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A 2012-es évben is sok minden 
történt az egyesületünk háza táján.  
Az éven először a tó tisztán tartá-
sában nagy szerepet betöltő gyere-
keknek szerveztünk versenyt, 
munkájuk értékelésének jelképe-
ként. A gyerekek mindent megtet-
tek, hogy a tó és környéke a sze-
méttől megtisztuljon., ezért is gon-
doltuk, hogy hálánk jeléül horgász-
versenyt szervezünk részükre. 
A Pácini Karcsa tó strandján került 
a verseny megrendezésre. A gyere-
kek és családtagjaik nagy örömmel 
jöttek el a rendezvényre. Napsüté-
ses szép időt fogtunk ki, ezért ez 
egy nagyon jól sikerült családi 
esemény volt egyesületünkben. A 
legtöbb halat kifogó „kis” horgá-
szokat apró nyereményekkel ju-
talmaztuk, aminek nagy sikere volt. 
A verseny végén természetesen 
ebéddel vendégeltük meg a jelenlé-
vőket.  
A sikerre való tekintettel a jövőben 
is szeretnénk ezt a hagyományt 
folytatni. A verseny időpontja a 
2013-as „Esemény naptárban” 
megtalálható lesz. 
 

 

Egyesületi horgászverseny 
 

Az egyesületünk tagjai számára 
2012-ben a szokásostól eltérően 
három kategóriában rendeztük 
meg a versenyt. Gyerek-, amatőr- 
és versenyzői kategóriákat hirdet-
tünk meg. Nagy örömünkre évről 
évre egyre nagyobb érdeklődést 
vonz a „házi” versenyünk, 2012-
ben is, mint az előző évben 16 fő 
jelentkezett a különböző kategóri-
ákban. 
Nagyon jó hangulatban zajlott a 
verseny, sok versenyzőt elkísérték 
családtagjaik, így nagy létszámmal 
és jó hangulatban zajlott az egész 
nap.  
Nagyon szép eredményt ért el min-
den versenyző, de természetesen 
most is jutalmaztuk a dobogós he-
lyen végzetteket. Kategóriánként az 
első három helyezett tárgynyere-
ményt és oklevelet kapott.  

 
Gyerek kategória: 

1. Csontos Máté – 1950g 
2. Hantos Áron – 1120g 
3. Magyar Zoltán – 610g 

 
Amatőr kategória: 

1. Berta Zsigmond – 3300g 
2. Király Viktor  - 2000g 
3. Lakatos Gergő – 1250g 

 
Versenyzői kategória: 

1. Ifj. Orosz László – 5210g 
2. Szemán Miklós – 2300g 
3. Csontos Attila – 1460g 

 
Gratulálunk minden nyertesnek és 
résztvevőnek, valamint szeretettel 
várunk mindenkit 2013-ban is az 
Egyesületi horgászverse-
nyünkön! Bízunk a hasonlóan 
nagy érdeklődésben. 

 
Megyei horgászverseny 

 
2012-ben újra meghívást kaptunk a 
Szövetség által szervezett verseny-
re, melyen örömmel vettünk részt. 
Egy újra szervezett öt fős csapattal 
indultunk, melynek tagjai Szemán 
Miklós, Bányácski Árpád, Csontos 
Attila, Németh László valamint a 
gyermek versenyzőnk Hantos Áron 
volt. A rendezvény a sárospataki 
Bereg holtágon került megrende-
zésre, melyen csapatunk az ötödik 
helyen végzett.  
Az idén nagyobb lendülettel meg-
próbálunk jobb helyezést elérni 
egyesületünk versenyzőivel. 
 

 
XI.Bodrogközi Horgászkupa 

 
A 2012-es Bodrogközi Horgászku-
pára sajnálatos módon csak az 
utalsó pillanatban kaptunk meghí-
vást, csapatunk már nem tudott 
felkészülni a versenyre, ezért jobb-
nak láttuk lemondani a nevezésről. 
Az éven reméljük időben értesü-
lünk az esemény időpontjáról és jól 
felkészült csapattal képviselni tud-
juk az egyesületünket. 
 

2013-as egyesületi horgász-
verseny terveink 

 
Az idén a szokásos házi és a gyere-
keknek rendezett versenyeinken 
kívül két új versenyt is szeretnénk 
indítani. 
Az egyik egy Feeder verseny, 
amit tavasszal szeretnénk rendezni 
az egyesület versenypályáján. Aho-
vá minden Feederezni kedvelő 
horgászt szeretettel várunk, 2013. 
április 13-án. A létszám sajnos  


