Tisztelt olvasó!
Az eltelt téli időszakot remélhetőleg felváltja a tavaszi melegedés, Évek óta nem volt ilyen
hideg, és hosszan tartó telünk mint a mostani. A tél folyamán az iskolával karöltve ismét el
indult a Pecasuli. A gyerekeket próbáljuk az internet mellől egy kicsit a szabadba, a vízpartra
kicsábítani. A Február a pecasulisoknál mindig a megmérettetés ideje ugyan is ilyenkor van a
FEHOVA kiállítás és az egyik szponzor ilyenkor szervezi a házi versenyt Budapesten. az idei
évben három mikrobusznyi gyereket sikerült erre a rendezvényre felvinni. Igaz egyik csapat
sem került be a legjobb háromba, de azt hiszem, hogy a gyerekek számára örök élményt adtunk.
A kiállítók szívélyesen álltak a gyerekek kérdéseit rengeteg tapasztalattal, és élmények lettek
gazdagabbak. A kiáltáson lehetett látni hogy a szabadidős sportok közül mennyire kinőtte
magát rengeteg ember szabadidejét köti le, na és ahány irányzat tudott ezen belül meg erősödni
szinte hihetetlen. Amikor én kezdtem a horgászatot szinte semmi nem volt, a zsinór és horgon
kívül mindent a delikvensnek kellet előállítani mostanra külön iparág szolgálja a horgászok
minden igényét. Na de az idei télről még egy pár gondolat. A Tiszán olyan jeges ár vonult végig
amit évtizedek óta nem láttunk a tavalyi mederviszonyok mára megváltottak a partot végig
borotváló jégtáblák a meder szélét jelentősen erodálták fákat döntöttek be partok szakadtak le.
Szóval mikor vízre kerültem csak tátottam a számat a sok változástól. A meder fenekét nem
láttam még mivel a radarra tilalom van, de gondolatom szerint a jelentős hordalék miatt az is
jelentősen át alakulhatott. szóval tavasz itt az ideje hogy a felfedezzük a mindig új arcát mutató
Tiszát. S-ha már tavasz akkor a tilalmi idők sülőre, Csukára, Balinra, sügére tilalom van az
ivásuk miatt. Már az első tiszai jelentősebb harcsa fogás is megtörtént Katona Ferenc
személyében pontos mérlegelést nem végzett hogy a kifogott 8-10 kg-os hal minél hamarabb
visszakerüljön a Tiszába erről videó is készült a facebook –on videót is lehet találni
gratuláló hozzá. s- ilyenkor mondja mindenki ja csónakból nem kérem partról mégpedig a
közkedvelt zsilipnél. tehát mindenki előtt ott a lehetőség hogy halat zsákmányolhat. Az
élkövetkezőkben ha valaki jelzi a fogását amit a település környékén fogott itt szerepeltetjük,
és hogy mivel sikerült horogra csalni. Ha már szóba került a fogás itt a keszegfogás ideje és ha
már van A legolcsóbb, legértéktelenebb hal a keszeg vagy a kárász a törpeharcsa után. Mármint
egy teljesítményorientált horgásznak :-) De egy halat fogyasztó ... húúúú átértékelődik az
alapanyag rögtön. A hátrányos helyzetű halból, rögtön az éhes pocakok királyát faraghatunk
Szálkamentesítő akció indul. Az irdalást azért végezzük a halaknál, hogy kisülve bátran
falatozhassuk az uszonyost és ne kelljen a szálkákat válogatni. A halat egy deszkára tesszük és
egy éles késsel 2-3 mm-ként bevagdossuk. A gerincnél kezdjük, de nem vágjuk át teljesen a
húst. Hallani fogjuk, amikor a vékony szálkák roppannak. Utána álljunk is meg. :-) A faroktól
az eltávolított fejrészig vágjuk be a halat mindkét oldalon. Ha az irdalást befejeztük, akkor jöhet
egy enyhe sózás. Majd a lisztet, 1 kk. sót, a borsot, szerecsendiót és a paprikát
összekeverjük. Utolsó előtti lépésként beleforgatjuk a halakat az ízesített panírunkba és
óvatosan lerázzuk a felesleget. Bő FORRÓ zsírban vagy olajban ropogósra sütjük néhány perc
alatt. Mit ajánlok a hal mellé? Egy pohár hűs rosét vagy egy gyöngyöző, hideg fröccsöt és egy
nagyon jó kis társaságot.

