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   Az egyesületünk versenycsapata 
ez évben is képviselte tagságunkat 
több rendezvényen. Az elmúlt évek 
azon gyakorlatán, hogy kiemelten 
2-3  versenyre készültünk nagyobb 
elánnal, ez évben kicsit megváltoz-
tattuk és inkább több apróbb ver-
senyre látogattunk el. A megyei 
horgászbajnokság viszont ismét 
kimaradt a programból, hiszen az 
időpontot és a helyszínt is többször 
módosították, majd a nyár közepé-
re 3 különböző hétvégére írták ki, 
korcsoportokra bontva. Egy mező-
kövesdi vagy egy rakacai út, egyszer 
sem olcsó, de háromszor kész 
pénzkidobás. Reméljük a megyei 
verseny szervezői lassan belátják, 
hogy színvonalas megyei horgász-
versenyt csak megbízható és egyér-
telmű, évente változó szabályok 
mellett lehet vonzóan rendezni. A 
beszámolóban a teljesség igénye 
nélkül, csak néhány fontosabb 
esemény került.   

 

VIII. Bodrogközi Horgászkupa 
 

   Nyolc év telt el azóta, hogy az 
egyesületünk aktív részvételével, 
életre hívtuk a térség legnagyobb és 
legszínvonalasabb nemzetközi hor-
gászversenyét, a Bodrogközi Hor-
gászkupát. Egyesületünk csapata, 
minden évben és minden forduló-
ban nagy elszántsággal készül erre 
az eseményre, hiszen itt tudjuk 
lemérni igazából, hogy a környék 
csapataihoz mérten milyen szinten 
állunk felkészültségileg. A hagyo-
mányokhoz híven idén is 2 forduló 
döntött a verseny végeredményé-
ről, egy magyarországi és egy szlo-
vákiai megmérettetés. Az első for-
duló ismét egy új vízen került meg-
rendezésre április 25-én. Az ara-
nyosi völgy kapujában pár éve „épí-
tettek” egy igazán izgalmas tavat a 
Meszes-Major Horgásztavat. Az 
Erdőbénye határában fekvő víz in- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kább a nagyobb halra vadászó hor-
gászok számára nyújt jó lehetősé-
get, de az apróhalas horgász is kel-
lemes perceket tud eltölteni itt. 
Nem tipikus könnyűúszós verseny-
víz, de visszatekintve az elmúlt 
évekre, voltunk már olyan vízen is 
amit csak jóindulattal lehetett egy-
általán horgászvíznek nevezni. Saj-
nos az eredményességet nézve vé-
gül is a mezőny alsó felében végzett 
csapatunk, amit annak is köszönhe-
tünk, hogy szabadidőnkben is leg-
inkább az apróhalas horgászatnak 
hódolunk és a pontyos, pellettes 
praktikákat kevésbé ismerjük. A 
verseny első felében nem is volt 
gond a helyezéssel, mert szó szerint 
üresen állt a mezőny haltartója. 
Aztán a nagyvadas horgászok csali-
ja lassan beérett és egy két ponty a 
horogra csábult.  Így apróhal híján 
1-2 db ponttyal szektort lehetett 
nyerni. A végelszámolásnál az első-
ség is meglepetést hozott, hiszen a 
10 csapat közül, a királyhelmecziek 
most először végzettek a dobogó 
legfelső fokán. Az egyesületünk, 
akit e versenyen Szemán Miklós, 
Kapitor András, Ifj. Bocsi Itván és 
Szebényi Tamás képviselt, az 
Sa.ujhelyi és a Borsod Megyei csa-
pattal karöltve osztozott a 7.-9. he-
lyen.  
 

Egyesületi Horgászverseny 
 

   Az idén is megrendeztük a szoká-
sos egyesületi horgászversenyünket 
a Pácini Karcsa tavon, amin kizáró-
lag az egyesületünk tagjai vehettek 
részt. A versenyre június 28-án 
került sor. A megjelent horgásztár-
sak, jóhangulatú küzdelemben dön-
tötték el ki lesz a 2009. év egyesüle-
ti bajnoka. Örömünkre szolgált, 
hogy több olyan versenyző is elin-
dult az idén aki most először ver-
senyzett életébe és milyen érdekes, 
nem is ment haza üres kézzel.  

A végeredmény: 
 

1. Ifj. Bocsi István – 2670g 
2. Szemán Miklós – 2350g 
3. Ifj. Orosz László – 2010g  

 

 
 

 
 
 
 

IV. Szatmári BORSOD Kupa 
 

Idén először vettünk részt a me-
gyén belüli, de távolabbi vízen ren-
dezett versenyen. Szeptember 27-
én rendezték meg a Harsányi II 
Horgásztavon az IV. Szatmári Bor-
sod Kupát. Egyesületünket ezen a 
rendezvényen Szemán Mikós kép-
viselte, nem kis sikerrel. A me-
zőnyben olyan hazai élversenyzők 
és nemzetközileg is ismert horgá-
szok neveztek, akikkel felvenni a 
versenyt is, megtiszteltetés. A két-
fordulós versenyt ráadásul egy nap 
rendezték egy délelőtti és délutáni 
sorsolással. Tehát fizikailag sem 
volt könnyű végig küzdeni ezt az 
erőpróbát. A végeredmény nagyon 
szépre sikeredett, hiszen Miklós 
ebben az erős mezőnyben a 32 in-
duló közül a 12. helyen zárt, ami 
önmagában, a délutáni 6. hely nél-
kül is fantasztikus. Gratulálunk!    
 

 

, 

Horgászversenyek 2009 
 

   Tervek, Küzdelmek, Eredmények   . 
 
 

Szebényi Tamás – versenyfelelős 
beszámolója  
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