Horgaszbolt_070809.indd, Spread 1 of 6 - Pages (12, 1) 9.8.2007 15:12

„Ne hozz el semmit, ami a természetbôl való,
és ne hagyj ott semmit, ami nem odavaló!"

Blinker Horgászbolt, Lábatlan Rákóczi u. 98., Tel: 33/ 361-314, Mobil: 20/ 3799-006, www.blinkerhorgaszbolt.hu
info@blinkerhorgaszbolt.hu

BEMUTATKOZÁS A HORGÁSZBOLTRÓL

TERMÉSZETVÉDELEM HORGÁSZVIZEK
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Természetvédelem

Blinker Horgászbolt

Vizeink tisztaságáért
Az elmúlt években folyamatosan tovább nőtt vizeink látogatottsága. A strandolni vágyók, a
természet szépségei iránt fogékony ökoturisták, vízitúrázók, a vízisportok kedvelőinek sokasága és a horgászok népes hadának jelent pihenést, kikapcsolódást a vízpart. Azonban ahhoz,
hogy vizeinket gyermekeink és unokáink is viszonylagos természeti gazdagságában és halbőségében láthassák, nekünk is sokat kell tennünk.

Lábatlan, Rákóczi u. 98.
Tel: 33/ 361-314
Mobil: 20/ 3799-006
www.blinkerhorgaszbolt.hu
info@blinkerhorgaszbolt.hu

Nyitva tartás:
hétfő-péntek: 9-17 óra, szombat: 8-12 óra
minden hétfőn 13 és 17 óra között szerelési, vásárlási,
horgászattal kapcsolatos tanácsadás, segítségnyújtás

Életünk jelentősen átalakult, sajnos ma már mindennapi létünk során akaratlanul is számos,
környezetre káros tevékenységet végzünk. Hulladékot termelünk, szennyvizet hozunk lét re,
házaink, kertjeink, közútjaink természetes élőhelyeket vesznek el, gépkocsijaink, iparunk,
energiahasználatunk a levegőt, talajt szennyezik. Ezt a számtalan környezeti ártalmat a természet nagyon nehezen dolgozza fel. Éppen ezért alapvető felelősségünk, hogy ezeket az ártalmakat mindennapi életünkben minimálisra csökkentsük.
Ezen veszélyek néhány viselkedési szabály betartásával jelentősen csökkenthetők. Minden alkalommal, amikor a partra megyünk, tartsuk szem előtt a természetjárók alapvető törvényét:
„Ne hozz el semmit, ami a természetből való, és ne hagyj ott semmit, ami nem odavaló!”
Soha ne hagyjunk szemetet a vízparton! Amit odaviszünk, gondosan vigyük is el! Ne csak arra
figyeljünk, hogy elszállítsuk a szemetet magunk után, hanem arra is, hogy ne keletkezzen.
Ne pusztítsuk a növényzetet! Soha ne akarjunk magunk horgászhelyeket kialakítani a természetes vegetáció pusztításával! A közvetlen természetpusztítás a
vízpartokon nem csak szabályellenes, hanem rendkívül káros is.
Figyeljen a horgászzsinórja kezelésére! A választott
technikának és halnak megfelelő felszerelést használjunk. A nem használt damilt ne dobjuk el, hanem helyezzük - lehetőleg szelektív - szemétgyűjtőkbe. A damil nem csak a szemet bántja a vízben és a vízparton,
hanem a parti madarak, gázlómadarak, vándormadarak és ragadozómadarak számára egyaránt veszélyt
jelent, hiszen belegabalyodva fulladást okozhatnak.

!

