
Tóparti program lesz a hétvégén, így 
emelkedett hangulatban szervezkedett 
a baráti kör. A fiúk a holnapi huszon-
négy órás sepsibükszádi horgászversenyre 
készültek. „Á, az úgysem olyan, mint a 
komoly versenyek, nálunk olyant nem is 
lehetne szervezni” – kaptuk a hideg zu-
hanyt az egyik okoskodó ismerőstől. Két 
okból is nagyon bosszantott a kijelentés, 
egyrészt, mert túl sok az „úgyse lehet”, 
meg a „nem érdemes”, vagy a „nem kijö-
vedelmező” ember, a kommentáló pótjá-
tékos, aki ritkán tesz két szalmaszálat ke-
resztbe, ám a kritika-meg fogalmazásban 
bajnok. Másrészt azért, mert a verseny 
az egyik kedves „gyerekem”, együtt talál-
tuk ki a horgászhaverokkal, egy nem túl 
gyümölcsöző házi horgászvetélkedő után, 
amikor a dögmeleg teljesen lehetetlenné 
tette, hogy bármi is a horogra akadjon. 

A tógazda nyitottságának köszönhető-
en az ötlet megvalósult, azóta évről évre 
megszervezzük. A törzsgárdához mindig 
csapódik néhány igazi tóparti fickó, aki 
a sport, a természeti élmény öröméért 
fürdeti a kukacot, remek baráti kör ko-
vácsolódott-kovácsolódik. Végül is lehet 
nézni a horgászcsatornákat, vagy füstös 
kocsmában elmélkedni, milyen lenne, ha 
Székelyföld nem hegyvidéken feküdne, és 
pontyhorgász-nagyhatalom lenne. Mi az 
aktív horgászatot választottuk, a tóparti 
éjszakát és nappalt, ahol az elméleti pon-
tyok helyett igaziak fárasztásával bíbelő-
dünk, és igazi bográcsból igazi halászlevet 
kóstolunk. És igazi a versenyláz, az izga-
lom is, úgyhogy a hétvégén suhanni fog a 
zsinór és merülni a pedző. Ha mégsem, 
hát akkor az vigasztal, hogy legalább 
nem vagyunk „úgysem lehet” emberek.
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Férfiruha-kollekcióval rukkol elő 
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A napsütés mellett délutánra egy-egy zápor, zivatar 
kialakulhat. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, de 
holnap megélénkül, zivatar idején megerősödik a délnyu-
gati szél. Fokozatosan megszűnik a hidegfronti hatás, hol-
nap melegfront jellegű változások kezdődnek.
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Idén szeptemberben dobja piacra saját fér-
firuha-kollekcióját Robbie Williams brit 
énekes.
A Farrell névre keresztelt kollekció Williams 

nagyapja, az Óriásölő Jackként is ismert Jack 
Farrell emléke előtt tiszteleg. A közép-angliai 
Stoke-on-Trent városában élt férfi mindig is hí-
res volt a jólöltözöttségéről.

A Wear it in, wear it out (Hordjad belül, 
hordjad kívül) mottójú kollekcióban klasszi-
kus angol divatdarabok, egyebek között Harry 
Palmer-stílusú háromnegyedes ballonkabátok 
és horgolt kardigánok, míg a kiegészítők között 
svájci- és baseballsapkák, valamint pöttyös se-
lyemsálak sorakoznak – olvasható a The Daily 
Telegraph brit napilap honlapján.

A 2011-es őszi-téli kollekció darabjai kizá-

rólag az egyik nagy brit áruházlánc üzleteiben 
és egy internetes oldalon keresztül lesznek meg-
vásárolhatók. Egy könnyű anyagból készült 
Farrell póló 35 fontba, míg egy háromnegyedes 
kabát 350 fontba kerül.

Édes anyaföld készítette  lászló annamária, récepataka
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A július 25–29. között megjelent 
skandifeladványok helyes megfejtéseit be-
küldők közül ezen a héten a csíkszeredai 
Páll Zsuzsannának kedvezett a szerencse, 
akit nyereménykönyvvel jutalmazunk. 

 Gratulálunk!

A helyes megfejtések: Gregor Bernadett 
– A csikós – Szolnok; Ferruccio Busoni 
– Elégia; Gerard James Butler – A csúf 
igazság; Federico Fellini – Szélhámosok; 
Csohány Kálmán – Nyári zápor.
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Egy fiatalember megszólít 
egy lányt:

– Kisasszony, nem emlék-
szik rám? Az állatkertben 
találkoztunk.

– Tényleg? ... ?
(Poén a rejtvényben!)
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