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E S E M É N Y T Á R

Még legelején tartott a horgászsze-
zon, amikor barátommal-iskolatársammal, 
a magyarkanizsai Juhász Gyulával elha-
tároztuk, ellátogatunk a Martonos melletti 
gyálai Holt-Tiszára. Gyula zöld fényt ka-
pott az egyik városatya terebélyes, nagy 
mólójára, ahol ketten is vígan elfértünk, 
de nem is volt oly messze azon az unal-
mas-kátyús nyári úton sem.

Még jóformán el sem helyezkedtünk, 
amikor váratlan látogatóink érkeztek.

– Na már itt is az ellenőrzés – fordul-
tam Gyulához, gyorsan rátekintve a bo-
tokra, nincs-e túl sok bedobva. Hát nem 
azok voltak, hanem a Tandari-tanya min-
denesei, régi jó ismerősök, Tandari László 
meg Pálinkás József, akik reklámhadjá-
ratban voltak. Úgy látszik, tudták, hova 
kell jönni, mert engem, mint az később 
bebizonyosodott, ugyancsak megnyertek 
az ügyüknek. Én sem hittem volna, hogy 
aztán a horgászszezon nagy részét ott 
náluk, a Fishmania tavon fogom eltölteni. 

Hát így kezdődött, és nem bántam 
meg, hogy ezt a szép környezetet meg-
ismerhettem, tájaival, halaival, különleges 
háziállataival együtt.

Már első alkalommal, egy gyönyörű 
vasárnapon, amikor még csak ismerkedni 
mentem oda fényképezőgéppel a nya-
kamban, magával ragadott a vidék han-
gulata, az emberek kedvessége, és az a 
pedáns rend, ami ott „jellemzően” uralko-
dott.  Pedig akkor ott éppen majálisi han-
gulat uralkodott, sokan lettek meghívva 
családostul, gyerekestől. Sütöttek-főztek 
a takarosan kiképzett rostélyosoknál, de 
sokan horgásztak is, hiszen ezek rendre 
horgászcsaládok voltak. Még a TV is hiva-
talos volt, akadt munkájuk bőven, hiszen 
azt sem tudták, mit vegyenek fi lmre, me-
lyik nagy hal fárasztása az arra érdemes. 
Gyula feleségével csak utánam érkezett 
oda, éppen amikor a TV is, így hát ké-
szülhetett velük egy adekvát interjú is. Ők 
sem gondolták volna, hogy délután már a 
tévében láthatják viszont magukat. 

Akkor még csak ismerkedtem a hely-
színnel, fényképezőgépemnek akadt a 
legtöbb munkája, hiszen szebbnél szebb 

halak kerültek terítékre. Volt 
a horgászok között egy fi a-
tal hölgy is, akit nem győz-
tem csodálni, hogy mennyire 
jól ért a horgászathoz. Egyre 
másra fogta szebbnél szebb 
pontyokat, de még egy szép 
nagy amurral is megbirkó-
zott, ami egyébként verzíro-
zott horgászoknak sem min-
dig sikerül. Rá is kérdeztem, 
ugyan milyen csalira fogja 
azt a sok szép halat? Mire 
csak úgy futtából odamond-
ta, hogy hát pelletre, mintha 
az a világ legtermészetesebb 
dolga lenne. (Én akkor hallot-
tam először ilyen csali létezé-
séről!) Csak később tudtam 
meg, hogy Igaz Tímea a hor-
gászatban igencsak jártas, 
hiszen horgászcsaládból származik. Le a 
kalappal előtte! 

El voltam ragadtatva a tóval, már alig 
vártam, hogy én is horgászhassak. Úgy is 
történt, legközelebb már horgászbotjaim 
társaságában érkeztem és mondhatom, 
halat is fogtam. A továbbiakban horgász-
társamat, Döncit sem volt nehéz rábeszél-
ni erre. Aztán már rendre együtt jöttünk 
a tóra és nem emlékszem, hogy lett volna 
olyan alkalom, amikor ne fogtunk vol-
na halat. Érdekes, mindig nagyobbak és 
nagyobbak jöttek, végül is egy gyönyörű 
4,5 kilós tükrös lett a tórekordom. Mások 
fogtak még ennél is nagyobbakat, hiszen 
a tórekord 10 kiló körül mozog. Mi azon-
ban így is nagyon meg voltunk elégedve, 
„kvantitásban” jóval túlszárnyaltuk a töb-
bi próbálkozót. Egyedül a tolókocsihoz 
kötött Baté Nándor „csapatot” nem tudtuk 
túlszárnyalni, Ők fogták mindig a legtöbb 
halat, valahányszor a tóhoz látogattak.

A vidék, a Tandari-tanya és az ide-
tartozó Fishmania tó népszerüsítésében 
én is igyekeztem kivenni a részem, mint 

ahogy azt már egyéb esetekben is meg-
tapasztalhatták munkáim során. Számta-
lan tetszetős felvétellel tudtam felhívni az 
érdeklődők fi gyelmét a Tandari vidékre. 
Fishmania képeim állandó látogatói a Fa-
cebook oldalaknak, de ebben az újság-
ban megjelent cikkeim is ezt a szép helyet 
hivatottak az emberek tudomására hozni.

Annak ellenére, hogy ez a komplekszum 
még hivatalosan meg sem lett nyitva, igen 
szép sikereket könyvelhet el magának. 
Ami az „exteriőrt” illeti, horgászversenye-
ken kívül számos más nagyszerű rendez-
vény is helyet kapott. A főzőversenyektől 
kezdve a különböző sportrendezvényeken 
át, különböző kultúrmanifesztációk is nap-
világot láttak. Ami pedig az „enteriőrt” il-
leti, a tetszetős épülettömb tágas beltere 
a legkülönbözőbb rendezvények, többek 
között névnap, születésnap, házassági év-
forduló, eljegyzés, különböző jubileumok 
megrendezésére biztosít kellemes otthont.

Mindent összevetve, egy ilyen kel-
lemes környezetben létező, rendkívü-
li létesítménynek van helye a nap alatt, 
majd előbb-utóbb Vajdaság egy fénylő 
gyöngyszemeként tarthatjuk számon.
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