Fokozottan óvjuk a horgászvizeinket! Külön figyeljünk oda a vízpartok látogatására vonatkozó
szabályokra.
Az intelmeket ossza meg útitársaival, családjával, és figyelmeztessen
másokat is! Mindenkor úgy viselkedjen a vízparton, hogy ne kelljen
szégyenkezni magatartásáért, és
mutasson példát másoknak!
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Horgászati lehetôségek
Gyermelyi tó
A víztározó 1964-ben jött létre az akkori helyi mezőgazdasági tevékenység vízszükségletének fedezésére, de hamarosan már a haltermelésé lett a főszerep, így 1992-től horgásztóként
működik. Csendes, hűvös völgyben fekszik. A partvédelmet terméskövekből álló egybefüggő
kövezés szolgálja. A befolyó környéki hátsó rész kíméleti terület. Az eredeti patak árok szinte
teljesen feltöltődött. Kiemelt részek: a gát előtti terület süllős, a büfé környéke bojlis, szerte a
tavon ponty, hátul: harcsa. Halfajták: ponty, süllő, harcsa, csuka, amur, ezüstkárász, keszeg.
A tó környezete kulturált. A parkoló használata kötelező, a horgászhelyek kényelmes megközelítéséhez kis kerekes-kocsi áll rendelkezésre. A tóparton büfé található: kávé, üdítő, élelmiszer, etető, csalianyag, horgászkellékek kaphatók.
Információ:
Halőrház: 30 413 9043
Pintér István:
06 30 956 2560

Üzletünkben kiemelten nagy a választék botokból, orsókból és egyéb
horgászati kellékekből , melyek a kezdô haladó és profi horgászok
minden igényét kielégítik.
Vásárlóink folyamatosan frissülô, nagy választékú élôcsali állományból
válogathatnak: csalihal, csonti, giliszta, nadály, szúnyog

Horgászrend
Az OHR szerint. Fajlagos tilalom nincs.
Lékhorgászat és éjszakai horgászat
nincs.
Horgászidőszak: 6-18h
1 napi jeggyel elvihető hal mennyisége:
2 nemes + 1 ragadozó + 3 kg egyéb
6 kg feletti nemes hal nem vihető el!

Horgászboltunk egyedülálló látványossága egy 100 m3-es szabadtéri
tó, melyben a boltból és a klubhelyiségből is közvetlenül megfigyelhetik vizeink békés és ragadozó halait.
Kisebb létszámú gyermekcsoportok részére, előre egyeztetett időpontban lehetőség van az akvárium megtekintésére, édesvízi halaink
bemutatására. Javasolt időpont: hétfő délelőttönként
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Blinker Horgászbolt
Derítő tó
Etetőanyag automata
Bármikor, ha horgászni van kedve, az automatából kedvére válogathat a következő etetőanyagokból: csonti, giliszta, kukorica és
egy fajta etetőanyag.
Feltöltése: naponta történik. Az automata pénzérmével működik,
március 15-től november 15-ig éjjel-nappal használható.

Magyarország állóvizeiben megtalálható összes halfajta él a Derítő-tóban. A tóhoz szervesen
kapcsolódó Által-érben foghatók még tipikus folyami halak, mint például márna, domolykó. De
például itt fogták az országos rekorder fekete sügeret is.
A tavon található: söröző, ahol mindent kielégítő italválasztékot talál, meleg ételt ugyanitt tud
rendelni, melyet a stégére szállítanak; horgászbolt , minden amire egy horgásznak szüksége
lehet; tusolók és mosdók; faház és csónak bérelhető.
Halfajták: ponty, amur, csuka, süllő, feketesügér, dévér

Horgászrend

Klubhelyiség
A kényelmesen berendezett klubhelyiségben
lehetőség van katalógusok olvasására, videózásra,
kávéautomata használatára. A klubhelyiség falán
a tóban lévő dunai és tavi halak fotója és rövid
ismertetőjegyei láthatók

Parkolási lehetőség
Utcafronti kerítés mellett motorkerékpár és bicikli,
az udvarban 16 beállós személygépkocsi parkoló van.

3 000 Ft feletti vásárlás esetén 1 csomag Blinker szalvétát adunk ajándékba.

