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Igy használjuk
a pelletet

w

A pellet lehet sötét vagy világos színű

w

w

A nagyobb méretű halak horgászatával foglalkozó cikkekben rendszeresen említik a pelletek
használatát. Bizonyára önök közül is sokan kipróbálták, de mivel nem tudták, hogy igazán hogyan
is kell használni, csalódottan horgásztáskájuk
legmélyére süllyesztették. Hát akkor nézzük, hogyan is használjuk a pelletet.
Egyre több olyan horgászt látni, sőt versenyzőt is, akik
horgászatuk során használtak pelletet. Közülük sokan,
egész szépen megtömött szákkal, mások zsákmány
nélkül tértek haza. Ettől függetlenül örömmel tapasztalom, hogy a pellet kifejezés egyre többször kerül szóba, különösen a pontyhorgászok körében. Örömmel
fedeztem fel, hogy egyik jó barátom sikerrel kísérletezett vele a Balatonon, és azt is, hogy másik ismerősöm,
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6 mm-es átmérőjű pelletekkel egyéni rekordot döntött. Ékes bizonyítéka mindez annak, hogy ez a csali jól
működik és nemcsak zagyvaságokat beszélnek róla.

MI IS TÖRTÉNIK A TÓ FENEKÉN?

Mindazok kedvéért, akik jártak hasonló sikerrel, talán
hasznos lenne visszatérni a pellet használatainak feltételire, már csak azért is, mert egy újabb próbálkozással a következtetések is módosulhatnak. Nos, a pellet
bizonyos értelemben a hiányzó láncszemet alkotja az
etetés és a csalizás között. Nagyon eltérő méretekben
(2 és 22 mm-es átmérő között) és színekben kapható (a
sötét gesztenyeszíntől a világos bézsig). A legsötétebb
színűeknek nagyobb a zsírtartalmuk, ami a frissesség
garanciájának számít. Ha túl sokáig tárolják a raktárban
vagy a horgászládában, kivilágosodik és elveszti csábí-

Kisméretű pellet a horgon

rületet többé nem kemény pellet, hanem az
etetőanyag szőnyeghez hasonló réteg borítja. Ha már induláskor nagy mennyiségű
pelletet dobunk be, gyakorlatilag ugyanazt
az eredményt kapjuk, mintha lisztkeveréket
használtunk volna az etetésnél.

Körülbelül 2 évvel ezelőtt, amikor komolyan kezdtem használni a pelletet, vékony
szilikon gyűrűvel a horogra is tettem belőlük. Ezzel a nagyon egyszerű módszerrel
kevés ideig tartott a sikeres horgászat. A
halak hamar hozzászoktak, és ha meglátták a pelletet, egy idő után bizalmatlanok
lettek. Megették azt a pelletet amelyik a tó
fenekén szétmállott, és nagy ívben elkerülték azt, amelyik a horgon lógott. Magam is
megfigyeltem, hogy az eredmény jelentős
mértékben múlik az etetésnél használt pellet mennyiségétől. Először akkor tapasztaltam ezt, amikor rakós bottal dévérkeszegre pecáztam (merthogy ez is megtörténik
velem!). Különösen élénken él az emlékezetemben egy horgász verseny, ahol elég
gyenge helyet húztam és ahol tudtam, hogy
én vagyok az egyedüli, aki pelletet használ.
Mindjárt induláskor beöntöttem 2 vagy 3 kupával a
horgászterületemre, és alig egy fél órával később megjelentek az első halak.
Néhányat kifogtam, de azután nem volt kapásom,
pedig továbbra is ott köröztek a területemen. Láthatóan nem érdekelték őket az általam felkínál csalik.
Ebben az időszakban olyan bizalommal használtam
a pelletet, hogy még pótcsaliként is csak egy másik pellet volt nálam, igaz, az már más ízesítésű volt.
Horgászpályafutásom egyik legfrusztrálóbb élménye
volt ez! Az alkalmazott taktika, vitán felül jó volt, mert
a területemen sokkal több hal tartózkodott, mint a

