XVII. Országos Kőfaragó Horgászverseny (Kiskörös-Akasztó, (2016.július 15-17.)
Szilasi László érdi kőfaragó mester kezdeményezésére 2000-ben indított rendezvényünket
immár XVII. alkalommal szerveztük meg. Kiskörösi kollégánk, Rózsa Tibor javaslatára az idei
versenyünk helyszínéül az Akasztói Horgászparkot választottuk. A kísérő programjainkat
Kiskörösön a Hotel Imperial Gyógyszállóban tartottuk.
A
közös
program
péntek
este
grillpartival
és
zenés
esttel
kezdődött.
Másnap délelőtt szakadó esőre ébredtünk. Már-már úgy tűnt, hogy maga a verseny a rossz
időjárási viszonyok miatt elmarad. Bízva abban, hogy az eső előbb utóbb alábbhagy,
horgászverseny kezdési időpontját délután 14 órára raktuk át. Az esős délelőttön a szálloda
wellnessében múlattuk az időt.
Délre meghirdetett batyus partira, bográcsban készített slambuc és a kollégák által hozott
ízletes étkek várták a résztvevőket. Volt ott mangalica töpörtyű és pörc, libatepertő, sonka,
hal, szarvas szalámi, finom saláták, házi savanyúságok, kencében sült rétes, finomabbnál
finomabb házi készítésű sütemények. Ezúton is köszönjük mindazoknak, akik hozzájárultak
az ebédre feltálalt finomságokhoz!
Délutáni órákra ugyan csak néhány órára, de elállt az eső. Így már semmi nem tarthatta
vissza versenyzőinket, hogy bevessék horgaikat a nagy pikkelyesekre. A korábbi évek
versenyeit figyelembe véve, ahol zömmel törpeharcsák és keszegek akadtak, itt sorra
szákolták a nagyobb halakat is. A mezőny legnagyobb uszonyosát, 6,08 kg potykát Vargáné
Farkas Tímea szákolta. (Amatőr horgászként, ez egyben az eddigi rekordja.) Férfiaknál
Kampfl János elnök úr 6 kg-os akasztói szikipontya csak a második helyre volt elegendő.
Parcsami Miklós 3 db kifogott halával 12 kg feletti eredményt ért el. Ezzel immár zsinórban
harmadjára állhatott a képzeletbeli dobogó legmagasabb fokára.
Versenyünk főszponzora az idei évben is a Gávavencsellői Nyírmárvány Kft. volt.
A cég tulajdonosa Petró Attila, a Nyírmárvány Kft. 100.000-100.000 forintos
vásárlási utalványát ajánlotta fel a női, illetve a férfi kategória első
helyezetteinek. Az ismételt nagyvonalú támogatást ezúton is köszönjük!
Horgászverseny helyezettei:
Gyermekeknél:
1. Varga Donát 1,57 kg.
2. Várnagy Laura 1,17 kg.
3. Varga Bernát 1,04 kg.
Nőknél:
1. Vargáné Farkas Tímea 6,08 kg.
2. Richter Erzsébet 4,76 kg.
3. Máté Irén 2 kg.
Férfiaknál:
1. Parcsami Mikós 12,2 kg.
2. Kampfl János 6 kg.
3. Csapucha Tamás 1kg.
Az eredményhirdetés és ünnepi vacsora után zenés mulatsággal folytatódott a program.
Szilasi Lászlónak, Rózsa Tibornak és nejének ezúton is köszönjük a szervezésben
nyújtott segítséget!