Napijegyet a büfében lehet váltani,
vagy az ügyeletes halőrnél. Napijegy árak és elvihető halak:
12 órás 3300 Ft.
2 db nemes hal, 4 kg egyéb
ifjúsági (14 év) 2200 Ft.
1 db nemes hal, 2 kg egyéb
24 órás 4900 Ft.
3 db nemes hal, 6 kg egyéb
48 órás 7900 Ft.
5 db nemes hal, 10 kg egyéb
48 órás boilies jegy 7900 Ft,
3 bot, nem vihető el hal
Heti jegy 15000 Ft.
6 db nemes hal, Max 3 db ponty
Boilies jegy 12000 Ft.
3 Bot, nem vihető el hal (7 napos
jegy). Aki a boilies jegyet választja,
rendelkeznie kell a következőkkel:
kímélő zsák, matrac, spray.

Megközelíthetőség
A Derítő-tó Tata szélén található Vértesszőlős irányában. Könnyen megközelíthető Budapest felôl,
az M1-es autópályáról Tatabánya centrumnál
lekanyarodva, jobbra kell fordulni Vértesszőlős
irányába. Áthaladva Vértesszőlősön, a falu végét
jelző táblától egy felüljárót talál, kb 500m-re. Itt
amennyiben balra tekint látható lesz a tó maga.
A szalagkorlát végénél balra fordulva egy aszfaltozott út vezet be a központig.
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Horgászati lehetôségek

Horgászati lehetôségek

Búbánati tavak (Dédai tó)

Neszmélyi tó

Esztergom Búbánat völgyében található 3.1 hektáros festői szépségű horgászvíz. Horgászni
a partról, a stégekről és csónakból is hatékonyan lehet. Esős időben fedett horgászállásból
horgászhatnak a megszállottak. A tavon kora tavasztól késő őszig, napkeltétől - napnyugtáig,
májustól szeptemberig éjjeli horgászatra is lehetőség van. A kifogott halat a halőrháznál, napi
áron kell kifizetni. Súlykorlátozás nincsen. A horgászhelyeket csak gyalog lehet megközelíteni, a gépkocsit a parkolóban kell hagyni.
A horgászaink kényelmét szolgálja: horgászbolt, horgászkocsi, kiépített bográcsozó, nyárizuhanyzó, WC, esőbeálló. Vendégeink kényelmét a tóparton található büfé is színesíti.
Halak: ponty, amur, csuka, süllő, balin, kárász, keszegfélék, compó, harcsa

A neszmélyi tó 18 hektár vízfelülettel rendelkezik, ennek 1/3 része horgásztó, 2/3 része pedig
halastó.
A tóban ponty, amur, busa, keszegfélék, csuka, süllő, harcsa, évadnak megfelelően pisztráng
és afrikai harcsa folyamatosan van telepítve.
Napijegy a helyszínen váltható. A napijegy ára tartalmazza 2 db nemes hal (ponty, amur) méretkorlátozás nélküli és 3 kg egyéb hal ingyenes elvitelét.
Az elvinni kívánt ragadozó halat kedvezményes áron lehet megvásárolni.
Nyitva tartás: 7-17 óráig

Megközelítés
A 11-es főúton Esztergom és Pilismarót között az 59-es kilométer kőnél a Duna-Ipoly
Nemzeti parkban, a főúttól 2,5 kilométerre a
Dédai tó táblákat követve találhat rá e horgászparadicsomra.

Élőhal értékesítés egyesületek és magánszemélyek részére folyamatos.

