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OMSZ KUPA HALFOGÓ VERSENY
Az Országos Mentőszolgálat a XI. halfogó versenyét 2007.
június 9-én és 10-én a Bihar Horgász Egyesület kezelésében
lévő ártándi kisbánya tavon rendezte meg. Ezt a versenyt
1997-ben Háry Tibor a kiskunhalasi Mentőállomás gépkocsivezetőjének ötlete alapján indították el. Évente mentős
találkozót szerveztek és mivel sok horgász van közöttük,
horgászversenyt is rendeztek. 4-4 fős csapatok vetélkedtek a
vándorkupáért és amelyik csapat megnyerte, a következő
évben övé lett a rendezés joga. A Mentőszolgálat felkérése
alapján egyesületünk elvállalta az ez évi verseny megrendezését. A rendezvény fővédnöke Dr. Szép Imre a HajdúBihar megyei Mentőszervezet nyugalmazott vezető főorvosa, szervezője Venyige Csaba mentőápoló és Varga Gyula a
Bihar Horgász Egyesület elnöke volt. A 26 csapat versenyének megszervezése nem volt könnyű feladat, hiszen közel
230-an vettek részt ezen a kétnapos rendezvényen. Érkeztek
a versenyzők a Vajdaságból, Győrtől-Nagyváradig az ország
21 mentőállomásáról. Az idő is a horgászoknak kedvezett és
így a vendégek a sátrazás mellett döntöttek, benépesítve
ezzel a tópartot. Szombaton délután bonyolódott le a verseny első fordulója. Míg a horgászok kapkodták ki a halakat,
a parton 21 csapat mérte össze tudományát a halászlé főzésben. A zsűrinek nagyon nehéz dolga volt, hogy ki legyen az
első három díjazott. Ezen az estén minden csapatnak a megfőzött halászlé volt a vacsorájuk. Eredmény a halászlé főzésben: I. Szeged – Szécsi Tiborné, II. Sarkad – Budai
Zsombor, III. Gyula – Fodor József. Barabás Ferenc Polgármester Úr 1-1 halászlé főző bográccsal jutalmazta a
helyezetteket. Este Haszon Sándor (a Biharkeresztesi Mentőállomás dolgozója) és zenekara fergeteges hangulatot
varázsolt a tópartra. Másnap reggel a hajnalig tartó ismerkedés – mulatozás után nehéz volt az ébredés, de a
horgászokat várták a halak, kezdődött a második forduló.
Ezen a napon ellátogatott a rendezvényre az Országos Mentőszolgálat Főigazgatója, Szakszervezeti Vezetője, a HajdúBihar megyei Horgász Szervezetek Szövetségének elnöke,

Ártánd és Biharkeresztes polgármestere, az MSZP a FIDESZ képviselője valamint az általuk hozott vendégek, és
érdeklődéssel figyelték a rendezvényt, a sportszerűen horgászókat. A verseny szabályszerű lebonyolításáért 4 fő szektorbíró és 1 fő főbíró felelt. Lelkiismeretes munkájuknak
köszönhetően a mérlegelés után hamarosan megszülettek az
eredmények, melynek kihirdetésére ebéd után került sor.
Szponzorok-támogatók ajándék sokasága miatt sikerült
megtömnünk a helyezettek kezeit. Ajándékokat ajánlottak
fel és köszönet nekik: Fő szponzorunk: Energofish
Horgásznagykereskedés. Mariann és Barna Horgászkereskedés, Timár Dániel etetőanyag gyártó, Hajdú Tamás
etetőanyag gyártó, Energiaital gyártó vállalat, Barabás
Ferenc Polgármester Úr, Gárdonyi Zoltán Református Alapfokú Művészeti Iskola, Dr. Göndöc Zsigmond az OMSZ
Főigazgatója, Biharkeresztes és Vidéke Takarékszövetkezet.
A csapatverseny helyezettjeit 1-5-ig díjaztuk. I.
Kazinczbarcika, II. Szarvas, III. Kiskunmajsa, IV. Püspökladány, V. Tiszaújváros. Egyéni díjazottak: A legtöbb
halat fogók: I. Kovács Attila B.keresztes, II. Farkas
Károly Mezőkovácsháza, III. Veres Sándor Kazincbarcika. Különdíjban részesültek a nyíregyházi női csapat tagjai. A jövő évi rendezést megnyerte Kazincbarcika, de mivel
lemondtak erről a jogukról a Győri csapat vállalta a verseny
megrendezését. Mint a Bihar Horgász Egyesület Elnöke úgy
érzem mindent megtettünk a rendezvény sikeres lebonyolításáért és az OMSZ dolgozók felejthetetlen két napot tölthettek határszéli kisvárosunkban. Ezúton szeretnék köszönetet mondani egyesületünk vezetőségi tagjainak, azon horgásztagjainknak akik részt vettek, lelkiismeretes munkájukért, a Művelődési Ház Igazgatójának, a Városgazdálkodási
KHT dolgozóinak, a Polgárőrségnek, Dani Bélának aki
levezetője volt a rendezvénynek, Mariann és Barna Horgászkereskedésnek aki nagyon sok szponzort szerzett és
mindazok munkáját, segítségét akik hozzájárultak ennek a
nagyszabású rendezvénynek a szervezéséhez, lebonyolításához. Köszönöm.
Varga Gyula Bihar HE elnöke

EGY SZÉP NAPOS DÉLUTÁN
2007. május 19-én reggel a huszonnyolc fős társaság elindult a hajdúszoboszlói Fürdőbe autóbusszal.
A Fehér Mályva Hagyományőrző Egyesület tagjait a fürdőlátogatásra a helyi
MDF hívta meg a múlt évi eredményes munkájuk elismeréseként. Ehhez további segítséget nyújtott polgármester úr is, aki egy buszt bocsátott a rendelkezésünkre ebből az alkalomból.
Ez a nap megint úgy indult, hogy az időjárás nem kedvez a fürdőzőknek. De megkegyelmeztek nekünk az égiek, és verőfényes, derült égbolt köszöntött bennünket Hajdúszoboszlón. Mindenki végre önfeledten élvezhette a nap és a víz áldásos
hatását. A nap során a népdalkör idősebbjei és a fiatalabbjai - korosztályhoz mérten - kipróbálhatták a pezsgőfürdőt, és a
melegvizes gyógy- és hullámfürdőt.
Kissé fáradtan, de élményekben gazdagon tért haza a népdalkör késő délután. Még egyszer köszönjük a Magyar Demokrata
Fórumnak, hogy ilyen lehetőségben részesedhettünk egy szép napos délután!
Kiss Zoltán
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