
II. Hajdú-Bihar Megyei Horgászverseny 

  
  
A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Hajdú-Bihar Megyei Szervezete 
immár második alkalommal rendezte meg, 2011. április 16-án, megyei horgászversenyét. A helyszín 
ismét az Amígó Klub Horgásztó.  
  
Nagy örömünkre szolgált az a tény, hogy az előző évi létszám megduplázódott. Az akkori 11 fő helyett, 
most 20-an kezdhettük meg a tó vallatását. 
  
A halak most sem akartak túlzottan elkényeztetni bennünket, minden pikkelyesért keményen meg kellett 
küzdeni. 
  
A tavat ismerve tudom nagyon jól, hogy amikor a körülmények megfelelőek egyetlen ember is képes 
megfogni itt, azt a halmennyiséget, amit most húsz főnek sikerült. De hát a halak már csak ilyenek, nem 
tudhatjuk előre, mikor vannak megfelelően étvágyuknál. Nem tudhatjuk milyen finomságokra éhesek 
éppen akkor, amikor mi ott ülünk és szorítjuk a horgászbotot. De egy ilyen megmérettetésen nem is az 
a fontos, hogy sok halat fogjunk. Sokkal inkább számít, hogy többet fogjunk a többieknél. 
Na de hogy ki mennyire tudta kamatoztatni tudását, mennyire vált be a kidolgozott taktika, csak a négy 
óra horgászidő elteltével, a mérlegelés alapján tudhattuk csak meg. 
  
A kiértékelést követően Varjú Miklós Elnök úr és Balogh Zsolt személy- és vagyonőr Alelnök Úr értékelte 
a nap eredményét és kiosztotta az okleveleket, érmeket.  
  
  
Helyezettek: 

I. Léka István  4450 gr 
II. Kocsis Zoltán  3480 gr 
III. Szabó László  3090 gr 

  
További helyezettek: 

IV. Szabolcsi Csaba 2500 gr 
V. Urbin János  1750 gr 
VI. Török János  1730 gr 
VI. Szőllősi Tamás 1730 gr. 

  
Legnagyobb hal: 
  Léka István  3980 gr 
   

Legtöbb hal: 
  Kocsis Zoltán  23 db 

  
Össz. halfogás:   29370 gr 
  
  
Sajnos a verseny utáni napon kaptam e-mail-ben, név nélkül egy kritikát, miszerint valaki tisztességtelen 
játékot játszott, melyre csak nagyon röviden szeretnék reagálni: 

 
Ha valakiben bármi gyanú merül fel, azt ott, azonnal, a helyszínen jelezze! 

Mint egy esküvőn: „Most szóljon, vagy hallgasson örökre!” 
  
Az eredményt elért horgászoknak gratulálok a magam és a kamara elnöksége nevében is. Köszönöm, 
hogy együtt horgászhattunk!  
  

Szabó László 

  
  

A HORGÁSZVERSENYEN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK MEGTEKINTÉSE 

 

http://www.szvmszk.hu/index.php?pg=galeria&category=179

