Halászlépartin voltunk
A Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesület elnöksége, valamint a Híradó tagozat
egyesületi tagjai meghívást kaptak, a hagyományos Székesfehérvári halászlépartira. A
meghívók Polyák Mihály nyá. alezredes és az egyesület fehérvári tagjai voltak. Polyák
alezredes és barátai már több éve szervezik a Brenyó-tó partján a nyárvégi találkozókat.
Céljuk a Puskás Egyesület tagjainak közvetlen, bajtársi kapcsolattartása, ahol jó hangulatban,
minden hivatalos kötelezettség nélkül, akár családtagokkal együtt barátkozhassanak. A
családias hangulathoz egy kis ételt és italt is biztosítottak, mert a magyar ember akkor érzi jól
magát, ha a gyomra tele van.
A meghívás napján, 2015. szeptember 2.-án a nyolc óra tízes vonattal indultunk a Déli
pályaudvarról. Alig egyórás út után megérkeztünk a fehérvári állomásra, ahol csatatérre
emlékeztető építési terület fogadott. Ideiglenesen kialakított peronra az idősebb tagjainknak
kisebb akadályt jelentett a leszállás, de kis segítséggel túljutottak az akadálypályán. A
peronon várt ránk és fogadott Dorcsák Árpád nyá. alezredes, aki kikísért bennünket a romban
lévő állomásról és elkalauzolt a 13-as autóbusz megállóba, ahonnan kijutottunk a Brenyó-tó
partjához. A halastónál egy kis horgász tanyánál várták a vendégeket a meghívók, Polyák
Misi és felesége vezetésével. A vendéglátók egy kupica pálinkával köszöntöttek bennünket.
Majd bemutatták a házat és a tó körüli kis parkot ahol kihelyezett tábori asztalok és padok
kerültek kihelyezésre a parti megtartása céljából. A pohárka pálinka biztosította az oldódó
hangulatot, mindenkinek volt mondani valója, beszámoltunk a nyári élményekről és a
legutóbbi találkozásunk óta történt számunkra fontosnak tartott eseményekről. Az idő gyorsan
telt, de a halászlének, amit Misi főzött sok idő kell, ezért nosztalgiáztunk. Mindenkinek volt
valamilyen története az aktív életéből. Misi főzés közben elmesélte, hogy milyen tájjellegű
halászlét készít. Így megtudtuk, hogy a bajai és a szegedi recept ötvözetét. Nincs benne tészta,
de nem passzírozza át, mint ahogy Szegeden szokás, viszont sok paprikával készül.
Amíg vártuk az ebédre, az egyik vendéglátónk Pálmai Dénes nyá. ezredes felajánlotta, hogy a
tó melletti új létesítményt a Brenyó-közi Atlétikai Centrumot bemutatja. Nemrégen átadott
székesfehérvári büszkeséget a nemzetközi sportesemények megrendezésére készült atlétikai
központot. Valóban remekmű, minden igényt kielégítő sport centrum. Modern központi
épülete, lelátóval és atlétikai számok megrendezésére a legkorszerűbb pályák kerültek
kialakításra. Pálmai ezredes elmondta, hogy a leány unokája is ide jár edzeni. Félórás
bemutató után visszatértünk a horgásztanyához, ahol már Polyákné Anna és Dorcsákné Jucika
megterített az ebédhez. Közben megérkezett feleségével együtt a házigazda, a Széchenyi
Horgász Egyesület elnöke, Nagy Károly, aki biztosította részünkre az egyesület területét.
Ebéd előtt szót kért, illetve pohárköszöntőt mondott Karsai Miklós nyá. alezredes Puskás
Egyesület titkára. A köszöntőjében elmondta, hogy nagy örömmel fogadtuk a meghívást és
szívesen jöttünk Székesfehérvárra, ide a Brenyó-tó partjára, mert kevés alkalom adódik ilyen
közvetlen baráti találkozóra. Továbbította az egyesület elnökségének üdvözletét és
jókívánságait, akik közül sokan nem tudtak eljönni elfoglaltságuk. illetve betegségük miatt.
Majd az egyesület nevében átadott egy szerény kis ajándékot Nagy Károlynak és feleségének,
valamint Polyák Mihálynak és feleségének megköszönve a lehetőséget és munkájukat a
találkozó megszervezéséért és lebonyolításáért. Nagy Károly válasz beszédében bemutatta a
horgász egyesületet, honnan indultak és hová jutottak, milyen fejlesztéseket hajtottak végre.
Amire nagyon büszke, mert az országban az ő egyesülete az egyetlen, amely saját tóval,
illetve tavakkal rendelkezik.
Ezután következett a már nagyon várt halászlé, mert a napfolyamán mindenki
megéhezett. Polyák Misi nem égett le, mert a halászléje sem. Nagyon ízletes halászlét
készített, olyan, mint legutoljára Szegeden, a Tisza partján ettünk. Utána következett a
felesége Anna által készített túrós csusza. Amit jól meglocsolt tejföllel, kicsit megpirított és

2
sült szalonnával megszórta. Még elmondva is étvágygerjesztő. A helyszínen megkóstolva,
pedig egyenesen mennyei volt. Lehetett repetázni is, mert 37 főre főztek, de még 40 fő is
jóllakott volna. Degeszre ettük magunkat és utána leöblítettük egy-két pohár jó minőségű
borral, mert a hal úszni akart. Ezen a napon még az időjárás is velünk volt, kellemes 27 fokos
nyárias szabadtéri jó levegő a finom ételek és a kötetlenbeszélgetések családias hangulatot
teremtett.

A nap elteltével késődélután a napi programtól egy kicsit kifáradva, megköszöntük a
vendéglátást. Egészen pontosan a Tagozat elnöke köszönetet mondott a meghívóknak, külön
megköszönte Polyák Mihálynak és feleségének, hogy vállalták a halászléparti
megszervezését, az anyagbeszerzését és annak elkészítését. Polyák Misi válaszában elmondta,
hogy ha az egészsége megengedi, akkor a hagyománynak megfelelően jövőre is vállalja a
szervezést. De ez még messzire van, most egy nagy út előtt áll, lányának családjához készül
Ausztráliába, a közeljövőben erre koncentrál.
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A székesfehérvári programunk jól sikerült, a sikert pozitívan befolyásolta a Puskás
Egyesület tagjainak összetartozásának érzése, a kollektívához történő kötödése és annak
folyamatos erősödése, a bensőséges családi hangulat kialakulása. Ha ezek, a kollektívát
összekovácsoló programok nem lennének, akkor már hiányérzetünk lenne, ezek nélkül nem
lenne teljes az egyesületi életünk.
Soós Tamás nyá. alezredes
Híradótagozat elnöke

