Évzáró bowling verseny – Győr, 2018. 12. 12.
Fagypont alatti hőmérsékletben, munka után érkeztünk az évzáróra. A régi
tagok mellett több újonnan belépő DPSE tagot is köszönthettünk körünkben.
A verseny megkezdése előtt egy kicsit hosszabb bemelegítést tartottunk, hogy
bevárjuk a postát záró kollégákat. Végül is kevesebben jöttek el, mint amire
számítottunk, de így is öt csapat képviseltette magát. Két pályán két csapat
kezdte meg a versenyt, a többiek addig szurkoltak, beszélgettek. Nem ilyen
rendszerben szoktunk versenyezni, most részben a véletlen hozta így, de ezáltal
családiasabb hangulatban tölthettük el az estét.
„Dobjál helyettem is!” – Azt hiszem, ez elég sokszor elhangzott aznap! Először a
Lajostól hallottuk, akit nemrég műtöttek. Majd a Lajos feleségétől, Erzsitől is,
aki más csapatban volt és boka sérüléssel vállalta az estét. Azért, hogy a
csapatok ne boruljanak fel, felváltva gurítottunk helyettük. Ha jól belegondolok,
a „Te most ki vagy?” kérdés, és az ERZSI is gyakran elhangzott. És a „Figyeld
meg, majd mikor magadnak dobsz, kevesebb fog eldőlni!” is majdnem igaz lett!
Mivel az egyik pályán gyorsabban haladtak a versenyek, így az ötödik csapat
nem sokkal a második páros után végzett. Ezalatt a másik pályán heten-nyolcan
már csak levezetésként gurítottak, természetesen a nevek közé felkerült ERZSI
is, aki továbbra sem gurított, de bárki guríthatott helyette. Mert ugye, ha bárki
lehet egy rövid időre John Malkovich, miért ne lehetne bárki ERZSI, egy-két
gurítás erejéig. (John Malkovich menet c. film)
Az eredményhirdetés is hasonlóan jó hangulatban történt, a csapattagok
pontjainak összesítésével hirdettük ki a győztes csapatot. Csak a poén kedvéért
került kihirdetésre az egyéni győztes. Én lettem az első 168 ponttal, ERZSI
valójában egyet sem gurított, és mégis Ő lett egyéniben a második 132 ponttal.
Ezt óriási ováció követte, főleg azért is, mert emiatt lett ezüstérmes ERZSIÉK
csapata! Ferenci Tibi 113 ponttal lett harmadik, és Bene Attila 110 ponttal
negyedik. Szigeti Zsófia aranyéremben részesült, mint egyetlen, és
vitathatatlanul legjobb gyermek versenyző.
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