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E S E M É N Y T Á R

Egyértelműen megállapítható hogy az 
idén a rendezvény- és közösségépítő ösz-
szejövetelek rendezése volt a fő vonzerő, 
ami esetenként többszáz érdeklődőt csalo-
gatott ki tanyánkra. Voltak, akik csak tájé-
kozódni jöttek, voltak, akik kíváncsiságukat 
elégítették ki. Legtöbben már felismerve a 
szimpatikus környezet és zöldövezet csábító 
varázsát, maguk is társaságokat szerveztek 
és kihasználták a kiváló lehetőségeket és 
igényeikhez, pénztárcájukhoz mérten, önfe-
ledten élvezték a természet és a szabadság 
által nyújtott egyedi élményt a tavon.

Az első tömeges rendezvény a majális 
volt, több mint nyolcszáz ember szorongott 
a tó körül (valahol itt van a tó környékének 
befogadóképessége is), sütöttek-főztek, 
horgásztak, a sok gyermek jól szórakozott 
a gyermekjátszótéren és a focipályán, de a 
szervezőinknek köszönhetően különböző tré-
fás, ügyességi versenyekbe is bekapcsolód-
hattak. A rendezvényről közzétett többszáz 
fotó honlapunkon méltóképpen tükrözi a vi-
dám hangulatot és kikapcsolódást. 

Az idei X. Helytörténeti Kézműves Játszó-
tábor lakóinak látogatása Kávai Bózsó Ildi-
kó tanárnő vezetésével volt a következő üde 
színfoltja évadunknak, amikor az óvodás és 
kisiskolás korú vendégeink gyengéd, őszinte 
tekintettel körbejárhatták a horgásztó és a 
kacsaúsztató környékét, miközben turkáló 
mangalicákkal, lovakkal, juhokkal, kecskék-
kel, víziszárnyasokkal és Borisszal a szelíd 
süldő vaddisznóval ismerkedhettek meg köz-
vetlen közelről. Bár a csoport tagjai csupán 
egy délutánt töltöttek el nálunk, kölcsönösen 
kedves élmény és öröm töltötte ki szívünket, 
amit a táborszervezők köszönőlevele-aján-
déka is örökre emlékezetünkbe vésett.

 Felbuzdulva a kezdeti sikereken, hagyo-
mányőrző íjász- és középkori harcművészeti 
bemutatót és pontyfogó versenyt szervez-
tünk nyílt (értsd: ingyenes) nap keretében. 
A zentai Arcus egyesület íjászai és a Szent 

Longinus hagyományápoló egyesület tagjai 
látványos bemutatóval kápráztatták el a 
megjelenteket, itt is a gyermekek szórakoz-
hattak legjobban, kipróbálhatták a hagyo-
mányos íjakat. Bár ritkaságszámba menő 
bemutatókról van szó, nem kis meglepetés-
sel tapasztaltuk, milyen sok kanizsai volt ki-
váncsi erre a programra. A Tandari-tanya 
egyedi épületegyüttese és a kis akácos erdő 
méltó körítése volt a szabadban megrende-
zett bemutatóknak, amelyeket kiállítások, 
előadások és képzések kísértek. Mindhárom 
vendégeskedő civilszervezet tagjai elége-
dettek voltak a rendezvénnyel, amelynek 
számunkra kiemelt sikere-eredménye, hogy 
jövőre már nálunk szervezik meg táboro-
zásukat és nemzetközi versenyeiket. Ezúton 
is köszönjük Szabados Csabának és Nagy 
Abonyi Péternek, akik segítettek, hogy ez a 
műsor sikerüljön. Eddig még nem említettem, 
de végleg itt az ideje hogy aláhúzzam – 
minden egyes rendezvényünk teljes média 
megjelenítéssel készült, zajlott és fejeződött 
be, köszönve a médiaházak és újságíró ba-
rátaink önzetlen és lelkes támogatásának, 
ami nagyban hozzájárult a rendezvények 
széles körben való népszerűsítéséhez, úgy 
magyar mint szerb nyelven, országos lefe-
dettséggel. Ehhez hozzáadva a többezer 
fotót egyre inkább látogatott honlapunkon, 
ez elsősorban Bali Bertold fi atal-kreatív 
webtervezőnk erénye, örömmel mondhat-
juk, hogy az írott sajtó mellett a rádiók, a 
televíziók, az internet és nem utolsósorban 
a horgászok és a látogatók jóvoltából, ha-
talmasra bővült azok száma a világon, akik 
felfedezték a Tandari-tanyát és horgászta-
vat. 

Az idei év folyamán rendkívül kedvezmé-
nyes feltételek mellett lehetett meglátogatni 

tanyánkat, ez építő jelleggel hatott kistérsé-
günk idegenforgalmi kínálatára. Természe-
tesen az első naptól fogva minden színvo-
nalas rurális és elérhető kínálatot támoga-
tunk és szolgáltatunk. Vendégkönyvünkben 
látogatóink hozzászólásai, dicséretei, meg-
jegyzései, a csend, nyugalom, tisztaság, kel-
lemes környezet, családias légkör és baráti 
fogadtatás mellett, megvalósítható elvárá-
sokat is sugallnak, ami bennünket, tókezelő-
ket további fejlesztésekre ösztönöznek . Íme 
egy rövid idézet külföldi vendégünktől:

„Az idén szeptemberben négy alkalom-
mal voltam ezen a horgásztavon. Az első 
két alkalommal a bátyámmal együtt, Ő már 
több alkalommal volt. Két nap rossz időt 
fogtunk ki: eső, szél. De feledtette velünk a 
rengeteg pontykapás és a sok zsákmány, 
de főleg a családias vendégfogadtatás. 
Most éreztem először azt, hogy itt a tulaj-
donos van a vendégekért, nem a vendégek 
a tulajért. Harmadik alkalommal versenyen 
vettem részt, ahol a harmadik helyet sike-
rült megszereznem. Negyedik alkalommal a 
Feeder-Kupán vettem részt, épphogy csak 
lecsúsztam a helyezésről. Baráti körömből 
mindenkinek sűrűn ajánlom Szegeden, sőt 
sok magyarországi intenzíven telepített hor-
gásztó tulajdonosának ajánlom, hogy tanul-
janak tőlük vendégszeretetből. Emiatt aján-
lom mindenkinek, aki jót akar horgászni és 
családias vendégszeretetben pihenni, okvet-
lenül látogassa meg a Fishmania horgászta-
vat.” Szabó H. Attila Szeged.  A fentiekhez 
szükségtelen bármi kommentárt fűzni.

A folytatásban sikeres idényzáró ren-
dezvényünkről és az összefogásról lesz szó. 

Jó helyen, jó emberek közt mindenki jól 
érzi magát – ez lenne a siker titka? Szinte 
biztos!

Tandari-tanya Martonos,
2013 decembere

Téli szünet: október 1. – március 31.
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