Horgászrend
Horgászrend
Kezelő: Gelecsényi-Trans Kft.
Napijegy árak:
nappali - felnőtt: 1 000 Ft,
gyerek: 500 Ft
(1 bot, 12 éves korig)
éjszakai - felnőtt: 1300 Ft,
gyerek: 500 Ft
(1 bot, 12 éves korig)
Szabályok: OHR szerint.
További információ:
Gelecsényi-Trans Kft.
2084 Pilisszentiván,
Klapka u. 1032 HRSZ
Elérhetőségek:
gelecsenyi@t-online.hu
Tel.: 30/630-02-35, 30/242-09-30
Fax: 26-367-585

1. Napijegy csak horgászigazolvánnyal együtt érvényes.
2. Felnőtt horgász egyszerre 2 botot, rajta 2 horgot használhat.
3. Minden horgász köteles a horgászat ideje alatt merítőhálót, saját haltartót, golyóstollat magánál tartani.
4. A kifogott és megtartani kívánt halat azonnal kötelező a napijegyen beírni, a beírt halat kicserélni, illetve
átadni TILOS!
5. A hármas horog használata TILOS!
6. Amennyiben a 2 db nemes hal tartószákba kerül,
csak keszegezés folytatható.
7. A horgászat befejezése után a napijegyet a váltás helyén le kell adni és a halakat fajtánként mérlegelésre
bemutatni, valamint a táskát, haltartót, bottartót kérésre megmutatni.
8. A horgász a horgászat közben köteles megmutatni a
napijegyét és a szákban tárolt halat.
9. A felsorolt pontok bármelyik megszegése a kifogott
halak visszaengedését és a tóról való kitiltást vonja
maga után.
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Blinker Horgászbolt
Derítő tó
Etetőanyag automata
Bármikor, ha horgászni van kedve, az automatából kedvére válogathat a következő etetőanyagokból: csonti, giliszta, kukorica és
egy fajta etetőanyag.
Feltöltése: naponta történik. Az automata pénzérmével működik,
március 15-től november 15-ig éjjel-nappal használható.

Magyarország állóvizeiben megtalálható összes halfajta él a Derítő-tóban. A tóhoz szervesen
kapcsolódó Által-érben foghatók még tipikus folyami halak, mint például márna, domolykó. De
például itt fogták az országos rekorder fekete sügeret is.
A tavon található: söröző, ahol mindent kielégítő italválasztékot talál, meleg ételt ugyanitt tud
rendelni, melyet a stégére szállítanak; horgászbolt , minden amire egy horgásznak szüksége
lehet; tusolók és mosdók; faház és csónak bérelhető.
Halfajták: ponty, amur, csuka, süllő, feketesügér, dévér

Horgászrend

Klubhelyiség
A kényelmesen berendezett klubhelyiségben
lehetőség van katalógusok olvasására, videózásra,
kávéautomata használatára. A klubhelyiség falán
a tóban lévő dunai és tavi halak fotója és rövid
ismertetőjegyei láthatók

Parkolási lehetőség
Utcafronti kerítés mellett motorkerékpár és bicikli,
az udvarban 16 beállós személygépkocsi parkoló van.

3 000 Ft feletti vásárlás esetén 1 csomag Blinker szalvétát adunk ajándékba.

Napijegyet a büfében lehet váltani,
vagy az ügyeletes halőrnél. Napijegy árak és elvihető halak:
12 órás 3300 Ft.
2 db nemes hal, 4 kg egyéb
ifjúsági (14 év) 2200 Ft.
1 db nemes hal, 2 kg egyéb
24 órás 4900 Ft.
3 db nemes hal, 6 kg egyéb
48 órás 7900 Ft.
5 db nemes hal, 10 kg egyéb
48 órás boilies jegy 7900 Ft,
3 bot, nem vihető el hal
Heti jegy 15000 Ft.
6 db nemes hal, Max 3 db ponty
Boilies jegy 12000 Ft.
3 Bot, nem vihető el hal (7 napos
jegy). Aki a boilies jegyet választja,
rendelkeznie kell a következőkkel:
kímélő zsák, matrac, spray.

