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Rétimajor fel ké szült 

A ki tû nõ szer ve zés nek, va la mint a szpon zo rok nagy vo na lú sá -
gá nak kö szön he tõ en ez a ver seny ko moly ran got ví vott ki ma -
gá nak, év rõl év re egy re több csa pat vesz részt a ren dez vé nyen.
Eb ben az év ben 40 csa pat 120 ver seny zõ je ment el a Rétimajori
tó rend szer hez, a ver seny hely szí né re, ahol a há zi gaz da az
Arany ponty Rt. gon dos ko dott a kul tu rált ver seny meg ren de -
zé sé nek fel tét ele i rõl, és ar ról, hogy sen ki nek se ma rad jon szá -
ra zon a me rí tõ je. A ver seny elõtt két nap pal, több, mint 20 má -
zsa pon tyot te le pí tet tek az amúgy is in ten zív hor gász víz be,
hogy az új ál lo mány ki csit meg moz gas sa a tó ko ráb bi la kó it. 

A hor gá sza tot nép sze rû sí tet ték

En nek az ese mény nek nem a ver seny ad ja el sõ sor ban a je len -
tõ sé gét. A részt ve võk sza bad  ide jük ben mind an  nyi an nagy

Ne gye dik al ka lom mal ke rült meg ren de zés re
Rétimajorban szep tem ber 1-jén a Tár sa sá gi 
és Mé dia ku pa hor gász ver seny . A Halországnak is 
ne ve zett Rétimajor 1000 hek tá ros tó rend sze ré vel, 
mely egy ben ter mé szet vé del mi te rü let is, az or szág
köz pon ti ré szén, a Du nán túl szí vé ben 
Szé kes fe hér vár és Du na új vá ros kö zött he lyez ke dik el.
Rétimajorban ta lál ha tó 
az Arany ponty Ha lá sza ti Mú ze um.

sze re tet tel ûzik a hor gá sza tot, ezt a szép spor tot, ezt a re mek
el fog lalt sá got. Bár van nak kö zöt tük, akik nem mel les leg nagy
pecások, még is en nek a ver seny nek je len tõ sé gét el sõ sor ban a
részt ve võk sze mé lye ad ja. Olya nok vál lal ták rész vé tel ük kel a
hor gá szat nép sze rû sí té sét, akik tu dá suk kal, te het sé gük kel,
tisz te le tet pa ran cso ló ered mé nye ik kel mél tán tar toz nak ha -
zánk ki vá ló sá gai kö zé. Olim pi ko nok, szín mû vé szek, tánc -
dal éne ke sek, az elekt ro ni kus és nyom ta tott saj tó hor gá szat -
ked ve lõ pecásai ta lál koz tak Rétimajorban, hogy egy iga zán jó

Tár sa sá gi és Mé dia ku pa
Hor gász ver seny
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han gu la tú, buliversenyen ös  sze mér jék tu dá su kat, meg kí sért -
sék hor gász sze ren csé jü ket.

Az úszók nak kön  nyû…

Ott volt a ta va lyi gyõz tes, aki T-mo bi le csa pa tá val ugyan most
„csak” a ha to dik he lye zést ér te el, de há rom szo ro san ezüs tös ne -
ve a ma gyar szur ko lók nak az arany csil lo gá sá val ér fel. Azért
Cseh Lász ló, mert ró la van szó, sem pa nasz kod ha tott, hi szen a
ver se nyen mes  sze meg elõz te mes te rét, Turi György mes ter -
edzõt, aki pe dig a Kõ bá nyai Piranha csa pa tá val olyan erõ sí tés sel
vá gott ne ki a küz de lem nek, mint az örök ezüs tös Güttler Ká roly-
  lyal, akit ver seny zõi idõ sza ká ban vi lág ver se nye ken az ak ko ri
ma gyar úszó cso dák tud ták „csak” meg elõz ni. Az, hogy az úszók
jól sze re pel tek, szin te ter mé sze tes nek ve he tõ, el vég re ugyan ab -
ban a kö zeg ben, a víz ben „él nek” mint a ha lak, ezért ta lán job -
ban is mer he tik vi sel ke dé sü ket, mint más, szá raz föl di tár sa ik.

Akik tõl fél tek a ha lak

Itt van nak mind járt vi lág ve rõ ököl ví vó ink, Koko, az az Ko -
vács Ist ván és Ma dár, az az Er dei Zsolt. Már hí rük hal la tán is
meg re me gett, meg re meg el len fe le ik lá ba. Úgy tû nik a ha lak
va la hon nan fü lest kap hat tak, hogy ezen a na pon mind ket ten
rá juk pá lyáz nak, fé lel mük ben nagy ív ben el ke rül ték a WBO
csa pa tá nak még a kör nyé két is, ezért az tán nem meg le põ,
hogy Kokoék a kö zép me zõny ben vé gez tek.

A Besenyei család re mek lé se

A csa pat ver senyt a Bors 1 hár ma sa – Nagy Je nõ, Ko vács Vin -
ce és Ja kab Zol tán – nyer te meg elõz ve a Mis ter Csa pat és a
Drennan hor gá sza it. A ver seny leg na gyobb ha lát nem akár -
ki fog ta ki: Besenyei Pé ter (Cora 1 csa pa ta) nem csak a ma da -
ra kat és a föl di né zõ ket káp ráz tat ja el cso dá la tos és bá tor re -
pü lõtu dá sá val, ezen a ver se nyen azt is meg mu tat ta, ho gyan
kell szak sze rû en és nagy hoz zá ér tés sel hor gász ni. De va la mi
le het a csa lád dal is, lát ha tó an a víz part ok sû rû lá to ga tói le -
het nek, mert a nõi ver seny zõk kö zül a leg na gyobb ha lat nem
más, mint fe le sé ge, Besenyei Tün de (Pan da Invest/Fe hér
ku tyák csa pa ta) szá kol ta. 

Szo mo rú ság ra sem mi ok

Vol tak, akik há tul ról vol tak az el sõk, ezt per sze csak a kró ni -
ka mi att ír juk, mert ezen az ese mé nyen el sõ sor ban a rész vé -
tel volt a fon tos. Így gon dol hat ja a ver seny után Vikidál Gyu -
la is, aki mél tán nép sze rû a szín pa don, so kak ked ven ce, ezt
a ha lak va ló szí nû leg nem tud ták, ezért az tán a szép ne vû
Balzer Bu li Band csa pa ta a 40. he lyen vég zett.

De szo mo rú ság ra nem volt ok: mind a negy ven csa pat,
még az utol só he lye zet tek is kap tak né mi vi gasz dí jat. Akik
pe dig az él boly ban vé gez tek, a leg na gyobb ha lat ki fo gók,
na gyon ér té kes nye re mé nye ket vi het tek ha za Rétima jorból.

JUSZTUSZ GÁBOR


