
Októberi bojlizás avagy milyen is az a csülkös pacal? 

 

Drávacsepely Horgászverseny 

 

Szól az ébresztő… 5 óra…Jajj. Ó persze, a horgászverseny…  

Kis versenyzőnk Dávid már ébren, izgalomban, szendvics berak, indulás Pécsről. 

6-ra ott vagyunk Drávacsepelyen, ja, csak 7 re kellett volna, elírás. Köszi Feri! 

A reggel csípős, kapás nélküli, de hogy jobb kedvre derüljünk, a DPSE zsíroskenyér+tea 

kombóval kedveskedett versenyzőinek. Ahogy múlik az idő, elkezdenek jönni szépen a 

kárászok gyermek versenyzőnknél. Édesapja is versenyez, a bojlizást választotta mára, 

jelentsen ez bármit is!  Eredmény azért egy majd 3 kilós ponty lett. És a legkisebbik 

gyerkőcünk is megfogta élete első halacskáját, ami óriási boldogság volt! 

Szerencsére az égiek velünk voltak, aznap gyönyörű őszi idő volt és tényleg mindenki 

megtalálhatta a boldogságát: a petanque és a darts versenyen, a gyerekek a nagy doboznyi 

játéknál és persze a főzőverseny finom ételeinél! Állítólag volt babgulyás is, ami nyert, csak 

gyorsan elfogyott, ezért mi vegyes és pincepörköltöt kóstoltunk, de a személyes nyertesünk 

a csülkös pacal lett.  

A nap záróakkordjaként a várva várt eredményhirdetésen ácsorogva, a gyerkőcöket figyelve 

jön rá az ember, hogy Ők mennyire beleélik magukat egy versenybe, neki ez sokkal 

fontosabb, mert tényleg komolyan veszik!  És mennyire nagy öröm nekünk az Ő örömük!! 

Utóirat: A kiírásban nem volt elírás a főszervező társ, akit nem nevezünk nevén, úgy 

gondolta kezdjünk, később mert sötét van. 

És akkor az eredmények részletezve: 

Főzőverseny: 

1. Markó 

2. Harkány 

3. Top Secret 

4. Papp és a hívők 

5. Evetovics 

6. Konrád Team 

Petanque: 

1. Tripla A 

2. Szenzációs hármas 

3. Csipet-csapat 

4. Harkányi ördögök 

Darts: 

Gyerek: 

1. Ruppert Lilli 165 pont 

2. Heszberger ádám 135 pont 

3. Ruppert Levente 120 pont 



 

Darts:  

Női: 

1. Bürge Zsanett 308 pont 

2. Ruppert Márta 216 pont 

3. Tengerdi Bognár Magdi 195 pont 

Férfi: 

1. Végső Ferenc Gábor 293 pont 

2. Peiszer Csaba 230 pont 

3. Ruppert Tamás 222 pont 

Horgászat (összsúly rangsorol) 

Gyerek: 

1. Iváncsik Donát 6055 g 

2. Ruppert Levente 3580 g 

3. Ferencz Dávid 2500 g 

Női: 

1. Tengerdiné Bognár Magdi 3345 g 

2. Schneiderics Kata 2020 g 

Férfi 

1. Papp Csaba 8355 g 

2. Gaszt János 6660 g 

3. Szaszák-Kovács István 6620 g 

A Legnagyobb fogás: 

Papp Csaba (Amúr) 4990 g 

 

 

Dr. Kenyeres Zsanett és Végső Ferenc Gábor 

 

 


