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E S E M É N Y T Á R

Az idei szezonban nyitott a meg 
kapuját a pecások előtt  a martonosi 
Fishmania-horgásztó. Az 1,2 hektáros 
patkó alakú, agyagos medrű tórendszer 
rendezett , szép környezett el, bő zsák-
mánnyal kívánja szélesíteni a horgászle-
hetőségek amúgy sem szűk palett áját.  
Ami engem odavonzott  az elsősorban 
a nyugodt, csendes környezet, és a 
napszakoktól függetlenül mindig fellel-
hető árnyékos horgászhely, ami ebben 
a rekkenő hőségben egyáltalán nem 
mellékes. Eddigi horgászataim során 
sosem fogtam 4-5 méretes pontynál 
kevesebbet. Nem vagyok a halételek 
szerelmese, de kíváncsiságból néhány 
potykát hazavitt em és sütve is, főzve is 
kitűnő ízük volt, att ól függetlenül, hogy 
nem éppen R betűs hónap van. Mivel 
úgy gondoltam, kiismertem a tavat és 
a fogósabb horgászmódszerekre is rá-
jött em, természetesen beneveztem a 
Fishmania első úszós pontyversenyé-
re. Szombatra hirdett ék meg a találko-
zót, engem meg pénteken utolért egy 
makacs vírus. Már a 
visszalépést fontolgat-
tam, de az is eszembe 
jutott , hogy a kisorsolt 
placc helyett  a terepi 
reterát melletti  t ké-
rem. Aztán csak nem 
akartam kivétel lenni 
és részt vett em a sorso-
láson, ahol láss csodát, 
szabályosan kihúztam 
az illemhely melletti  t! 
De úgy látszik, hogy az 
az aranyhal amelyiket 
valaha visszadobtam, 
csak egy kívánságomat 
teljesített e, mert halat 
azt nem fogtam. Igaz, 
egyet megakasztott am, 
de a horgon maradt 
szép nagy pikkely bi-
zonyított a, hogy külső akasztás volt. A 
megmérett etésnek 22 vajdasági részt-
vevője volt. A versenyzőket három szek-

torba sorsolták és 
osztott ák szét a 
patkó külső ívén. 
Az időjárás is kedv-
ében járt a szerve-
zőknek, mert hor-
gászatra alkalmas 
napos, nem túl 
meleg, szellős dél-
előtt el ajándékozta 
meg a pecásokat. 
Mivel a kifogott  
halakat rögtön 
mérlegelték, így 
gyorsan híre ment, 
hogy a szektorom-
ban a 16-oson ülő horgász fél óra alatt  5 
pontyot fogott , ami el is döntött e ennek 
a pályarésznek a sorsát. Ahogy haladt 
az idő, kiderült, hogy nem mozognak 
a halak, ahol ott  vannak, ott  fognak, 
ahol nincsenek, hiába minden távcsali, 
egy darab sem jön arra. Így maradt hal 
nélkül az egész első szektor és a har-

madik szektor vége (ahol én is ültem), 
miközben a patkó közepén 18 pontyot 
fogtak. Ebből a második és a harmadik 
szektor győztese 13 darabot szákolt.  Az 
első szektor győztesét sorsolással vá-
lasztott ák ki, ahol a szerencse a hazai 
Dobó Lászlónak kedvezett . A második 
szektort a törökbecsei Tápai Sándor 

nyerte meg 8060 pont-
tal. Sanyi két pontyot 
fogott  és a verseny leg-
nagyobb halát egy 5,5 
kilós amúrt. A harma-
dik szektor győztese, 
és egyben a verseny 
bajnoka a mitrovicai 
Zoran Knežević lett  10 
darab hallal és 10300 
gramm összsúllyal. A 
győztesek ízlésesen el-
készített  kerámiaplaket-
teket kaptak, amelyeket 
sérült gyermekek készí-
tett ek a magyarkanizsai 
Tulipán fazekasműhely-
ben. Ilyen jutalomban 
részesült Kanyó János 
is, aki megszervezte az 
első Fishmania pontyo-
zóversenyt. 
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