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E S E M É N Y T Á R

2013 elején még nem sejthett ük, mekkora 
változások fognak végbemenni az év folyamán. 
Egyik terv a másikat érte, ötletek ötletek hátán, 
eszmefutt atásból nem volt hiány. Aztán szépen 
lassan kitavaszodott , és ideje volt a nagy ötletek-
ből valóságot formázni, ha nem is mindből, de 
legalább egy részéből.

Ekkor még a hatalmas terem építése folya-
matban volt, építőanyag mindenütt , homok, 
mész és cementkupacok tarkított ák a tanyaud-
vart. Ám a rendszeretet felülmúlta az építőmun-
kások mindennapjait színesítő kupacokat, és 
alig két hét leforgása alatt  olyan rend lett , hogy 
nem lehetett  ráismerni a környezetre. A szezon 
megkezdődött , és a természet pezsdülésével 
együtt  horgászok hada vett e birtokba a tavat és 
környékét. Jött ek is a szebbnél szebb fogások, 
technikák tömkelegét próbálgatt ák a horgászok, 
a legkülönfélébb csalikkal felszerelkezve igyekez-
tek minél több halat a szákba terelni. Lassan kita-
vaszodott , és a környezet élénkzöld ruhát öltött . 
Az első tavaszi rendezvény nem is lehetett  más, 
mint a már-már hagyományosnak nevezhető má-
jus elsejei ünnep. A tanyát és környékét ellepték 
a pihenni, kikapcsolódni vágyó emberek, főztek, 
horgásztak, a gyerekek játszott ak, volt, aki sátrat 
állított . Azt hiszem, mindenki a lehető legjobban 

érezte magát, amihez a változatos és szórakoz-
tató programok is nagyban hozzájárultak. Aztán 
beköszöntött  a nyár, a versenyek és rendezvények 
időszaka, amikor a sürgés-forgás a mindennap-
jaink részévé vált. Az elviselhetetlen meleg és a 
hideg sör szezonja. Jónéhány esküvői fotózásnak, 
keresztelőnek, évfordulónak adott  már ott hont a 
tanya, még a legnagyobb kánikula idején is, hisz 
a robusztus épület vastag falai közt nincs szük-
ség klímára, a hőmérséklet akkor is kellemes, ha 
odakinn 40 fok van. Nyár végén, első alkalommal 
került megszervezésre a Fishmania-kupa, egyéni 
úszós verseny, mely a gyorsan betöltött  jelentke-
zésekből ítélve nagyon sikeres volt. Köszönet illeti  
ezért Kanyó János szervezőt, aki profi  módon bo-
nyolított a le a verseny menetét! Ezzel egyidőben 
harci bemutató és íjászverseny is volt a tanyán, 
amit a zentai St. Longinus és az Arcus hagyo-
mányőrző egyesületek biztosított ak, egy színes és 
mulatságos műsor keretében. A kilátogató ven-
dégek pedig láthatóan jól érezték magukat, a ki-
csiknek kézműves foglalkozás, és az íjászat kipró-
bálása is biztosított  volt. Néhány hétt el később az 
első Családi Nap is megrendezésre került, mely 
magában foglalta az első Fishmania feeder- és 
gasztrokupát. Nyugodtan kimondhatjuk, ez is na-
gyon jól sikerült. Baté Nándor, a feeder kupa szer-
vezője óramű pontossággal vezett e le a versenyt, 
és ha fi gyelembe vesszük mozgáskorlátozott ságát 
is, hatalmas elismerés illeti  a profi  szervezésért. A 
gasztronómia kedvelői is kitett ek magukért, meg-
annyi ízletes ételremeket varázsoltak az asztalra. 
A legjobbaknak járó serlegeket ezútt al is az Együtt  
veled értük egyesület biztosított a, valamint a jel-
képes belépőkből összegyűjtött  összeget is, mint 
egy adományt, ennek az egyesületnek ajánlott a 
fel Tandari László, a tanya tulajdonosa. Ez már a 
sokadik, és nem is az utolsó eset, hogy egy-egy 
rendezvényből befolyt összeg jótékony célo-
kat szolgál. A mai világban ez már példaértékű. 
Ahogy hűlt a levegő, úgy fogyatkoztak a szabad-
téri programok, ritkultak a mindenre elszánt hor-
gászok is. Szezon vége részben a nyugalom, rész-
ben a feltöltődés időszaka, de mi sem zárhatná 

szebben az évet, mint egy igazi szilveszteri buli, az 
időközben teljesen elkészült hatalmas teremben. 
Volt is vendégsereg, dínomdánom, ahogy azt 
ilyenkor szokás.

Ezzel hagytuk magunk mögött  a 2013-as évet, 
amely minden tekintetben sikeresnek mondható. 
Újult erővel, új tervekkel kezdjük az előtt ünk álló 
esztendőt, ami, ha Isten is úgy akarja, még sike-
resebb lesz. Ezútt al (tervek szerint) a februárban 
esedékes horgászbállal kezdjük a szezont, de a 
részletek még váratnak magukra. Friss, naprakész  
információ a www.salas-tandari.com illetve a  
www.facebook.com/TandariLake oldalon várja a 
kedves érdeklődőket 2014-ben is!

Bödő Gábor

Téli szünet: október 1. – március 31.

Mozgalmas évet zártunk!Mozgalmas évet zártunk!

A K C I Ó!A K C I Ó!
Január 15-től

TANDARI Club CARD 2014TANDARI Club CARD 2014
KEDVES LÁTOGATÓNK!

A martonosi Fishmania Horgásztóra 
kedvezményes Tandari-kártyát válthat 
2014-re.

– a TANDARI CLUB CARD 2014  
(Tandari-kártya) 6.000,00  din/fő/év (20 
db napi horgászbelépő, 20% kedvezmé-
nyes halvásárlás, grati s belépő a klub hor-
gászversenyeire és rendezvényeire, nye-
reményjáték, online helyfoglalás, stb.)

Befi zetését a  Metalmania Kft .  160-
306047-40 Banka Intesa folyószámlára 
kérjük, adatai vétele után 3 munkana-
pon belül postával megküldjük Önnek 
névre szóló Tandari-kártyáját.

A kedvezményes Club kártyák száma 
korlátozott ! Adatait (név, lakhely, cím, 
telefonszám, személyi szám, igazolvány-
szám, külföldiek esetében útlevélszám) 
kérjük küldje a következő elérhetősé-
gekre: e-mail: info@salas-tandari.com  
vagy +38163/7488-149 (Pálinkás József)

Bővebb tájékoztató:
www.salas-tandari.com


