
Horgászverseny 

A Természetbarát szakkör nyílt szakköri foglalkozást hirdetett a horgászni szerető 

tanulók számára. Az Őcsényi Horgász Egyesület meghívására horgászversenyen 

vettünk részt a reptéri tónál. 

Többen komoly felszereléssel érkeztek, de akinek nem volt horgászbotja, az a 

szervezőktől kapott.A sorszámok kihúzása után mindenki elfoglalta a kijelölt helyét. 

Temesvári Tamás irányításával több egyesületi tag is segített a verseny 

lebonyolításában. Tanácsokat kaptunk, az elszakadt zsinórok is gondot okoztak. 

Mindenki számára csalit biztosítottak. 

Szép időben, jó hangulatban nagy várakozással kémlelte mindenki a vizet.A verseny 

lefújásáig két tanulónak sikerült halat fognia. A mérlegelés döntötte el a 

helyezéseket. 

Első helyezett lett Vékony Balázs 1,06 kg-os ponttyal, második helyezett Takács 

Kevin 0,98 kg-os ponttyal. Mind a 26 résztvevő oklevelet kapott. 

A nyertesek éremmel, és a kifogott hallal térhettek haza. Nagyon jól éreztük 

magunkat.  

A Horgász Egyesülettől ígéretet kaptunk arra, hogy tavasszal ismételten 

horgászversenyt rendeznek számunkra. Köszönjük szépen ezt a kellemes délutánt a 

házigazdáinknak. Az oklevelek, és az érmek évek múltán is szép emlékeket idéznek 

fel. 

A verseny lefújása után néhányan még folytatták a horgászást. Takács Kevin így 

emlékszik vissza a történtekre: 

-A horgászverseny után az utolsó bedobásra készültem.  

Amint bedobtam, még a botot sem tudtam letenni, a hal már egyből elvitte az úszót, 

én bevágtam neki. Az elején csak ment befelé és meg sem lehetett állítani. de azután 

egy 20-25 perces fárasztás után sikerült kihúzni a sekély vízbe, és megmerítettem. 

Amint szákba került a hal, a damil elszakadt, csak másodperceken múlott, hogy el ne 

menjen.  

A hal egy 6kg 40dkg-os tükörponty, ami több mint 80 cm hosszú volt.  Hosszúkás 

teste, és gyönyörű világos narancssárga úszói voltak a halnak. Csak egy-két kisebb 

seb volt rajta, szinte alig volt látható. Fejéhez képest nagy szája, és nagy szemei 

voltak. Nagyon erős és nagyon nagy hal volt.  

Kár, hogy a 

horgászverseny után 

sikerült kifogni ezt a 

nagy halat! 

Takács Kevin 

Fotóalbum  >> 

http://iskola.ocseny.hu/fotoalbum_elemei/2017-2018/10-30/horgaszverseny/album/index.html

