
A horgdszok Mekk6$a!
Vend6gsdgben a Fishmania horgdsztavon

T f an {gy, hogy a,,szakir6" elmegy pecSzni, 6s nem fog semmit,
t / lefot6zzaavizet,a madarakat6sa kutyapiszkot,amiacip6j6re

V tapadt, ir mindenr6l, csakhogy meglegyen a sztori. Es vannak
Y azok az alkalmak, amikor a,szakiro', hiila Tandari Ldszl6nak, le-

megy az6 kis birodalmiiba,6s olyan 6lm6nyben van r6sze, hogy akkor is
sok lesz a k6p, ha csak a halakat fot6zza, Cs m6g a sziporkdira sincs sziik-
s6g, mert a k6pek elmondanak mindent.

lgy voltam 6n is, amikor a meghiv5snak eleget tdve el6szcir kiliitogat-
tam a martonosi Fishmania horgSszt6ra.

V6rbeli perget6 horgdsz l6v6n el6g szkeptikusan indultam ritnak, mi-
vel azel6re beharangozottvizen nem igaz6n van ragadoz6 hal, amit per-
getve meg lehetne fogni.

ERKEZESEMKoR Ez A HATALMAS,
szemer cydnvonxoorrr6 KApu FocADorr

lgy a szekr6ny m6ly6r6l el6var5zsoltam egy legaliibb 20 6ves botot,
ami a Match botos horgSszathoz (el6g komoly kompromisszumok 5r5n)
megfelel, bar5tokt6l, horgSszt5rsakt6l osszeszedtem a t6bbi hi6nyz6,,al-
katr6szt'i 6s n6mi internetes tanulmdnyozds utdn ossze6llltottam a ki-
v5nt felszerel6st.

A v6geredm6ny egy Match szereldk lett 0,18-as f6zsin6rral 6s el6k6-
vel, a v6g6n egy 1O-es m6ret0 v6kony hUsri, szak6llmentes VMC horog-
gal 6s egy 4 + 2 grammos <ins(lyos risz6val.

Csalinak egy 8 mm-es halibut pelletet, valamint csontkukacot vdlasz-
tottam, igy akkor is volt es6lyem keszegfdl6ket a horogra csalni, ha v6let-
leni.il a pontyok nincsenek formdban, 6s nem akarnak enni.

Gyors pakoli is az aut6ba, 6s m5r mentem is a sokat emlegetett
Fish ma n ia horg5szt6ra.

Bel6pve a horgdsztanya kapujiin egy tiibliit pillantottam meg, amin a
hdzirend volt feltUntetve. ltt m5r nyilvdnval6v6 v5lt szSmomra, hogy j6
vdlasztds volt a vdkony hris(, szakSllmentes horog, mivel t6bbek kcizott
ez is felt6tele volt az itteni horg5szatnak.

Nagyon sok helyen horE6sztam mdr, de ilyen h5zirenddel igen kev6s
helyen szoktam talSlkozni.

Meglep6 volt sz5momra, hogy kicsiny hazSnkban van egy olyan hor-
gdszviz, ahol ennyire tdr6dnek a vizek 6l6vil5giival. Csak nagy vonalah
ban szeretn6m elmondani, hogy ha valaki az olvas6ink koziil is elliitogat
ide, mire drdemes odafigyelni:

A halak ds a kiSrnyezet videlme CrdekCben
K6rtink minden horgdszt, hogy fokozottan figyeljen a halakkal val6

kim6letes bdn6sm6dra. Ennek 6rdekdben: hasznSljunk kism6retfi, kis
szakiilhi, vagy szakSll n6lktili horgokat,6lom, etet6kosSr haszn5lata ese-
t(n a felszerel6st rlgy iillitsuk ossze, hogy szakftds esetdn a srily leessen.
Pontymatrac hasznSlata kotelez6 (amennyiben nem rendelkezne vele,
jelezze fel6nk, 6s a helyszinen bizto5itunk Onnek a horgdszat idej6re).
Csak azokat a halakat rakjuk haltart6ba, amelyeket a horg6szat befejez-
t6vel el is szdnd6kozunk vinni. A tobbit a lehet6 legrilvidebb id6 alatt
engedj0k vissza avizbe. A hal komolyabb s6rUlise esetdn a halat a vizbe
visszadobni szigorrlan tilos, amennyiben nem szeretn6 elvinni, ezt a leg-

rcividebb id6 alatt jelezze a hal6rnek. Keriiljrik a hangoskod5st 6s rend-
bontiist. Aki ezt nem tartja be, azt a hal6rnek jogiiban iill elt6volitania a
t6 tertilet6r6l. A terUleten fokozottan figyeljUnk a nciv6nyzetre! Minden-
nemfi k5rositdsa szigorfan tilos!

MiutSn elolvastam a hSzirendet 6s megindultam a t6 fel6, mintha fii-
raszt5s hangjiit hallottam volna.

