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E S E M É N Y T Á R

Bizonyára szembetűnő, hogy évad-
értékelőnkben szemérmesen bántunk a 
horgászbeszámolókkal, de abban a sze-
rencsés helyzetben voltunk, hogy számos 
lelkes horgász-újságíró rendszeres láto-
gatója tavunknak, így az általuk készített 
élménybeszámolók, amellett hogy első-
kézből születtek, igazán komoly  színvona-
lat  képviselnek, ezért örömmel jelentettük 
meg azokat honlapunkon és az Új Kanizsai 
Újságban is, hiszen az élethű leírások kor-
rekt, objektív értékelések is a horgásztó és 
a tanya tevékenységéről, lehetőségeiről. 

Az idei zárórendezvényünk a szeptem-
ber 21-i nyárbúcsúztató családi nap volt, 
melyen közel ötszáz látogató, család je-
lent meg, közülük sokan a különböző főző- 
és horgászversenyeken is részt vettek, az 
erről szóló riportok és a sok fotó honla-
punkon hűen tükrözik a jó hangulatot és 
kellemes kikapcsolódást tavunkon.

Igazi őszbejelentő időjárás mellett került 
sor a rendezvényre melynek sikeréről több 
mint száz résztvevő gondoskodott. Nemcsak 
a horgászhelyeken, de minden főzőhelyen 
is betelt a létszám, több százan versenyez-
tek valamiben, míg a többiek a gyerekekkel 
voltak elfoglalva, vagy jóízűen iszogattak, 
eszegettek, barátkoztak. A látogatók la-
vinája már kora hajnalban megkezdődött, 
mivel külföldről is érkeztek, akik a határát-
lépéstől félve, időben útra keltek – majd-
nem ők ébresztettek bennünket, de az erős 
török kávék is hozzájárultak, hogy az elő-
készületi napok fáradtságát legyűrve bele-
vessük magunkat a „Nagy Nap” élményei-
be. A családokkal együtt rengeteg gyerkőc 
is kilátogatott a tóra, jó volt látni önfeledt 
hancúrozásukat egész nap gyermekzsivaj-
tól volt hangos horgásztavunk – amire már 
tavasz óta vágytunk, hisz elsősorban a jövő 
nemzedéke érdekében tesszük dolgunkat 
a Tandari-tanya gyermekparadicsomá-
ban. Mivel a versenyek eredményeiről már 

többször is részletesen beszámoltunk, most 
kiemelten a horgászatot szervező Baté 
Nándor horgosi mozgássérültnek, Pakai Ist-
ván főzőverseny-szervezőnek és a Gasztró-
Kőrös Klub tagjainak mondunk köszönetet a 
tömeges megmérettetések korrekt leveze-
téséért. Az eredményhirdetések közepette 
adtuk át a szabadkai Szabó (Jaxon) Zol-
tánnak az idei tórekord (10, 55 kilós nyur-
gaponty) különdíját is. Főzőversenyünk (3 
kategóriában) fő jellegzetessége volt, hogy 
mindenki azt főzhetett,  amit akart,  tudott – 
így 9 serleg és 3 vándorserleg került kiosz-
tásra, melyek Bagi Ferenc és munkatársai 
jóvoltából az Együtt Veled Értük Egyesület 
Tulipán gölöncsérműhelyében készültek 
– de minden versenyző és résztvevő elé-
gedett és büszke lehetett saját „főzőcske” 
tudományára, hiszen a népes társaságok 
jóízűen „elpusztítottak” minden alkotást, 
remekművet, kellő alapot biztosítva ezáltal 
a sok jobbnál jobb itókának, háztájiból il-
letve a magyarkanizsai Bálint-pincészet és 
a velebiti Kravić fi vérek pálinkafőzdéjének 
bőséges kínálatából. 

Büszkén jelenthetjük ki azt is, hogy az 
önkéntes jótékonysági rendezvény teljes 
bevételét, a fent említett fogyatékkal 
élő gyermekek és felnőttek segítésével 
foglalkozó sikeres egyesület nemes célú 
támogatására ajánlottuk fel. Dicséretet 
érdemelnek a gazdag kultúrműsor rész-
vevői, akik önkéntesen, időt és pénzt nem 
sajnálva, színvonalas programmal aján-
dékozták meg a látogatókat: a tóthfalusi 
Fehér Akác ME tagjai és a Nyers István 
Labdarúgó Akadémia növendékei, az 
oromhegyesi Petőfi  Sándor ME kórusa és 
citerásai, Apró Szandi és Balázs Bence ifjú 
táncdalénekes tehetségek, a jubiláló ma-

gyarkanizsai Cifraszűr vegyes kórus és a 
Tisza menti tamburazenekar tagjai. 

Befejezésül íme két rövid idézet ven-
dégeinktől: „Mit mondhatnánk összegezé-
sül? Szuper volt, pazar volt, aki nem jött 
el, sajnálhatja...” (Bödő Sándor)

„Mint ahogy mondtam és ígértem, vissza-
térek. Ezt meg is tettem lelkes csapatommal, 
sőt Magyarországról is hívtam jó horgászt. 
Persze jönnek még hamarosan Szegedről, 
hogy meglássák ezt a szép tavat és kipró-
bálják. Biztos vagyok benne, hogy a ven-
déglátással is nagyon elégedettek lesznek. 
Meg kell még jegyeznem, hogy nagyon jó 
kávét főznek. Ami a tavat, és halállományt 
illeti: a tó nagyon jó (tiszta víz, egészséges 
halak, kemény talaj, nem iszapos). Észrevé-
tel: kicsit hiányolom, hogy nincs kicsit több 
2-3-4 kilós hal benne. De hát igaz, majd 
ezek a kisebbek is hamarosan megnőnek. 
Amurt sajnos nem volt alkalmam fogni, de 
lehet, hogy abból is kéne még bele 2-3-4 
kilós. Összességében mégis csak minden 
nagyon jót tudok mondani. Nagyon jó a 
szervezés, a vendéglátás! Csak így tovább. 
Ajánlom mindenkinek! Üdvözletem Jaxon 
(Szabó Zoltán-Jaxon Szabadka).

Egy héttel a zárórendezvény után 
Bojniczky György szabadkai nyugdíjas 
újságíró barátunknak köszönhetően meg-
vendégelhettük a Vajdasági Vízenjáró 
Tollforgatók Társasága Találkozójának 
résztvevőit szerteszét Vajdaságból, akik 
tapasztalatukkal és sokéves horgászúj-
ságírói szaktekintélyükkel méltó befeje-
zést jelentettek a Tandari-tanya és hor-
gásztó  idei sikeréhez. 

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

Boldog karácsonyt és halfogásban 
gazdag új évet kíván a Tandari-tanya!

Téli szünet: október 1. – március 31.

Év(ad)értékelőÉv(ad)értékelő
III. részIII. rész


