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E S E M É N Y T Á R

Parádés 
nyárbúcsúztató

Majdhogynem napra pontosan, a nyár utolsó előtti napján 
szervezte meg a Metalmania Kft. a Nyárbúcsúztató Családi Nap elnevezésű rendez-
vényt, amelynek nem csak természetesen, hanem értelemszerűen is saját tava, a 
Fishmánia-horgásztó adott otthont. A gyönyörű, tiszta és rendezett környezetben, 
igazi őszeleji időjárási körülmények közepette megrendezett esemény nagyon sok 
látogatót vonzott a környékről, de tartományunk távolabbi részeiből is. 

Az I. Feeder-kupa horgászversenyre már egy héttel korábban telítődött a be-
nevezési kvóta, de kezdésre az I. Gasztro-kupa főzőversenyen is betelt a létszám. 
Minden horgászhelyen áztatta a zsinórt valaki, minden főzőhelyen rotyogott vagy 
sült valami fi nomság, de készült birkapörkölt és halászlé azoknak is, akik csak 
látni szerették volna, mi is történik valójában és egy szép napot szerettek volna 
eltölteni a tónál, de főzni nem volt szándékukban. A népes családokkal rengeteg 
gyerkőc is kijött a tóra. Egész nap gyerekzsivajtól, gyermekkacajtól volt hangos a 
Tandari-szállás, öröm volt látni az önfeledten hancúro-
zó, játszadozó, hintázó, csúszdázó, gölöncsérkedő vagy 
éppen lovagló gyereksereget, akik megcsodálhatták 
a vízen úszkáló kacsákat, de a Borisz, a megszelídült 
vadkan jóvoltából egyre gyarapodó, össze-vissza fut-
kározó, játszadozó, tarka malacállományt is.

A horgászok, akik Horgostól Nagykikindáig, Sza-
badkától Szegedig több településéről neveztek be a 
versenyre, már reggel 7-kor kiültek a tópartra. A 24 
versenyzőből 14-en ugyan nem fogtak egyetlen halat 
sem, a többiek azonban nem panaszkodhattak. A ma-
gyarkanizsai Gazdag Csaba jóvoltából horogra akadt 
egy 9 és fél kilós amur is, ami természetesen el is vitte 
a verseny legnagyobb haláért járó díjat. A legsikere-
sebb versenyzőnek egyébként a horgosi Dobó László 
bizonyult. A második helyet a már említett Gazdag Csa-
ba, a harmadikat pedig az ugyancsak horgosi Berta 
Róbert érdemelte ki. A horgászok eredményhirde-
tésének keretében adták át az idei tórekordért járó 
különdíjat is a szabadkai Szabó Jaxon Zoltánnak, aki a 
közelmúltban egy 10,55 kilós vadpontyot akasztott ho-
rogra a Fishmánián.   

A főzők három kategóriában versenyeztek, ame-
lyek fővédnöke a martonosi SD Paprikafeldolgozó 

volt. A sültek közül a legfi nomabbat – legalábbis a 
Pakai István, a Kőrös-Gasztro Klub elnöke vezette 

zsűri értékelése szerint – a martonosi Kenyeres Dávid 
készítette, megelőzve a magyarkanizsai Bálint Pincészet illetve a ma-

gyarkanizsai Piktorok csapatát, amelyben Berisa Attila remekelt. A paprikás 
ételek versenyét a magyarkanizsai Bartel csapata nyerte. Második a sülteknél 
nyerő Kenyeres Dávid lett, a harmadik hely pedig a szintén martonosi Pópity 
Tibornak jutott. Az egyéb kategóriában magyarkanizsaiak diadalmaskodtak. Az 
első helyet Kapitány Ervin nyerte. A Krin cég csapata a képzeletbeli dobogó 
második fokára állhatott, míg a bronzot Németh Anasztázia kapta. 

A legsikeresebb horgászok és a legjobb szakácsmesterek az Együtt Veled 
Értük, a fogyatékkal élő gyermekek és fi atalok segítésével foglalkozó egyesület 

Tulipán gölöncsérműhelyében készült remek majolika-
serlegeket és ajándéktárgyakat vihették haza. Viszon-
zásként a Metalmania sem feledkezett meg az egyesü-
letről, hiszen a felnőttektől beszedett belépőjegyekből 
befolyt teljes összeget az egyesületnek adományozta, 
ezzel is segítve annak munkáját, fejlődését.

A versenyprogramok mellett gazdag kultúrműsor 
várta a Tandari-szállás látogatóit, amelyben bemu-
tatkoztak a tóthfalusi Fehér Akác és az oromhegyesi 
Petőfi  Sándor Művelődési Egyesületek népdalkórusai, 
citerásai valamint Apró Szandi és Balázs Bence ifjú 
énekesek, a magyarkanizsai Cifraszűr Vegyeskórus, 
a Tiszamenti Tamburazenekar valamint a tóthfalusi 
Nyers István Labdarúgó Akadémia növendékei. A Bá-
lint Pincészet kiváló borait, a velebiti Kravić-testvérek 
Etno-ház és Pálinkafőző pedig a múlt héten Szarvason 
sikert sikerre halmozó pálinkáit hozta el a nagyszerű 
rendezvényre. 

Mit mondhatnánk összegzésül? Szuper volt, pazar 
volt, aki nem jött el, sajnálhatja! 

Bödő Sándor
Fotók: Magosi Orsolya

Közös ebéden a család és barátok

Pontylesen a horgászok

Szuper volt! – mutatja 
helyettünk is Tandari László


