Horg3szszenved!ly es mad3rfot6z3s
Szinte elkeriilhetetlen, hogy
szenvedilyeve vat;on a horg;li szat annak, aki vizpart mellett
tolti a gyermekkcrit, s ehhez
meg a csalidi minta is adott. S
ha mar termlszetkozeli a hob-

bi, jtitt egy masik szerelem, a
szigetkozi madarvitag pillanatainak megoriikitese. A siiUCik,
csukak, pontyok utani Wrako:ds helyett most a madarakat
varja tiirelmesen objektivje ele
Sinko Lajos.

gyermekkorat a folyo mellett tOltotte Litszl6 testverevel. Edesapjuk maga is horgiisz volt, egyik
alapitoja, majd titkfua, s 30 evig
aktiv motorja az 1948-ban megalakult Szigetkoz Horgasz Egyesiiletnek.
- Dyen csaladi kortilmenyek
kozott az ember nem lehetett
mas, csak horgiisz. Gyermekkorom 6ta megszallottja vagyok ennek a sportnak, az elsO halaimat
a Mosoni-Dunan fogtam. S mivel

a bombazasok el61 fel evre Asvanyrarora menektilt a csalad,
megismertem az asvanyi szigetvilagot. Edesapankkal ott tOltottiik a szabadid6nket kes6bb is, s
letttink a Szigetkoz szerelmesei.
Ismertem a dunai mellekagakat,
mint a tenyeremet, tudtam, hogy
a ktilonb0z6 vizjarasoknal hol es
milyen halra erdemes horgiiszni.
A nemes halra mentem, s ez
f6leg sti116, csuka, ponty volt sorolta Sinko Lajos.

SZIGETKOZ
TOTH GYULA
A gy6ri Sinko Lajos 32 even at tOltt:itt be tisztsegeket a Szigetkoz
Horgasz Egyestiletben, tiz evig
gazdasagi felel6s, ot evig titkari
feladatokat latott el, majd 17 evnyi elnoki poszt utan ez ev februfujaban egeszsegi allapotara valo tekintettel kerte felmenteset. A
tagsag ezt ugy fogadta el, hogy
vallalja az orokos tiszteletbeli elnokseget.
A horgaszattal azutan ismerkedett meg Sinko Lajos, hogy a
csalad Kalvfuia utcai lakasa
bombatalalatot kapott 1942-ben,
s mert edesapja a revfalui Hangya iizletvezet6je volt, a Hedervfui utra koltoztek. Hazuk kozeleben folyt a Mosoni-Duna- akkor meg szabalyozatlanul -, igy

A siill6tr6feak utan manapsag a madarakr61 kesziilt ..fot6tr6feakat"
akasztja a falra Sinko lajos. FOTO: TOTH GYULA

A Duna elterelese- a szigetkoziekhez es mas horgiiszokhoz
hasonloan - Sinko Lajosnak is
nagy szivfajdalma. A romlo viszonyokkal dacolva egy ideig
meg nosztalgiab61 kijart horgaszni, de egyre kevesebbet. Ekkor tert at a termeszetfotozasra.
- A fotozast fiatalkorom ota
szerettem, a horgiiszattal pfuhuzamosan. Akkor meg a csaladi es
horgaszelmenyeket, a fogott halakat orokitettem meg. Miutan
nyugdijba mentem, komolyabban kezdtem erdekl6dni a termeszet-, azon beltil is a madfufotozas irant. Els6sorban vizimadarakat, el6helyeiket kerestem fel.
Ezekb61 a kepekb61 az elmillt
evekben tt:ibb kiallitast rendeztem.
- A horgaszjegyem megvan,
barmikor foghatom a felszerelesemet, mehetek horgaszni, de a
csaladi haz, az asvanyi vikendhaz es a fotozas sok idot igenyelnek, igy mar kevesebb id6 jut a
horgaszatra. Sokszor tiz orat is
kell tilni a satorban, ha jo felveteleket akar az ember kesziteni.
Iden az egyik legszebb madfurol,
a gyurgyalagrol, annak naszarol
sikertilt pfuatlan felveteleket keszitenem. Ez is legalabb akkora
orom, mint egy rekordkozeli hal
kifogiisa - jegyezte meg Sinko
Lajos.

Otfuras es csoroppantas a Tihanyi Arpad uton
GYOR. Latvanyos szakaszahoz
erkezett az adyvfuosi f6nyomovezetek epitese, a jov6 heten fUrjak at a vezeteket a Tihanyi Arpad ut alatt. Az inditogOdor helyenel Oross Sandorral, a Pannon-VIZ zrt. vizagazatanak
f6miivezet6jevel beszelgetti.ink.
- Ket fontos feladata lesz az
eptil6 uj f6nyomovezeteknek.
Egyreszt kozvetlentil javitja az
adyvarosi magas eptiletek, tiz-

emeletes hazak vizellatasat,
masreszt lehet6ve teszi, hogy
egy id6re erre az uj vezetekre
terheljilk at a komyek vizfogyasztasat azert, hogy fel tudjuk
ujitani egyik leggyengebb aliapotu vizvezetekiinket. A Vasvan
Pal utca es a Tihanyi Arpact ut
kozt hUzodo acelvezetek a hetvenes evek vegen eptilt. es evek
ota vezeti a hibaelhantasi statisztikainkat.

Az uj, ket:szaz millimeter atmerojii f6nyom6vezetek jo resze
mar elkesztilt. A Szigethy Attila ut
60-74. es a FOldes Gabor utca
33-35. kowtti szervizutakon es
wldtertileten eptilt szakasz till
van a nyomasproban es a
fert6tlenitesen, a Szigethy Attila
uti hazak mar errOl kapjak a vizet.
Jov6 Mten kezd6dik az utatfftras a Tihanyi Arpad ut alatt,

ehhez ismet nehany parkolohelyet foglalnak el a Pannon-Vtz
zrt. munkatarsai a Somogyi Bela
utcai csom6pontmll. Az uj
f6nyomovezetek a Tihanyi Arpad
ut paratlan oldalan halad tovabb
a Magyar utca fele. Otfelbontasra
csak minimalls mertekben lesz
szilkseg, cs6roppantasos technol6giaval egy felhagyott ipari
vizvezetek helyere kertil az uj
cs6.
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