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A legelőt hét éve vásárolta, 
a helyén létesített horgásztavat 
és környékét öt éve építgeti, 
szépítgeti és persze bővítgeti is 
Tandari László magyarkanizsai 
vállalkozó. Az eredetileg Új Eu-
rópa nevet viselő tó nemrégiben 
vette fel a Fishmania nevet, egy 
kicsit utalva László alapcégére, a 
Metalmania vállalatra. 

Rengeteg munka, rengeteg 
saját és hitelekből előteremtett 
pénz van már ebben a tóban, 
amely egyre kedveltebb, immár 
nem csak a sporthorgászok köré-
ben. Lassan a főépület is elké-
szül, ahol etno-étterem, apartma-
nok és a vidék korhű emléktár-
gyaiból készült állandó kiállítás, 
környékén faházikók, kisfoci-
pálya, gyermekjátszótér és biz-
tonságosan kialakított főzőhe-
lyek várják majd az odalátoga-
tókat. A mintegy 17 ezer frissen 
elültetett facsemete első turnusa 
már belombosodott, nagyszerű 
táborozóhelyet biztosítva ezzel a 
sátorral érkezőknek. Idén május 
elsején nagyon sokan kirándul-
tak a tóra, ahol reggeltől estig 
nagyszerű, minden korosztály-
nak megfelelő programok vár-
ták őket. Az alig több mint egy 
hónapja megalakított horgász-
csapat a jövőben a gyerekekkel 
is foglalkozni kíván majd annak 
érdekében, hogy megszerettes-
se velük a sporthorgászatot és a 
természetet, emellett többféle, 
fi ataloknak és felnőtteknek szánt 
horgászprogramot is tartogat tarsolyában. 

A horgásztó turisztikai fejlesztésével megbízott Pálinkás 
József elmondta, hogy célcsoportjaik egyike a gerincsérült, 
ebből eredően mozgássérült, tolókocsihoz kötött populáció, 
akik részére akadálymentesített horgászhelyeket alakítanak 
ki, s ezzel a Fishmania Szerbia egyetlen ilyen horgásztava 
lesz. Hogy jó úton járnak, azt éppen egy tolókocsis horgász 
igazolta nekünk, aki ottjártunkkor már vagy a negyedik 
pontyot emelte ki a tóból. 

– Az élő víz sokszor vonzóbbnak tűnik, de hal valójában 
csak a privát horgásztavakon van – mondta a horgosi Baté 
Nándor, aki kísérőjével Molnár Adriánnal már bejárta 
a környék horgászvizeit, de az utóbbi időben leginkább a 
Fishmania tavon találkozhatunk vele. – 43 éves vagyok, 
tíz éves korom óta mozgássérült, nagyjából 17-18 éve kap-
tam rá a pecázásra. Azt, hogy ezen a tavon tolókocsival is 

megközelíthető horgászstégek, 
akadálymentes toalett és tusoló 
épül ki, csak díjazni tudom, mert 
noha sok szép horgásztó van a 
környéken, nekünk bizony nem 
egyszerű azokat megközelíteni 
és horgászni ott kedvünkre. Teg-
nap is itt voltam, 20 kapásból 14 
pontyot sikerült kifognom, nagy 
élmény volt és jól indult a mai 
napom is. 

Nándor ezúttal nem volt egye-
dül, mert eljött az Észak-Bácskai 
Disztrófi ások Egyesületének egy 
szabadkai tagja is, aki ugyancsak 
szorgalmasan áztatgatta zsinórját 
a tóban, nem is eredménytelenül. 

A tóba benyúló félsziget végé-
ről közben egyre másra érkeztek 
a hírek: egy fi atal lány egymás 
után szedi ki az amurokat és pon-
tyokat. Megnéztük. Igaz Tímea 
édesapjával és barátjával pecáz-
gatott a tavon és a haltartóban már 
ott fi cánkolt egy nagyjából 4 kilós 
amur, meg néhány kisebb ponty 
is, de addig is, míg ott ácsorog-
tunk, fogott hozzá még vagy két 
szép pontyocskát, amelyeket mé-
rés után vissza is engedett a vízbe. 
Noha nem túl sűrűn, de rendsze-
resen horgászik a család, árulta el 
Tímea, aki maga is megszerette a 
horgászatot, a jelekből ítélve jól 
meg is tanulta, a szép környezet 
miatt pedig Igazék mostanában 
leginkább a Fishmania Horgász-
tavon kötnek ki. 

A félsziget végén kialakított 
főzőhely körül egy fi atal társaság 

tanyázott. Az ifjak, férjek és legények, nekiültek a pecázás-
nak, a lányok és asszonyok az asztal körül szorgoskodtak és 
a kisbabát dajkálgatták. Mint mondják, nagyszerű hely ez a 
kikapcsolódásra, pihenésre, ilyen szép időben kár otthon ma-
radni, ezért ha csak tehetik, ide jönnek a családdal és a bará-
tokkal. Ezúttal sem jöttek hiába, mert előbb egy 7 kilós amur 
akadt a horgukra, majd egy gyönyörű pontyot is sikerült fog-
niuk. Bizonyára nagy élmény volt őket kivenni a vízből.

A Fishmania Horgásztó előzetes bejelentkezés alapján 
reggel 6-tól este 6-ig fogadja a látogatókat. Hamarosan elké-
szül a honlapja is, aki tehát bővebb információkhoz szeretne 
jutni a tó kínálta lehetőségekről, nemsokára megtalálhatja 
azokat a www.salas-tandari.com weboldalon, de a Faceboo-
kon máris megnézheti a szép horgásztó minden kínálatát.
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Pontyozás tolókocsiból!
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Timinek nagy napja volt vasárnap

A szabadkai pecás is sikerrel járt

Nándor és Adrián mindig együtt pecáznak


