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   Az egyesületünk versenycsapata 
ez évben is azt a célt tűzte ki, hogy a 
lehető legjobban képviselje a hor-
gászegyesületet, a hazai és a nem-
zetközi versenyeken. Mivel az egye-
sület vezetősége az évre egy stabili-
tási gazdálkodást, vagyis egy költ-
ségtakarékos pénzügyi tevékenysé-
get fogadott el, így próbáltunk mi is 
egy olyan programot összeállítani, 
amiben mind az egyesület, mind a 
versenyzők igényeit figyelembe 
vehettük. A gazdasági beszámoló-
ból kitűnik, hogy ezt a versenycsa-
pat példásan teljesítette, és jelentős 
megtakarítást ért el, főleg a ver-
senyzőink saját anyagi és fizikai 
hozzájárulásának köszönhetően. 
Mivel ez évben is erős csapatokkal 
és versenyzőkkel mérhettük össze a 
tudásunkat, így az eredmény és a 
siker a fentiek ismeretében, csak 
másodlagos lehetett. De úgy gondo-
lom, hogy egy nemzetközi verseny-
sorozatban már 10. éve folyamato-
san részt venni, úgy hogy meghatá-
rozó szereplői vagyunk, nem elha-
nyagolható siker. A jelenlegi ver-
senycsapat, így ezt a rendezvényt 
preferálta, hiszen itt mindig számí-
tottak ránk, és valóságban is tudtuk 
az egyesület hírnevét öregbíteni. 
Ellentétben a megyei szövetség 
által rendezett „megyei versenyek-
kel”, ahol néha kötelező megjele-
néssel, mindenféle retorziók alkal-
mazásának  kilátásba helyezésével, 
sem tudtak 5-8 csapatnál többet 
összekovácsolni. Személyes véle-
ményem szerint ennek főleg a ren-
dezés szakszerűtlensége, a nevezési 
feltételek állandó változtatása és az 
egyéni és csapatverseny különvá-
lasztása lehetett az oka. Itt azért 
halkan megjegyezném, bár ne tűn-
jön úgy mintha nagyon vártuk vol-
na, de 2011-ben az egyesületünk 
nem kapott meghívást a szövetség 
által rendezett versenyre. A telefo- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

non történt érdeklődésünkre, a 
következő, jövőbe mutató választ 
kaptuk: „elfelejtettük…” 
   De azért a nap is sütött az éven, 
így a szokásos egyesületi verse-
nyünkre is sor került, ami szinte 
rekord számú nevezőt hozott. A 
hosszú bevezető után, nézzük sor-
ban az év eseményeit.  

 

X. Bodrogközi Horgászkupa 
 

   Már tíz 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 egy ismert hazai vízen, az 
alsóberecki Ó-bodrog holtágon 
került megrendezésre május 22-én. 
10 csapat 40 versenyzője indította 
el a különlegesnél különlegesebb 
csalikat, hogy minél több pikkelyest 
tudjon a szákjába emelni. A ha-
gyomány és a színvonal miatt a 
hangulat egy ilyen versenyen el-
mondhatatlan. A verseny előtti és 
után ugratások és az egymás tiszte-
lete, a horgászat iránti szeretett 
minden versenyzőt egy nagy baráti 
társasággá kovácsol. Viszont a ver-
seny ideje alatt, komoly és kemény 
harc folyik. Nem csak egymással, 
hanem a természettel is, hiszen 
néha a meleggel, a széllel, a szembe 
sütő nappal is meg kell birkózni, 
főleg ha ez egyszerre jelentkezik, 
mint ezen a versenyen is. Most iga-
zán fontos volt a jó sorsolás, a jó 

versenyhely. A hagyományokhoz az 
is hozzátartozik, hogy ebben ne-
künk eddig nem volt túl nagy sze-
rencsénk. Most sem volt másként.    
Küzdöttünk becsülettel, erővel és 
kitartással, de most elbuktunk. 
Sajnos az idei Bodrogközi eredmé-
nyünk nagyon alulmaradt a meg-
szokotthoz képest. A Szemán Mik-
lós, Kapitor András, Tarr Attila, 
Orosz Norbert összeállítású csapa-
tunk 2500g fogott mennyiséggel és 
35 szektorponttal csak a mezőny 
alján végzett. Az idén a Nagykaposi 
Horgászegyesület csapata vihette 
haza a kupát. Sebaj…. majd jövőre!  
 

Egyesületi Horgászverseny 
 

   Az idén is megrendeztük a szoká-
sos egyesületi horgászversenyün-
ket, a Pácini Karcsa tavon, amire 
csak az egyesületünk tagjai nevez-
hettek. Ez éven is a szokásoknak 
megfelelően a június utolsó szom-
batjára tűztük ki a verseny időpont-
ját. Az éven nagyszámú érdeklődőt 
vonzott a rendezvény, hiszen 16 fő 
nevezett a versenyre, így majdnem 
teltházas versenyt tudtunk rendez-
ni.  A szemerkélő eső ellenére, a 
versenyzőket a családtagjaik is elkí-
sérték, így igazi egyesületi napot 
tudtunk tartani a Pácini-Karcsa tó 
partján. A verseny 3 órás volt, és ha 
nem is voltak kapitális fogások, de 
azért mindenki tehetett valamit a 
haltartójába. Örömteli volt ismét, 
hogy ifjúsági versenyzők is nevez-
tek. Gratulálok a díjazottaknak és a 
részvevőknek egyaránt!  
 

1. Szemán Miklós – 2940g 
2. Ifj.Orosz László – 1780g 
3. Szebényi Tamás – 1430g 

  

A legjobb Ifjúsági versenyző 
 
 

Czinke Milan Csaba – 620g 
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Horgászversenyek 2011 
 

   Tervek, Küzdelmek, Eredmények   . 
 
 

Szebényi Tamás – versenyfelelős 
beszámolója  