Megközelíthetőség
A Derítő-tó Tata szélén található Vértesszőlős irányában. Könnyen megközelíthető Budapest felôl,
az M1-es autópályáról Tatabánya centrumnál
lekanyarodva, jobbra kell fordulni Vértesszőlős
irányába. Áthaladva Vértesszőlősön, a falu végét
jelző táblától egy felüljárót talál, kb 500m-re. Itt
amennyiben balra tekint látható lesz a tó maga.
A szalagkorlát végénél balra fordulva egy aszfaltozott út vezet be a központig.
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Horgászati lehetôségek
Agostyáni Római tó

Dorogi Lógató

A tavon 0-24 óráig lehet horgászni, füves gáton, homokos parton, illetve stégeken. A tó méretei miatt napijeggyel csónak használatára nincs lehetőség. A tó 100 horgász befogadására
alkalmas. A vendégek rendelkezésére áll több szalonnasütő hely, a büfé és az előtte található
kényelmes, szabadtéri, és fedett terasz. A nyári melegben zuhanyzó szolgálja a horgászok kényelmét. Napijegyet a tó büféjében napkeltétől- napnyugtáig, az éjszaka folyamán a halőrtől
lehet venni. Lehetőség van még faházas stéget bérelni illetve venni. Kora tavasztól őszig heti
rendszerességgel van telepítve a tó. Halfajták: csuka, harcsa, ponty

Manapság egyre több az olyan tó, amelyre üzemben tartói garantálják a biztos fogást.
Az Esztergom-Kertváros -Dorog határában húzódó Lóga Tó Horgásztó ezek közé tartozik.
A tó bányamunkálatok során jött létre. Tulajdonosai napról napra építik és szépítik környékét.
A kulturált pihenő és szórakozó park négy hektáros vízterülettel rendelkezik.
Étterem és szállás lehetőség várja a horgászni és pihenni vágyókat. A csoportos rendezvények
megszervezéséhez segítséget nyújt az étterem mellett épült kemence, grillező, bográcshely, és
üstház. A 250 személyes sörsátor esküvők, fesztiválok és más nagy rendezvények megszervezését teszi lehetővé. A tó jellemző hala a ponty.
Halfajták: ponty, amur, csuka, süllő, feketesügér,
Horgászrend
pisztráng, dévér

Megközelítés
A tó Tata és Agostyán között
helyezkedik el. Budapest felől az M1-es autópályán, Győr
felé haladva kell lekanyarodni Tatánál. A belvárosban a
körforgalomnál Agostyán felé
kijutunk a városból, ahonnan
2 km-re található a tó. A tóhoz
aszfaltozott út vezet.

Horgászrend
1. Egy napijeggyel 1 fő horgászhat 2
bottal, tehát 2 fő nem horgászhat
1 jeggyel 1-1 bottal.
2. A megfogott, és megtartani kívánt halat a napijegyen lévő táblázatba, a horgászat folytatása előtt
kötelező beírni. A beírt halat más
halra kicserélni tilos!
3. Az 5 kg fölötti ponty védett halnak számít, tehát a tóról 5 kg-nál
nagyobb pontyot elvinni tilos.
4. A horgászat befejeztével a napijegyet a váltás helyén le kell adni,
az elvitt halat a halőrnek mérlegelésre be kell mutatni.
5. Parkolni csak a kijelölt parkolóban szabad.
6. A felsorolt pontok bármelyikének
megszegése a fogott halak visszadobását, és a tóról való kitiltást
vonja maga után.

Elérhetőség
Kalmár István Tel: 06 30 9495 262

1. Horgászni 2 bottal botonként 2
horoggal szabad.
2. A kifogott halat szákból cserélni
tilos.
3. Kíméletes horgászat kötelező.
4. Egy napijeggyel kizárólag csak
egy horgász horgászhat.
2 db 3 kg alatti ponty vagy amur+2kg
egyéb hal vihető haza
A compót és tokhalat elvinni tilos.
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Horgászati lehetôségek
Gyermelyi tó
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Információ:
Halőrház: 30 413 9043
Pintér István:
06 30 956 2560

Üzletünkben kiemelten nagy a választék botokból, orsókból és egyéb
horgászati kellékekből , melyek a kezdô haladó és profi horgászok
minden igényét kielégítik.
Vásárlóink folyamatosan frissülô, nagy választékú élôcsali állományból
válogathatnak: csalihal, csonti, giliszta, nadály, szúnyog

Horgászrend
Az OHR szerint. Fajlagos tilalom nincs.
Lékhorgászat és éjszakai horgászat
nincs.
Horgászidőszak: 6-18h
1 napi jeggyel elvihető hal mennyisége:
2 nemes + 1 ragadozó + 3 kg egyéb
6 kg feletti nemes hal nem vihető el!