tó erejét. Keménysége miatt könnyen felhasználható
az etetésre, pontosan ugyanúgy használhatjuk, mint
ahogy a száraz magvakat, a búzát vagy a kukoricát.
Ugyanakkor végig kell azt is gondolni, hogy mi is történik, amikor a granulátum leszállt a víz mélyére.
Itt már a csalétekhez hasonlóan viselkedik, és ha
igazán sikereket akarunk elérni vele, akkor tökéletesen
meg kell értenünk a szerepét, hiszen a pellet, miután a
vízbe került, kétféleképpen viselkedik:
Mindenekelőtt, a benne lévő illóolaj szétoszlik a
folyékony közegben. Mint ahogy említettem, vannak
olajosabb és kevésbé olajos pelletek: ami néha előnyös, de nem mindig. Az olajnak ugyan erős
vonzereje van, valamilyen halfaj szereti,
Már a versenyhorgászok is egyre
arra azonban nincs szükség, hogy a többi
többen használják
táplálék iránt elveszítsék érdeklődésüket és
megelégedjenek azzal, hogy a táplálék felvétele nélkül csak „szűrjék” a vizet. Nagyon
érdekes megfigyelni azt is, hogy az olaj sokkal gyorsabban feloldódik melegebb, mint
hidegebb vízben, ugyanakkor a pellet lassan mállik szét. Ez a jelenség akkor kezdődik, amikor a vízbe kerül, és miután teljesen
felbomlott, konzisztenciája többé-kevésbé
megfelel az etetőanyag összetételének. Ebben az esetben is a melegebb vízben gyorsabban játszódik le a folyamat, mint a hidegebb vízben. Átlagosan nyáron 20-30, télen
40 perccel kell számolni. Fontos tehát, hogy
megértsük: egy óra elteltével a horgászte-

horgászcsalik
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ményes, de akkor a horogra csontit, bábot
vagy kukoricát kell tenni. Ha olyan sok a
hal, hogy már az elején sok táplálékot kell
bejuttatni a fenékre, azt tanácsolom, hogy
több bábot vagy csontit csúzlizzanak be,
majd rendszeresen etessenek pellettel. Így
a horgunkra pelletet téve a legszebb halak
fognak ráharapni.

Vigyázzunk, hogyan etetünk vele

MINIMÁLIS FELKÉSZÜLÉS

ka
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versenytársaimén, de képtelen voltam kifogni őket.
Pedig a magyarázat viszonylag egyszerű volt: a dévérkeszegek odajöttek a területemre, de kizárólag a teljesen vagy részben szétmállott pelletet fogyasztották,
a horgon csak akkor számíthatunk jó eredményre, ha
az elején elkerültük a tömeges pellettel való etetést.
Ha kevesebb adagot használunk a főetetésnél, akkor a
beetetés sokkal hatékonyabb, mert a halnak nincs más
választási lehetősége, mint hogy megegye, még akkor
is, ha rámenősebb halak elzabálják előle az elemózsiát.
Nemrégen olvastam egyébként egy rendkívül érdekes cikket egy angol magazinban, ahol Alan Scotthorne beismeri, hogy nem kevés időbe
telet mire rájött, hogyan lehet hatékonyan felhasználni
csaliként a pelletet. Mint írja,
eleinte tanácsot kért barátjától, Tommy Pickeringtől, aki
azt mondta neki: nem érdemes komplikálni a dolgokat,
a pellettel ugyanúgy kell horgászni, mint a csontival. Én
sem adhatok Önöknek ennél
okosabb tanácsot: dobjunk
be egyszerre 10-15 golyócskát, és minden bizonnyal
meglesz az eredmény. A pellettel való tömeges beetetés
Magas tápértékű pellet
csak versenyen lehet ered-
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A pellet helyes felhasználásához hozzátartozik a megfelelő előkészítés is. Ne higgyük
azt, hogy csak ki kell nyitnunk a csomagot,
bedobjuk a golyócskákat a vízbe és már húzhatjuk is ki a halat. Minden évszakban más
és más módon kell előkészíteni. Nyáron például jól tesszük, ha leforrázzuk, hogy ezzel a
benne lévő olaj egy részét eltávolítsuk. Mint
ahogy már említettem, az illóolajok sokkal
gyorsabban távoznak meleg vízben, és meg
vagyok győződve róla, hogy ilyenkor a halak
ahelyett, hogy ráharapnának a csalira, megelégszenek a lebegő apró részecskék kiszűrésével vagy elnyelésével.
A pellet leforrázását úgy végezzük, hogy
egy finom lyukú szitára helyezzük, majd
forró vizet öntünk rá. Ezután azonnal hideg
vízsugár alá tesszük, jól megrázzuk, majd
pedig gondosan megszárítjuk. Ekkor enyhén puhának és bézs színűnek kell lenniük. Télen nem
lenne ésszerű ugyanígy eljárnunk, mert sokkal lassabban mállik szét a pellet, és a benne lévő olajok és zsírok
szétterjedése is tovább tart. Meg is őrölhetjük a pelletet. Horgásztársaink közül vannak akik liszt formájában
készen veszik, de szerintem a frissen őrölt pellet sokkal
jobb. A dévérkeszeg nagyon szereti, viszont én szinte
mindig egymagába használom. Mindenesetre, nagyon
erős aromája elnyomja szinte valamennyi más vele keverhető liszt aromáját. Nem javasolom, és ne keverjük
az etetőanyagunkat etetésre használt pellettel, mert
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A compó is szereti a pelletet
vannak, akik használják a pelletet is, de vessünk csak
egy pillantást a pontyhorgászokra: sokan használják
kiegészítő csaliként, és nem csak a „pontyok húznak
hasznot belőle”. Megfogják vele a halat! Bizony ám!
Második kérdés: - Nem adagoltam túl? – Azt hiszem, hogy ez az a hiba, amit nagyon sokan elkövetnek. Nem akarom ismételni önmagam, de ha túl sokat adagolunk, a halak gyorsan rászoknak arra, hogy

