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Tisza-tavi Horgász Egyesületek Szövetsége
2008.

A Tisza-tavi Horgász Egyesületek Szövetségét 1993-ban a Cégbíróság 1080-es sorszám alatt 

bejegyezte. Működési köre: sport 1.7. Ekkor 10 tagegyesületet tömörített a Szövetség, 2008. 

év végi adatok szerint a felnőtt és ifi tagjaink száma 4318 főre gyarapodott.

Társadalmi szervezetként működött a Szövetség 2004-ig, ekkor az Elnökség javaslata után a 

Küldöttközgyűlés döntött a közhasznú szervezetté válásról (2004. decemberében).

Az 1997.évi CLVI. törvény alapján átdolgoztuk a Szövetség Alapszabályát. Ezt az Elnökség 

ajánlásával a Küldöttközgyűlés 2005. május 6-án elfogadta.

A Szövetség jelenlegi elnöke Dr. Berczi Gábor, akit a 2005. december 09-én összehívott Kül-

döttközgyűlés választott meg. Önkormányzati szerveink az Alapszabályban meghatározottak 

szerint működnek.

A Tisza-tavi Horgász Egyesületek Szövetsége a régióban végez közhasznú tevékenységet: az 

1997.évi törvény 26 § c. szellemében:

• a környezet és természetvédelmi tevékenység népszerűsítésében összefogva más társa-

dalmi és civil szervezetekkel

• segíti a víz és környezetvédelemmel foglalkozó szervezetek tevékenységét

• tevékenyen közreműködik a horgászati ismeretek terjesztésében

• a horgászérdekek következetes védelme, rendezvények, versenyek szervezése

A Tisza-tavi Horgász Egyesületek Szövetségében hagyomány a serdülő és ifjúsági négytusa 

verseny megrendezése. Az már a szervezés időszakában látszódott, hogy nagy előzetes érdek-

lődés kíséri majd a versenyeinket. Több egyesületünk tart általános iskolákban horgászszak-

kört, ilyen módon is népszerűsítve a horgászatot és a természet szeretetét.

A szervezőmunka a tiszaszentimrei és a tiszafüredi Sporthorgász egyesületeinknél volt külö-

nösen sikeres, előtte egyesületi szinten megtartották a versenyeket és a legtöbb személy indult 

a versenyünkön.

A serdülő,- és ifjusági versenyünkön 23 fő vett részt, a veterán versenyünkön 13 fő indult.
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A fiatal korosztály képviselőit elküldtük a mártélyi országos versenyre és táborozásra, ahol a 

versenyeken közepes eredményeket értek el.

A tisztségviselői versenyen 22 fő vett részt.

2008. áprilisában országos környezetvédelmi napon vettünk részt, sajnálatos módon a Tisza 

jobb oldalán lévő tagegyesületeink a gátközlekedés megtiltása miatt csak helyi gyűjtést szer-

vezhettek.

A 2006-os évben versenyeink számát növeltük a “Veterán” horgászversennyel, ahol egyesüle-

teink idős horgászai vehettek részt. A pozitív visszajelzések után ezt a versenyt is meg szeret-

nénk rendezni a következő években, hogy hagyománnyá váljon, hiszen idős horgászaink meg-

becsülése legalább annyira fontos számunkra, mint a felnövekvő horgásznemzedék felkarolá-

sa.

2008. jubileumi év is volt. A Tisza-tó feltöltésének 30. évfordulója, a Vizek Nemzetközi Éve, 

valamint az egyik legnagyobb tagegyesületünk – a Tiszafüredi Sporthorgász Egyesület – meg-

alapításának 60. évfordulója.

Ennek keretében „Értékünk a Tisza” címmel rajzpályázatot szerveztünk a tó környéki iskolák 

tanulói részére.

A pályázatra 203 pályamű érkezett be, kiemelkedően nagy volt a részvétel Tiszaszentimre 

(36), Poroszló (32), Kisköre (29), Tiszaszőlős (26) a tiszafüredi Bán Zsigmond iskola tanulói 

részéről.

A pályázat sikeréhez nagy mértékben hozzájárult a tagegyesületeink, az iskolák pedagógusai, 

tanulói,  a  tiszafüredi  művelődési  ház dolgozóinak és  a  zsűrinek eredményes  munkája.  Az 

eredményhirdetést a városi gyermeknap keretében tartottuk meg és jelentős díjakat adtunk át. 

A gyermeknapi  rendezvényre  pályázati  támogatást  kértünk  a  tiszafüredi  önkormányzattól, 

azonban ezt nem kaptuk meg.

A gyermeknapon környezetvédelmi kuckó színesítette a programot, Kiss Ferenc túravezető 

feladatlapok, kirakó játék segítségével igyekezett kielégíteni a meglepően nagyszámú érdek-

lődőt. Ugyancsak nagy sikere volt a Casting-nak is, a jövőben is tervezni szükséges ilyen ren-

dezvényeket.
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A MOHOSZ rendezésével részt vettünk a horgászati előadások és horgászverseny szervezésé-

ben,  amely Tiszafüred,  Tiszaderzs,  Tiszaszentimre  és  Tiszaszőlős  tanulóinak  biztosított  jó 

programot.

A tagegyesületek és iskolák segítségével 120 tanuló vett részt a rendezvényen.

Részt vettünk és képviseltük a horgászok érdekét a Tisza-tó konferencia rendezvényein, ahol 

a horgászat és a vízügyi szekció munkájában vehettünk részt.

A 2008-as évben semmilyen pénzügyi támogatást nem kaptunk. Pályázatot adtunk be az ön-

kormányzathoz, amit elutasítottak. Egyéb, a versenyekhez, vetélkedőkhöz kötődő támogatáso-

kat a szponzorok segítették nagy számban.

Bevételeink és kiadásaink kimutatását a Közhasznúsági jelentés részét képező Zárszámadás és 

Éves beszámoló tartalmazza.

Tiszafüred, 2009. március 12.
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