Horgászboltunk egyedülálló látványossága egy 100 m3-es szabadtéri
tó, melyben a boltból és a klubhelyiségből is közvetlenül megfigyelhetik vizeink békés és ragadozó halait.
Kisebb létszámú gyermekcsoportok részére, előre egyeztetett időpontban lehetőség van az akvárium megtekintésére, édesvízi halaink
bemutatására. Javasolt időpont: hétfő délelőttönként
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Horgászati lehetôségek

Horgászati lehetôségek

Búbánati tavak (Dédai tó)

Neszmélyi tó

Esztergom Búbánat völgyében található 3.1 hektáros festői szépségű horgászvíz. Horgászni
a partról, a stégekről és csónakból is hatékonyan lehet. Esős időben fedett horgászállásból
horgászhatnak a megszállottak. A tavon kora tavasztól késő őszig, napkeltétől - napnyugtáig,
májustól szeptemberig éjjeli horgászatra is lehetőség van. A kifogott halat a halőrháznál, napi
áron kell kifizetni. Súlykorlátozás nincsen. A horgászhelyeket csak gyalog lehet megközelíteni, a gépkocsit a parkolóban kell hagyni.
A horgászaink kényelmét szolgálja: horgászbolt, horgászkocsi, kiépített bográcsozó, nyárizuhanyzó, WC, esőbeálló. Vendégeink kényelmét a tóparton található büfé is színesíti.
Halak: ponty, amur, csuka, süllő, balin, kárász, keszegfélék, compó, harcsa

A neszmélyi tó 18 hektár vízfelülettel rendelkezik, ennek 1/3 része horgásztó, 2/3 része pedig
halastó.
A tóban ponty, amur, busa, keszegfélék, csuka, süllő, harcsa, évadnak megfelelően pisztráng
és afrikai harcsa folyamatosan van telepítve.
Napijegy a helyszínen váltható. A napijegy ára tartalmazza 2 db nemes hal (ponty, amur) méretkorlátozás nélküli és 3 kg egyéb hal ingyenes elvitelét.
Az elvinni kívánt ragadozó halat kedvezményes áron lehet megvásárolni.
Nyitva tartás: 7-17 óráig

Megközelítés
A 11-es főúton Esztergom és Pilismarót között az 59-es kilométer kőnél a Duna-Ipoly
Nemzeti parkban, a főúttól 2,5 kilométerre a
Dédai tó táblákat követve találhat rá e horgászparadicsomra.

Élőhal értékesítés egyesületek és magánszemélyek részére folyamatos.

Horgászrend
Horgászrend
Kezelő: Gelecsényi-Trans Kft.
Napijegy árak:
nappali - felnőtt: 1 000 Ft,
gyerek: 500 Ft
(1 bot, 12 éves korig)
éjszakai - felnőtt: 1300 Ft,
gyerek: 500 Ft
(1 bot, 12 éves korig)
Szabályok: OHR szerint.
További információ:
Gelecsényi-Trans Kft.
2084 Pilisszentiván,
Klapka u. 1032 HRSZ
Elérhetőségek:
gelecsenyi@t-online.hu
Tel.: 30/630-02-35, 30/242-09-30
Fax: 26-367-585