a lebegő kis részecskéket kapják be, és nem a horgon
függő csalit.
Harmadik kérdés: - Nem túl kevés-e a szép hal? - A
pelletnek magas a tápértéke, és ha a horgászterületen
sok a keszeg meg a vörösszárnyú, de kevés a dévérkeszeg, a ponty és a compó, akkor nem szabad túlságosan a pelletre hagyatkozni. Ebben az esetben beetetésre jobb a por formájú pelletet használni. A horogra
pedig tűzzünk csontit vagy gilisztát!
Negyedik kérdés: - Eleget vártam-e? – A pellet időigényes dolog. Sokszor 2-3 órát is kell várni, mielőtt az
első kapás jelentkezik. Alkat kérdése az egész: ha Ön
nem türelmes típus, és tíz perc után már toporzékol,
hogy ha nincs kapás, akkor jobb, ha felhagy a pellettel
való horgászással.
A pellettel való horgászat egyre jobban terjed a magyar horgászok körében is. Minél jobban belekóstolnak a halak, annál hatékonyabb lesz! Viszont, ha Önt
nem zavarja, hogy esetleg
egy kicsit többet kell várnia
egy szebb halra ezzel a csalival, akkor Ön megérett arra,
hogy pellettel pecázzon.
Nos, ha Önnek nem volt
szerencséje a pellettel, ez
kétségkívül annak tudható
be, hogy eme pontok egyikéről megfeledkezett. Semmi nem indokolja, hogy a
halak nem szeretik a pelletet. Odáig pedig nem merészkedek, hogy azt mondjam, csodacsaliról van szó.
Ilyen csali szerencsére nem
létezik, de ha jobban megismeri és megtanulja a pellet használatát, Önnek sem
fog csalódást okozni. Ezen kívül olyan csaliról van szó,
ami árnyékban és hűvös helyen tárolva, akár két évig
is eltartható.
Végére még egy tanács: nyáron ajánlott leforrázni
a pelletet, de csak egy pillanatra, hogy csak a felszínt
érje a forró víz, és ne puhuljon meg túlságosan.
László Attila

horgászcsalik

félő, hogy jóllakatjuk vele a halakat. Az etetést végezhetjük pellet liszttel, de akkor a horogra csontit vagy
bábot tegyünk!
A granulátumok jellemzőiről és használatáról szóló
eme kis oktatás után, szeretnék válaszolni azon horgászok kérdéseire, akik már próbálkoztak vele hazánkban, mégpedig nagyon vegyes eredménnyel. Természetesen nagyon nehéz pontos választ adni, mert minden horgászhelynek megvannak a maga jellegzetességei. Vannak azonban bizonyos szabályok, amelyeket
meg kell ismerni, mielőtt a pellet mellett vagy véglegesen ellene döntenénk. Első kérdés: - Vajon én vagyok
az egyedüli, aki pelletet használok? – Nagyon fontos
kérdés ez, mert pelletek hatékony használatához el
kell telnie egy bizonyos időnek. Mindenekelőtt meg
kell tehát győződnünk arról, hogy nem mi vagyunk az
egyetlenek, akik pellettel horgászunk. Való igaz, hogy
a hagyományos anyagokkal horgászók között kevesen
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a paduc egy kemény, porcos
felső állkapoccsal rendelkezik,
amibe a horog nagyon nehezen fúródik bele. Ezért a paduc horgászatkor egy vékony,
de ugyanakkor erős és éles
hegyű horgot használunk.
Egy másik szempont, ami
szerint horgot választunk, az
a csali. Például, ha szúnyoglárvával horgászunk, nem használhatunk egy vastaghúsú
horgot, mert egyszerűen képtelenség rá felfűzni a szúnyoglárvát. Szerencsére a dolog
nem olyan bonyolult, mert ma
már a számtalan horgászcikk
gyártó cég milliónyi horogtípust kínál a különböző halak
horgászatához.
Kell tudnunk: milyen halfajhoz, miMégis sok horgásszal előlyen típusú horgot használhatunk
fordul, hogy a megfelelő
minőségű, méretű, típusú
Ezt a kérdést számtalanszor feltesszük magunk- és színű horoggal horgászik, és mégis a kapásainak
nak és horgásztársainknak, egy-egy sikertelen nagy részét, nem sikerül megakasztania vagy a megakasztás után. Általában tudjuk is a választ rá: a akasztott halak egy része a fárasztáskor lemarad. Ez
nem megfelelő méretű, öblű, hegyű horogra fog- főleg a paduc horgászatnál fordul elő a leggyakrabban. Ilyenkor ismét egy kérdés merül fel benne: Mijuk a sikertelenséget.
ért nem akad a horog? Erre a kérdésre a választ, egy
Rendszerint ezekkel a problémákkal találkozunk hor- tapasztalt horgászcimborám adta meg, amikor elgászat közben, amelyeket horogcserével gyorsan lehet panaszkodtam neki, hogy kapásaim nagy része nem
orvosolni, csak ismernünk kell, hogy az adott halhoz akad meg, és ha meg is akad, rengeteg halat veszítek
melyik a legmegfelelőbb horog. Például tudjuk, hogy el, fárasztás közben.

