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A Fishmania horgásztó rovata

Téli szünet: november 15. – március 01.
Nyitva: 06–19 óráig (szünnap: hétfő, kedd).

tel: +381/24/875-501; mob: +381/63/7488-149
@salas-tandari.cominfo www.salas-tandari.com

A bejelentkezés ajánlott!
Belépődíj: 600 din/fő/nap
Kedvezményes belépő: 400 din/fő/nap
Éves belépő: 6000 din/fő/év
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eget, hol esett, hol elállt, s mivel késő dél-
előttig nem változott, így sajnos az aznapi 
biciklitúrát el kellett halasztani, pedig a 
tervezett adorjáni túra biztosan nagy él-
mény lett volna a gyerekeknek. Helyette 
egy igazi, amolyan „mindenáron peca” 
típusú horgásznapot tartottak, hiszen a 
lehűléssel együtt a halak kapókedve is 
megjött, eshetett, fújhatott, a gyerekeket 
elzavarni sem lehetett volna a tópartról, 
hiszen ha eszik a hal, azt nem lehet csak 
úgy otthagyni csupán az esős idő miatt! A 
csütörtök is borongósan, csöpörgősen in-
dult. Akkor már látszott, az égiek nagyon 
nem szeretnék azt a  bicajtúrát. Mire egy 
kicsit kiszépült az idő, már késő volt neki-
indulni, így az adorjáni túra sajnos a „füst-
be ment terv” szintjén maradt, helyette 
viszont a gyerkőcök egy martonosi kiruc-
canást tehettek a kosárfonó múzeumba, 
ahol bepillantást nyerhettek eme nép-
művészeti remekek készítésébe. Délután 
Oláh Tibor többszörös bajnok sporthor-
gásztól leshették el a versenyzési prakti-
kákat, főleg az úszós módszer rejtelmei-
ből kaptak gyakorlati oktatást. Pénteken 
már helyre állt időjárásunk, kellemes nyári 
időre volt kilátás. A megszokott reggeli 
torna után egy csigaszedő verseny vette 
kezdetét, ahol – mondanom sem kell – a 

legkisebbek voltak a legkitartóbbak, órák 
hosszat szedték az apró csigákat, hiszen a 
legtöbb csigát összegyűjtőnek 500 diná-
ros jutalom járt! Délután Tóth Andrástól, 
a Testvériség SHE elnökétől, versenyhor-
gásztól tanulhattak a gyerekek. Főleg a 
feederezésről, a pontyhorgászatról, de a 
harcsázásról is kaphattak praktikákat, ez-
zel is gyarapítva horgászati alapismerete-
iket. Talán a szombati nap volt az, amit a 
legjobban vártak már a gyerekek, hiszen 
a reggeli gyerekhorgászversenyen min-
denki bizonyíthatta tudását, eddig szer-
zett tapasztalatát. Délután a Segítsük 

Egymást Vajdaság civil szervezet ked-
veskedett kreatív ügyességi játékokkal a 
kishorgászoknak, majd kipróbálhatták a 
pónilovaglást, valamint testközelből te-
kinthettek meg egy solymászbemutatót 
Siniša Gojkov jóvoltából. Este nyílt na-
pot tartottak, ahol a szülőkkel karöltve, a 
tábortűzön, vacsorára sütött szalonnával 
jóízűen nyugtázhatták ezt a mozgalmas 
napot. Vasárnap az ifj oncok még meg-
tekinthették a „nagyok” versenyét, hisz a 
Fishmania kupa vette kezdetét kora reg-
gel, s megnézhették milyen az, amikor 
„nem babra megy a játék”. 

A délutáni sátorbontás után a gye-
rekek büszkén vehették át a nekik járó 
emléklapokat, a szervezők köszönetet 
mondtak mindenkinek a szófogadó és 
igazi, közösségi magatartásért, hiszen ez 

a néhány kellemes nap alatt egy ösz-
szeszokott kis csapatként búcsúzhat-
tak és térhettek vissza a megszokott 
mindennapokba horgásztársadal-
munk leendő bajnokai.

Bödő Gábor

Az idei horgásztábor előrelátott prog-
rambeosztása igencsak tartalmasra sike-
redett. A szervezők igyekeztek úgy beosz-
tani a táborlakók idejét, hogy az a lehető 
legoptimálisabb legyen, szem előtt tartva 
a gyerekek mozgásigényét, valamint szel-
lemi képességeiket. Természetesen a leg-
több program a horgászathoz szorosan 
kapcsolódó volt, de akadtak szép szám-
ban teljesen más, a horgászcsemeték szá-
mára új foglalkozások is.

Első nap, a szülők segédletével csak 
sátorállítási praktikákat sajátíthattak el 
a gyerekek, hiszen délután volt, s mire 
sikerült minden sátrat a helyére rakni, a 
szülőértekezlet és az általános házirend 
ismertetése után már csak egy kevéske, 
horgászásra alkalmas idő maradt söté-
tedés előtt, s azt a kicsik ki is használták 
maximálisan. Kedden már tartalmasabb 
programok várták a táborlakókat, reggel 
Remete István festőművésztől leshették 
el az alapvetőbb festészeti praktikákat, 
délután kirándulást tettek a magyarkani-
zsai vízitelepen, ahol egy élménydús ha-
jókiránduláson vettek részt Sarnyai Csa-

ba, Tiszai Tangó névre keresztelt sétaha-
jójával, egészen a szigetig és vissza szelték 
a Tisza hullámait. Mivel 35 gyerek soknak 
bizonyult, így két túrában tudtak hajókáz-
ni, s amíg az egyik csoport odavolt, addig 
a másik csoport (Bokszi bácsi segédleté-
vel) elméleti oktatásban részesült a Tiszá-
ról, a tiszai élővilágról, a vízi környezet-
ről. Szerdán esős, borongós idő kö-
szöntött a táborlakókra, s fókuszban 
az időjárás-előrejelzés volt. Ment a 
találgatás, vajon eláll, vagy egész nap 
esni fog. Gomolyfelhők tarkították az 