1. Napijegy csak horgászigazolvánnyal együtt érvényes.
2. Felnőtt horgász egyszerre 2 botot, rajta 2 horgot használhat.
3. Minden horgász köteles a horgászat ideje alatt merítőhálót, saját haltartót, golyóstollat magánál tartani.
4. A kifogott és megtartani kívánt halat azonnal kötelező a napijegyen beírni, a beírt halat kicserélni, illetve
átadni TILOS!
5. A hármas horog használata TILOS!
6. Amennyiben a 2 db nemes hal tartószákba kerül,
csak keszegezés folytatható.
7. A horgászat befejezése után a napijegyet a váltás helyén le kell adni és a halakat fajtánként mérlegelésre
bemutatni, valamint a táskát, haltartót, bottartót kérésre megmutatni.
8. A horgász a horgászat közben köteles megmutatni a
napijegyét és a szákban tárolt halat.
9. A felsorolt pontok bármelyik megszegése a kifogott
halak visszaengedését és a tóról való kitiltást vonja
maga után.
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Horgászati lehetôségek
Agostyáni Római tó

Dorogi Lógató

A tavon 0-24 óráig lehet horgászni, füves gáton, homokos parton, illetve stégeken. A tó méretei miatt napijeggyel csónak használatára nincs lehetőség. A tó 100 horgász befogadására
alkalmas. A vendégek rendelkezésére áll több szalonnasütő hely, a büfé és az előtte található
kényelmes, szabadtéri, és fedett terasz. A nyári melegben zuhanyzó szolgálja a horgászok kényelmét. Napijegyet a tó büféjében napkeltétől- napnyugtáig, az éjszaka folyamán a halőrtől
lehet venni. Lehetőség van még faházas stéget bérelni illetve venni. Kora tavasztól őszig heti
rendszerességgel van telepítve a tó. Halfajták: csuka, harcsa, ponty

Manapság egyre több az olyan tó, amelyre üzemben tartói garantálják a biztos fogást.
Az Esztergom-Kertváros -Dorog határában húzódó Lóga Tó Horgásztó ezek közé tartozik.
A tó bányamunkálatok során jött létre. Tulajdonosai napról napra építik és szépítik környékét.
A kulturált pihenő és szórakozó park négy hektáros vízterülettel rendelkezik.
Étterem és szállás lehetőség várja a horgászni és pihenni vágyókat. A csoportos rendezvények
megszervezéséhez segítséget nyújt az étterem mellett épült kemence, grillező, bográcshely, és
üstház. A 250 személyes sörsátor esküvők, fesztiválok és más nagy rendezvények megszervezését teszi lehetővé. A tó jellemző hala a ponty.
Halfajták: ponty, amur, csuka, süllő, feketesügér,
Horgászrend
pisztráng, dévér

Megközelítés
A tó Tata és Agostyán között
helyezkedik el. Budapest felől az M1-es autópályán, Győr
felé haladva kell lekanyarodni Tatánál. A belvárosban a
körforgalomnál Agostyán felé
kijutunk a városból, ahonnan
2 km-re található a tó. A tóhoz
aszfaltozott út vezet.

Horgászrend
1. Egy napijeggyel 1 fő horgászhat 2
bottal, tehát 2 fő nem horgászhat
1 jeggyel 1-1 bottal.
2. A megfogott, és megtartani kívánt halat a napijegyen lévő táblázatba, a horgászat folytatása előtt
kötelező beírni. A beírt halat más
halra kicserélni tilos!
3. Az 5 kg fölötti ponty védett halnak számít, tehát a tóról 5 kg-nál
nagyobb pontyot elvinni tilos.
4. A horgászat befejeztével a napijegyet a váltás helyén le kell adni,
az elvitt halat a halőrnek mérlegelésre be kell mutatni.
5. Parkolni csak a kijelölt parkolóban szabad.
6. A felsorolt pontok bármelyikének
megszegése a fogott halak visszadobását, és a tóról való kitiltást
vonja maga után.

