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IISSSSNN  11778888--77000033

ÚÚgy gondoltuk, megmutatjuk, hogy nem csak írni sze-

retünk a horgász élményekrõl, de magunk is szíve-

sen kapunk horogvégre pontyokat. Az meg, hogy a részt-

vevõknek köszönhetõen garantált a jókedv, különösen

csábított mindannyiunkat. Beneveztünk hát az

Aranyponty-Balzer Társasági és Média horgászkupáért

zajló versenyre. Háromfõs csapatunk idõben hozzáfogott

a fenekezéshez szükséges botok, szerelékek és egyéb kel-

lékek átvizsgálásához, összepakolásához. Szeptember 8-

án kissé álmosan, de telve lelkesedéssel kezdtünk rakod-

ni a szerkesztõség elõtt. Már-már indultunk Rétimajorba,

amikor képszerkesztõnk egy

mozdulatsor közepén – mintha

villámcsapás érte volna –meg-

merevedett. Kiújult a gerincsér-

ve… Kiderült, a „Hal-Ász” csa-

pat másik tagja is göthös, lázas,

köhög, folyik az orra, csak tisztes-

ségbõl vállalta volna az utat. Nem

volt mit tenni, lemondtuk a ver-

senyt. Fájó szívvel néztük, olvas-

tuk, hogy hihetetlen izgalmakat

hozott az immáron harmadízben

megrendezett peca-méta, ahol

ezúttal sem volt hiány élsporto-

lókban, színészekben és újság-

írókban. Harmincöt csapat ritkí-

totta a rétimajori-tó pontyait, bár

az idõjárás ezúttal a halaknak

kedvezett. A versenyzõk egy ré-

sze tomboló szembeszélben igye-

kezett horogvégre akasztani va-

lamilyen értékelhetõ példányt, a

szerencsésebbek szákjába azonban idén is került nagyobb

pikkelyes. Arról nem szól a fáma, hogy a tó sellõje meg-

mutatta-e magát, ám az biztos, hogy a legnagyobb halat a

Szabad Föld(igiliszták) közül Bohanek Miklós akasztot-

ta. Úgy tûnik, világklasszis úszónk, Cseh Laci nem csak a

vízben, de a vízparton is profi. Csapatával a dobogó leg-

felsõ fokára állhatott. A színészekbõl verbuválódott hár-

masok ezúttal a középmezõnyben, míg a firkászok, né-

hány kivételtõl eltekintve sereghajtóként végeztek. Re-

méljük jövõre semmi nem jön közbe, s a Pontyvilág csa-

pata megmutathatja mire képes.

Addig is görbüljön a bot.

KKeeddvveess  ppoonnttyyhhoorrggáásszzookk!!
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