Kedves Majdnem Veteránok, Veteránok és Nagyon Veteránok!
Tavaly a halasi beszámolómat így kezdtem, akkor ez most a folytatás lenne…..mivel léptünk
egyet előre….úgy egy évet. Van akinek ez jól jött alig várta, mert „felsőbb korcsoportba”
lépett és a szerek is csökkentek ennek megfelelően, de valahogy az eredmények úgy nem
követték mindezeket…vajon miért? Na ki, hát aki provokált, hogy hol van már az
„élménybeszámoló”?
Szóval és tettel megint vártak bennünket, főztek ránk…tavalyról volt egy kis
maradék…(nanemár sic!) ejnye…de mire oda jutottunk mindenki kellően elfáradt és gyötörte
az éhség így nagy kanállal ette a pörköltöt némi „üdítővel” öblítve…a diszkrétebbek
nokedlivel az indiszkrétek kenyérrel. Ja, hogy valamiféle verseny is volt megint….igaz…a
megemelt paraszolvencia befizetését követően.
Volt sotyoráma meg sokk-oráma, meg antikvitás, mert 60 felett mindenki antik. Na szóval jó
hosszú és fárasztó volt a nap. A 60 feletti csoport selejtezőn nagy küzdelem folyt a különböző
versenyszámokban…úgy korszorzóval és anélkül…ahogy telt az idő mindenki egyre kurtábbat
dobott kivéve a Főrendezőt…….má megint mit szedhetett be…tavaly az „esemény előtti” volt
a sláger….oszt most mi? Ruzsinka Pistabá, mint LÓDÍTÓ bajnok sem brillirozott, lehet fáradt
volt már és ő még nem hallott az „esemény előtti” tablettáról.
Az igmándi Mészáros klánt, mint tavaly most is a Főnök (LSW-WTC) képviselte. Tatabánya
„hőse” most is küzdött keményen, de abszolútban megint Bácsalmási doki volt az ABSZOLÚT!
Most is brillírozott, bár ezt most csúcsok nélkül tette…de úgy tűnik még mindig nem lehet
neki gond a foghúzás, akár ha a komplett felső vagy alsó fogsort kell kihúzni
is….természetesen úgy egyszerre…brrr. Sajnos a doktori állomány hiányos volt most is, mert
Várhegyi doki hiányzott, mintha szabotálná a halasi derbit.
Mivel a jegyzőkönyv nem tartalmazza az Abszolút eredményeket, most itt közzé tenném:
Sotyoráma:

1.Dr.Bácsalmási Antal
2.Dr.Jeremiás Attila
3.Bosák Attila

62,38/74,86
57,12/71,97
60,89/70,02

Sokk-oráma: 1.Dr.Bácsalmási Antal
79,03/94,84
2.Dr.Jeremiás Attila
62,13/86,36
3.Mészáros Miklós
58,55/85,48
Megjegyzés….ha csak egy kicsi kell, hívja a Providentet! Na ez a titka Jeremiás dokinak…
Antikvitás:

1.Dr.Bácsalmási Antal
2.Mészáros Miklós
3.Ruzsinka István

Na ugye, hogy hiányzik doktor Várhegyi…….

23,57/29,09
21,02/26,74
20,92/26,07

És jött a díjkiosztó….kiosztó némi „ironikus” megjegyzések kíséretében….jó hangulatban két
rágós falat között. Bár az érmek kiosztásánál előfordultak malőrök, mert egyesek nem
elégedtek meg azzal, amit kaptak és próbálkoztak csereberélni nemesebbre, fényesebbre,
bronzot ezüstre.
Szóval köszönjük Dr. Jeremiás Attilának és csapatának, hogy ismét itt lehettünk, külön a
vendéglátást, hogy jól éreztük magunkat és azt csak reméljük…..jövőre veled ugyanitt!
Ui: jövőre jó lesz a kiskanál is, csak legyen…..
Hát ennyi…maradok tisztelettel, mint mindig a Mastersmisibá