Meg is indultam a hang ir5ny5ba, mit mondjak volt mit fdtni!
A t6 k6zep6n iill6 nyelven 6pp Tandari L5szl6, a hizigazda fSrasztott

egy igen j6 er6ben l6v6 pontyot, amely horogszabadit6s ut6n azonnal
vissza is nyerte a szabadsiigiit.

Gyors iidv6zl6s ut6n mdr pakoltam is sz6t a felszerel6semet, mert
igen komoly halmozgdst lSttam el5ttem

Term6szetesen kdzben z6poroztak is a k6rd6sek, mivel, mik6nt, hogy
lehet itt pontyot fogni.

A vSlasz igen rovid 6s tcimor volt, Ldszl6 csak rigy laz6n, mintha ez ter-
m6szetes lenne, odaldkte nekem, hogy: ltt? B5rmivel!

Miel5tt (jra k6rdezhettem volna, neki ism6t karik6ba gcirbUlt a botja,
6s (jra egy sz6p pontyot terelgetett a part fel6.

Szerintem embert mdg nem lSttak olyan sebess6ggel horg5szbotot
sz6tcsomagolni, m6lys6get m6rni, csalizni, mint amilyen gyorsan ezt 6n
tettem, miut5n ennyire rovid id6 alatt a szemem l5tt6ra kiterelte ezeket
a gyonyor( pontyokat.

Nem kellett sokat vSrnom, 6s egy pillanat alatt el is tfint azdsz6m, de
miel6tt 6szbe kaphattam volna, mdr a bot is kezdett kifordulni a tart6b6l.

M6g szerencse, hogy id6ben sikeriilt elkapni.
Laza b€v5g6s utSn mdrkezdtem isazels6fi shmani6s halam f5rasztSsdt.
Nagyon sokan azt mondjiik, hogy a mesters6ges tavakban 616 halak

nem kUzdenek, csak hagyjiik, hogy kivontass6k 6ket.
Erre a dologra mdr a legels6 pontyom is rSciifolt, mivel olyan elemi

er6vel hrizta le a zsin6rt, mintha k6t l6gv6delmi rakdta lenne r5k6tve.

J6t DotGozoTT A 20 EvEs PAtcA

86 10 perces f5rasztds utSn lep5dtem meg, mert riik6szUltem egy tiz
ki16 k6rUli pontyra, erre megjelent egy nem eg6sz h5romkil6s,5m ann5l
b6szebb ponty a viztet6n.

MiutSn megszabaditottam a horogt6l, mdr indulhatott is vissza a
tobbiekhez.

UlabU aoUas k6vetkezett, amit szinte perceken belUl egy 0jabb kapiis
kovetett, 6sezigy ment hdrom 6riin keresaUl!

Sz5molatlanul fogtam a halakat, gondolom, nem kell mondanorn,
mekkora 6lm6ny volt ez egy olyan horgSsznak, aki a term6szetes, sajnos
igen csek6ly halSl lom5nnyal rendelkez6 vizekhez szokott.
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Mivel kezdett esteledni, megbesz6lt0k, hogy abbahagyjuk a horg6-
szatot, hogy egy kicsit besz6lgethessrink is.

Osszepakoltuk a felszerel6seinket 6s Ldszl6 korbevezetett a birtokon.
Volt mit l6tnom!
Megismerkedtem Borisszal, aki egy vadkan, 6s eg6szen pici kora 6ta

ott 6l a birtokon, Hexivel, a nfmet vizslSval, aki, mint kiderti l t, egy iga-
zi csava196, mert r.igyet sem vetve a kerit6sre folyamatosan a korny6ket
jdrja (megtanult az ablakon iit kozlekedni).

K6s6bb k6t tarka igazi indiiin 16 rigetett odahozzdnk, hogy tidvozol-
j6k a h6zigazd5t 6s vend6g6t.

MONDD SZf PEN DAIWAAA

L6szl6 megmutatta azt a hatalmas b5ltermet 6s apartmanh6zat, ami-
nek a befejez6s6n 6pp most f5radoznak.

A monumentSlis, rusztikus sti lusban 6prilt l6tesitm6ny l5tt6n vala-
hogy kicsriszott a sz5mon, hogy h6t ez sem k6t dindrba kertilhetettl

Jott is r5 a reag6lSs szinte azonnal, ami meglep6 m6don nem az volt,
amire szdmitottam, hanem az, hogy:,,Nem kdt din6r, igazad van! De tel-
lesen mindegy, mert a p6nz semmit sem 6r. Az 6r valamit, ha majd a ha-
lSlos 5gyadon f gy tudod lehunyni a szemed, hogy tudod, hagyt5l itt va-
lami nagyon nagy 6s komoly dolgot magad ut6n a gyermekeidnek, a
j6v5 generSci6nak!"