Elérhetőség
Kalmár István Tel: 06 30 9495 262

1. Horgászni 2 bottal botonként 2
horoggal szabad.
2. A kifogott halat szákból cserélni
tilos.
3. Kíméletes horgászat kötelező.
4. Egy napijeggyel kizárólag csak
egy horgász horgászhat.
2 db 3 kg alatti ponty vagy amur+2kg
egyéb hal vihető haza
A compót és tokhalat elvinni tilos.
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Természetvédelem

Blinker Horgászbolt

Vizeink tisztaságáért
Az elmúlt években folyamatosan tovább nőtt vizeink látogatottsága. A strandolni vágyók, a
természet szépségei iránt fogékony ökoturisták, vízitúrázók, a vízisportok kedvelőinek sokasága és a horgászok népes hadának jelent pihenést, kikapcsolódást a vízpart. Azonban ahhoz,
hogy vizeinket gyermekeink és unokáink is viszonylagos természeti gazdagságában és halbőségében láthassák, nekünk is sokat kell tennünk.

Lábatlan, Rákóczi u. 98.
Tel: 33/ 361-314
Mobil: 20/ 3799-006
www.blinkerhorgaszbolt.hu
info@blinkerhorgaszbolt.hu

Nyitva tartás:
hétfő-péntek: 9-17 óra, szombat: 8-12 óra
minden hétfőn 13 és 17 óra között szerelési, vásárlási,
horgászattal kapcsolatos tanácsadás, segítségnyújtás

Életünk jelentősen átalakult, sajnos ma már mindennapi létünk során akaratlanul is számos,
környezetre káros tevékenységet végzünk. Hulladékot termelünk, szennyvizet hozunk lét re,
házaink, kertjeink, közútjaink természetes élőhelyeket vesznek el, gépkocsijaink, iparunk,
energiahasználatunk a levegőt, talajt szennyezik. Ezt a számtalan környezeti ártalmat a természet nagyon nehezen dolgozza fel. Éppen ezért alapvető felelősségünk, hogy ezeket az ártalmakat mindennapi életünkben minimálisra csökkentsük.
Ezen veszélyek néhány viselkedési szabály betartásával jelentősen csökkenthetők. Minden alkalommal, amikor a partra megyünk, tartsuk szem előtt a természetjárók alapvető törvényét:
„Ne hozz el semmit, ami a természetből való, és ne hagyj ott semmit, ami nem odavaló!”
Soha ne hagyjunk szemetet a vízparton! Amit odaviszünk, gondosan vigyük is el! Ne csak arra
figyeljünk, hogy elszállítsuk a szemetet magunk után, hanem arra is, hogy ne keletkezzen.
Ne pusztítsuk a növényzetet! Soha ne akarjunk magunk horgászhelyeket kialakítani a természetes vegetáció pusztításával! A közvetlen természetpusztítás a
vízpartokon nem csak szabályellenes, hanem rendkívül káros is.
Figyeljen a horgászzsinórja kezelésére! A választott
technikának és halnak megfelelő felszerelést használjunk. A nem használt damilt ne dobjuk el, hanem helyezzük - lehetőleg szelektív - szemétgyűjtőkbe. A damil nem csak a szemet bántja a vízben és a vízparton,
hanem a parti madarak, gázlómadarak, vándormadarak és ragadozómadarak számára egyaránt veszélyt
jelent, hiszen belegabalyodva fulladást okozhatnak.

!

Fokozottan óvjuk a horgászvizeinket! Külön figyeljünk oda a vízpartok látogatására vonatkozó
szabályokra.
Az intelmeket ossza meg útitársaival, családjával, és figyelmeztessen
másokat is! Mindenkor úgy viselkedjen a vízparton, hogy ne kelljen
szégyenkezni magatartásáért, és
mutasson példát másoknak!
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„Ne hozz el semmit, ami a természetbôl való,
és ne hagyj ott semmit, ami nem odavaló!"

Blinker Horgászbolt, Lábatlan Rákóczi u. 98., Tel: 33/ 361-314, Mobil: 20/ 3799-006, www.blinkerhorgaszbolt.hu
info@blinkerhorgaszbolt.hu

BEMUTATKOZÁS A HORGÁSZBOLTRÓL

TERMÉSZETVÉDELEM HORGÁSZVIZEK

