttuk a weboldalunk megújítását. Az itt kö-

zölt információkkal szeretnénk folyamatos tájékoztatását biztosíta-

ni az egyesületi élet fontosabb eseményeiről, az itt folyó munkáról. 

Kérjük Önöket, hogy észrevételeiket, javaslataikat a 

info@pusztamizseihe.hu címre elküldve segítsék az érdeklődésre 

szánt anyagok összeállítását.  
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3. Versenyeink 

Az idei évben bővelkedhettünk horgászversenyekben is. Mindegyik 

versenyről elmondható, hogy sikeres és eredményes volt. Ezúton sze-

retnénk megköszönni a támogatóinknak és segítőinknek , hogy támo-

gatásukkal és munkájukkal hozzájárultak a sikereinkhez! Támoga-

tásukra a jövőben is számítunk. 

Versenyeinken az alábbi eredmények születtek: 

Évadnyitó horgászverseny 

Felnőtt kategória: 

1. Nagy Imre 

2. Szabó Roland 

3. György Tamás 

Gyermek kategória: 

1. Bathó Bertold 

2. Pernyész Bálint 

3. Máj Dániel 
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Gyermeknapi horgászverseny 

1. Gróf Apponyi Ált. Iskola, Jászberény, csapata 

2. Jászapáti Ált. Iskola I. számú csapata 

3. Jászteleki Potykák csapata 
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Villanyszerelők horgászversenye 

1. Konkoly Electro Kft. csapata 

2. B-B Elektro Bt. csapata 

3. Boros és Fiai Kft. csapata 
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Szabó János horgászverseny 

Felnőtt kategória: 

1. Borbás László 

2. Apró Csaba 

3. Mondi Miklós 

Gyermek kategória: 

1. Németh Patrik 

2. Somogyi Botond 

3. László Gábor 

Legjobb női horgász: 

Kissné Tóth Adrienn (2020 g) 

Legnagyobb halat fogó horgász: 

László András (2060 g) 
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Vezetőségi horgászverseny 

1. Kohári Zoltán 

2. Nagy Imre 

3. Hodos Lóránd 
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Falunapi horgászverseny és családi nap 

1. Horti Ferenc csapata 

2. Konkoly Electro Kft. csapata 

3. Alattyáni HE. csapata 
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Kisrégiós horgászverseny 

1. Pusztamizsei HE. csapata 

2. Jászjákóhalmai Sport HE. csapata 

3. Tarnamenti HE. (Jászdózsa) csapata 
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4. Búcsúzás 

Akik már sajnos nem lehetnek közöttünk... 
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5. Terveink 

A folyamatos fejlesztéseket szem előtt tartva az alábbi célokat tűz-

tük ki 2014-re: 

 Taglétszámunk növelése 

 Pályázati segítséggel bővíteni szeretnénk az eszközállományun-

kat (szivattyú, fűkasza, csónak stb.) valamint új stégek építését 

tervezzük a II. szakaszon (Mizse motel előtti részen) 

 Újabb szemetes kukák kihelyezése 

 I. szakasz mentén padok készítése 

 Folyamatos vízkarbantartás és partrendezés 

 Hagyományos versenyeink megrendezése (gyereknapi verseny, 

villanyszerelők versenye, háziverseny, falunapi családi nap) 

 Szigorú fellépés az orvhalászok és a szabályokat megsértő horgá-

szok ellen 

 Halállományunk növelése 

 Horgászbál megrendezése 

 Vállaljuk cégek, iskolák és egyéb társaságok horgászversenyeinek 

(csapatépítő tréningek) lebonyolítását 
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6. Fontosabb események képekben 

Horgászbál 
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6. Fontosabb események képekben 

Erdőtakarító nap 
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6. Fontosabb események képekben 

Díjátadás 

Egyesületünk pályázott a MOHOSZ által 2012. évben kiírt „Tiszta 

víz, rendezett vízpart” cím elnyerésére. A pályázatunk alapján a 

horgászvizünk környezetvédelme és rendje érdekében kifejtett mun-

kánkat a bírálók igen jónak minősítették, így a 2012. évre vonatko-

zóan elnyertük a „Tiszta víz, rendezett vízpart”elismerést. 
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6. Fontosabb események képekben 

Telepítések 
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7. Zárszó 

Köszönet az adó 1 %-ának felajánlásáért! 

A Pusztamizsei Horgász Egyesület vezetősége köszönetet mond 

mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1 %-ának felajánlásá-

val támogatták az egyesületet! A  felajánlásokból 107.831 Ft összeg 

folyt be, melyet  halasításra fordítottunk. 

 

Kérjük támogassa idén Ön is a Pusztamizsei Horgász Egyesületet 

személyi jövedelemadójának 1%-ával! 

Kedvezményezett neve: Pusztamizsei Horgász Egyesület 

Kedvezményezett adószáma: 19867579-1-16 

 Mert nekünk az “egy” nem mindegy! 

 

Elérhetőségeink: 

Pusztamizsei Horgász Egyesület 

5141 Jásztelek, Dobó Katica út 20.    

web: www.pusztamizseihe.hu 

E-mail: borsanyia@citromail.hu 

      info@pusztamizseihe.hu  
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Tisztelt Horgásztársak! 

Felhívjuk a tisztelt horgásztársak figyelmét, hogy a 2013. évi fogási 

naplók leadási határideje 2014. január 10. 

Kérjük, hogy a fogási eredményeit a fogási napló 42-43. oldalán ösz-

szesítve juttassa el valamely vezetőségi taghoz, vagy postán a 5141 

Jásztelek, Dobó Katica út 20. címre. 

 

A közelgő ünnepek alkalmából kívánunk békés, szeretet teljes kará-

csonyi ünnepeket és eredményekben gazdag, szerencsés új évet! 

HE. vezetősége 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jásztelek, 2013. december 13. 

Összeállította : Kiss Zoltán (titkár) 