EzutSn a t5vlati tervekr6l kezdtem faggatni.
Elmondta, hogy a horgSsztany5t nem kizdr6lag a fanatikus horg5-

szoknak sz|nja, hanem egy csalSdias l69kor( helyet szeretne l6trehoz-
ni, ahol mindenki megtalSlhatja a neki tetsz6 elfoglalts6got, kezdve a
horgdszatt6l, a vadSszaton, a term6szetjdrdson kereszttil eg6szen a nyu-
godt, csendes t5boroz6sokig.

Ki.i lon kit6rt arra is, hogy a horg6szt6, valamint a kornyezc! 6pit-
m6nyek mind akad5lymentesitettek lesznek, mivel kr.i lon figyelmet
szentelnek azoknak a horgSszoknak, i l letve pihenni v6gy6knak, akik
mozg5skorl5tozottak.

Sz6mukra kri lon horgdszst6gek 6p[i lnek a kdzeljov6ben, ezzel is se-
gitve a zavartalan 6s k6nyelmes horgSszatot.

EzegyigazSn dics6retes 6s p6lda6rt6k( dolog, nagyon soker6t, kitar-
tdst, 6s szerencsdt kiv6nokTandari L5szl6nak a megval6sitSs5hoz.

0sszegz6sti l annyit, hogy nem fogtam ugyan kapitSlis m6ret( hala-
kat, de a tem6rdek kapds 6s az iszonyatosan j6l krizd6 halak k6rp6toltak,
s6t, szerintem egy horg6sznak enn6l szebb 6lm6ny nem is kell!

Bizony5ra m6g nagyon sokszor el fogok l5togatni a Fishmania hor-
g1szt6ra,6s err6l term6szetesen be is szdmolok majd, de addig is:
Gorbti l jon!l!

DAUD zoltiin

B5cskossuthfalvSn jf nius 16-5n a Tarka VirSg K6zimunkacso-
port tead6lutdnt szervezett a Juh6sz-f6le b6lteremben, ahol ven-
d690l lStott 14 vajdasdgi k6zimunkacsoportot. Topoly616l a Ne-
felejcs, az Orchidea, a Tulip6n 6s a Nagyap5ti Kukac P6ter Magyar
Hagyomiiny6rz6 N6prajzkutat6 TSrsulat, Gunarasr6l a Nefelejcs,
Csantav6rr6l a Gy0ngyvi169, Pacs6116l az Aranysz6l, Verbdsz16l
az AranykalSsz, Szenttam5sr6l a Hagyom6ny6rzi5k 6s a Kdzimun-
kacsoport, Zentagunaras16l a Csipker6zsa, B6csfeketehegyr6l a
Hesztia 6s Temerinb6l a Boldog Gizella tags6ga vett r6szt. Gaz-
dag tombola is volt. A h6zigazddk egy szii letdsnapot is t innepel-
tek, csoporttdrsukat, a 85 6ves Majldth Zsofka n6nit koszontott6k,
aki m6g mindig elj5r kdzimunk5zni. A zen6t LehockiTibor bizto-
sitotta, a sok zene 6s tdnc mellett nagyon j6 hangulatban telt el a
vas5rnap d6lut5n.

CSEKITY Erzs6bet

Nagykikinda, J.Zml u.71. 1f=[r^- l
obecse, F6 utca 13. 2][JTopolya, F6 utca 101..-. .

abrakok Tetj:6rajdnlatunkat

RrronDusrA
Tovdbbra  i s  v6 r j uk 'a  reko rd l i s tds  kdpeke t  a

csaladicsali@yahoo.com cimre, vagy a Csaliidi Kiir,
2100ONovi Sad, FutoSka 6,Pf 392. cfmre!

Nincs el6g p6nze a v5sSrlSshoz?
Mi megoldjuk anyagi probl6miiit!
F i n a n szi r oz6s. 6vi 3,2o/o

1000 € 9,82 eur6 havonta
3000 € 29,45 eur6 havonta
s000 € 49,08 eur6 havonta

8000 € 78.53 eur6 havonta
10 000 € 98,17 eur6 havonta
15 000 € 147,25 ew6 havonta

A tiirlesztisi hatirid6 12-150 h6nap. A fenti t<irleszt6si r6szletek t{j6koztat6
jellegiiek, a 150 havi torleszt6sre vonatkoznak. R6szletesebb informiici6k6rt hivja

a megadott telefonszdmokat, vagy keresse fel legkozelebbi k6pviseleteinket.

Finance Consalting Kft
Szabadka, Makszim Gorkij u.

9-11lI.  emelet,
tel.: 0241 555 -349, 024 | 521 - 556,

0631114-s943,
Ujvid6( Felszabadul6s sugiirrit

, 78lrrll320,
teI.: 02L I 446 -9 44, 063 | | | 4- 59 47 .
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