XVIII. Országos Kőfaragó Horgászverseny (Kiskörös-Akasztó, (2017.július
14-16.)
Szilasi László érdi kőfaragó mester kezdeményezésére 2000-ben indított
rendezvényünket immár XVIII. alkalommal szerveztük meg. Kiskörösi kollégánk,
Rózsa Tibor javaslatára az idei versenyünk helyszínéül immár második alkalommal 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,
a felnőttek kissé fáradtan, a gyermek versenyzőink viszont nagy kedvvel és
lelkesedéssel foglalták el horgászhelyeiket. Reggel 8 óra 30 perctől 12 óra 30 percig
tartottuk „rettegésben” a halakat. A pikkelyesek étvágya hagyott némi kívánni valót.
Jelentős részük úgy gondolta, hogy inkább a hűs vízben marad. A fogási eredmények
ugyan alulmaradtak az előző évihez képest, de ez a jó hangulatot nem befolyásolta.
A verseny után meghirdetett batyus partira, bográcsban készített slambuc és a
kollégák által hozott ízletes étkek és italok várták a résztvevőket. Volt ott mangalica
töpörtyű és pörc, libatepertő, sonka, szarvas szalámi, finom saláták, házi
savanyúságok, kemencében sült csirke szárny, kolbász, finomabbnál finomabb házi
készítésű sütemények. Jégli Zoltán komlói kollégánk bevezetett minket a pálinkafőzés
rejtelmeibe. Hobbi szinten évek óta foglakozik pálinkák készítéssel. Az elmúlt
években prémium minőségű pálinkáival több versenyt is nyert. Ebéd után 24 fajta
pálinka kóstolására volt lehetőségünk. Ezúton is köszönjük mindazoknak, akik
hozzájárultak az ebédre feltálalt finomságokhoz és italokhoz!
Versenyünk főszponzora az idei évben is a Gávavencsellői Nyírmárvány
Kft. volt. A cég tulajdonosa Petró Attila, a Nyírmárvány Kft. 100.000100.000 forintos vásárlási utalványát ajánlotta fel a női, illetve a férfi
kategória első helyezetteinek. Az ismételt nagyvonalú támogatást ezúton
is köszönjük!
Horgászverseny helyezettei:
Gyermekeknél (a kifogott halak száma számított): 1. Jeszenszky Zsolt, Kiskörös 18
db., 2. Richter Eliza, Velence 6 db., 3. Várnyagy Laura, Pilisszentiván 5 db.
Nőknél: 1. helyen végzett Czalán Lászlóné, Pécel 2,83 kg., 2.Vargáné Farkas Tímea,
Gödöllő 0,81 kg., 3. Richter Erzsébet, Velence 0,65kg.
Férfiaknál: 1. helyezett: Hegyi József, Tatabánya 5,4 kg., 2. Cochior Adorján,
Budapest 3,12 kg., 3. Csapucha Tamás, Kecskéd 2,86 kg.
Az eredményhirdetés és ünnepi vacsora után zenés mulatsággal folytatódott a
program.
Szilasi Lászlónak, Rózsa Tibornak és nejének ezúton is köszönjük a
szervezésben
nyújtott
segítséget!
(Fotók:
www.stoneinfo.hu.,
www.facebook.com/kofarago)

