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 ELZETT CERTA  
HORGÁSZEGYESÜLET 

 

40 évesek 
lettünk 

 
 
 

   Izgatottan váltottam ki életem első horgászengedé-
lyét 1984.áprilisában, a már 12 éves Elzett Művek Vál-
lalati Dolgozók Horgász Egyesületében. Számomra 
természetes volt, hogy a horgászat személyi,- tárgyi 
feltételei biztosítva voltak, hogy egy több mint 200 fős 
csapat egyik tagja lehettem, ahol a többi horgásztárs, 
munkatárs már tapasztalt horgászok voltak, és akik az 
elmúlt éveket kellő élménnyel élték meg. Meséltek az 
alapító tagokról, a szervezetről, a csodálatos Vízről, az 
ifi táborokról, a vérre menő halfogó versenyekről. Ak-
kor az elmondottakat még nem tudtam kellően feldol-
gozni, minden új ismeret csak később kapott igazi ér-
telmet, amikor már én is megélhettem a Pácini tó va-
rázsát, a közösséghez tartozó érzést. 
 

   Nézem az elsárgult fényképeket, az alapítók névso-
rát, az egyesület korábbi dokumentumait, titkári be-
számolókat, és lassan végigperegnek a 40 év szemé-
lyesen megélt órái, és az azt megelőző 12 év, amit ezek 
a tárgyi emlékek felidéznek.  
 

A KEZDETET juttatják mindenekelőtt az eszembe. 
  

   Kollégák, munkatársak, akik korábban különböző 
vizeken horgásztak, elhatározták egy új egyesület 
megalapítását. Egy közösséget álmodtak meg, aminek 
a keretei még csak körvonalazódtak. Kezdetben az 
egyesület szervezeti, jogi feltételei teljesültek, majd 
néhány év elteltével a MOHOSZ Megyei Szövetsége 
segítségével az egyesület saját horgászvízhez jutott, 
amit az óta is féltve őrzött kincsként kezel. Nem sza-
bad elfeledkezni az önzetlen segítőről sem, aki minden 
döntéshez nyugodt hátteret biztosított, a Vállalatról- 
és annak társadalmi szervezeteiről-, melynek nevét az 
egyesület megtartotta.  
 

ELZETT MŰVEK SÁTORALJAÚJHELYI GYÁRA. 
 

   Egy gyár, mely Sátoraljaújhely városának meghatá-
rozó eleme volt, és közel 1.300 ember biztos munka-
helyét jelentette. Azóta, mint minden az elmúlt 20 
évben a gyár is, és az egyesület is megváltozott. A hor-
gászegyesület önálló jogi személyként hozza meg dön-
téseit, és a gyárhoz semmilyen kötödése nincs. Napja-
inkban csak pár horgásztagunk dolgozik az „ELZETT”-
ben, de nevét megtartjuk, a kezdetekre emlékeztetve 
bennünket.  
  

   Egyesületünk jól élte meg az utóbbi 20 évet, tartósan 
260-280 fős létszám, kiegyensúlyozott vezetőség, át-
gondolt, kellően megalapozott célok, biztos gazdálko-
dás jellemez bennünket.  

   Feladataink, céljaink minden horgásztagunk számá-
ra egyértelműek. Nincs szükség utólagos magyarázko-
dásra, hiszen minden évben a Közgyűlésre érkező hor-
gásztárs a jelen horgászújságból minden őt érintő kö-
rülményről időben, és pontosan tájékozódhat. A titká-
ri, gazdasági, és felügyelő bizottsági beszámolókból 
megítélheti, hogy a tervként meghatározott feladata-
inkat hogyan teljesítettük.  
  

   Mindenki minősítheti a vezetőség munkáját akkor is, 
amikor nem várt körülmény- belvíz, szárazság, szú-
nyog invázió, kolokán- nehezíti munkánkat, amelyek-
ből az elmúlt 40 évben folyamatosan részünk volt. De 
eddig az egyesület jól vizsgázott. A kezdetekhez a kö-
vetkező generáció hozzátett, épített. 
  

   Nézem az elsárgult fényképeket, az arcokat, a szor-
gos kezeket, ahogyan az akkori horgásztanyát önzetlen 
lelkesedéssel felépítették. Nézem a horgászverseny ifi 
győztesét, aki büszkén tatja kezében a kupát. És né-
zem az ifi tábor résztvevőit, a rájuk tekintő csillogó 
szemeket… 

Biztosan megtettünk mindent?... 
 

     Juhász János 

       H.E. elnöke 
 

 

Egyesületi 
ESEMÉNYNAPTÁR  

2012 
 

dátum esemény 

2012. 01.10 2011. fogási naplók leadási határideje 

2012. 02.25 Közgyűlés (Pácin – Faluház) 

2012.03.01  
- 

2012.04.30 

Horgászengedélyek                           
kiváltásának ideje 

2012. 04.14 Környezetvédelmi nap, Lomtalanítás 

2012. 04.30 
Nyílt nap a Pácini Általános Iskola 

diákjai részére 

2012. 06.23 Házi Horgászverseny 

2012.04.18  
-  

2012.10.31 

Szemétszállítási  
(konténer ürítési)   

időszak 

2013. 01.10 2012. fogási naplók leadási határideje 

 
 

Az egyesület honlapja: 
 

www.elzettcertahe.ini.hu 
 