A használt csali mérete is befolyásolja horgunk választását
8

Jól akadt a horog

módszerek és praktikák

Erre ő rákérdezett: „Te hogyan kötöd a
horgokat?” Én mosolyogva válaszoltam:
„Hát úgy, ahogyan te.”… és előtte felkötöttem egy 10-es számú horgot. Amikor megnézte, azt mondta: „Na látod, itt a probléma!” Nekem, őszintén bevallom fogalmam
sem volt, hogy miről beszél és megkértem,
hogy kössön fel ő is egy horgot, hogy megnézhessem, hogyan csinálja.
Első ránézésre nem vettem észre, hogy mi
a különbség a két előke között, de amikor jobban megfigyeltem észrevettem, hogy az általa kötött horog fülének külső lapján fekszik
a zsinór, míg az én horgomnál a belső felén.
Még akkor sem értettem, hogy mi ennek a
jelentősége. Erre ő azt mondta: „Na figyelj!”
B.
A.
és a horog hegyét gyengén az ujja hegyébe
A horgászcimborám által
Az általam kötött horognál
akasztotta, és gyengén húzni kezdte a zsinórt.
kötött horognál a zsinór a
megfigyelhető, hogy a zsinór
Megfigyeltem, hogy az általam kötött horog
horog fülének belső felén
a horog lapjának a külső felassan, húzáskor kifordul az újbegyből, míg az
fekszik.
lén fekszik.
általa kötött horog erősen ül benne.
Hát így jártam, 15 éves horgásztapasztalat után kell rájönnöm, hogy az ilyen apró részleteknek tem el fárasztás közben. Gondoljanak bele, hogy ennek
is mekkora jelentősége van. És higgyék el, hogy ez így az aprócska, jelentéktelennek tűnő dolognak mekkora
van, hiszen utána kipróbáltam és kapásaimnak mintegy jelentősége lehet, mondjuk egy rangos verseny folya20 %-val nagyobb arányban sikerült megakasztanom mán. Hát igen, helyezések múlhatnak rajta.
Nagy
és egy ugyanennyi százalékkal kevesebb halat vesztet-
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A versenysorozat győztesei

Zajlik a díjátadás

w
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Sziasztok! Véget ért, az Italica Fishing-Első Úszós
Horgászkupa, amelynek a méltó befejezésről a
Dombóvári Gunaras II. Családi Wellness és Horgászkupa gondoskodott. A meghívott vendégeink és a jelentkezők, 58 szobában, családjukkal,
148-an vettek részt.

w

A szombati horgászversenyünkön 28 horgász mérte
össze erejét 2 fordulóban, ahol 158 kiló halat zsákmányoltak, összesen 6 óra alatt. Ez szerintem november
közepén jó eredménynek számít. A horogra akadtak
zöme ponty, pár darab feketesügér, - ami nem számított bele a versenybe - és volt egy amúr is. A verseny
záró eseménye a díjátadó volt. 3 szektorban az első
három helyezett került díjazásra, fordulónként pénznyereménnyel és szép kupákkal. A verseny első 3 ös�szetett díjáért nagy harc és küzdelem folyt, ugyanis
többek között az első 3 összetett a Gunaras Resort
Spa**** Hotel tulajdonosa által felajánlott wellness
hétvégét nyerhetett.
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A főnyeremény

Úszós Horgászkupa
t 2021-es finálé
A 10-15. helyezett horgászaink Villantó Horgásztóra
kaptak VIP sporthorgászjegyet. A 11. helyen végzett Zsovák Tamás pedig egy nagy zsák bojlival is gazdagodott a
k u p á i mellé.
A VERSENYSOROZAT FŐDÍJÁT
TÓTH PÉTER NYERTE, amely egy
Rive Rws D36 Carbon White versenyládából állt, értéke 705.000
Ft., ezen felül ő nyerte el a versenysorozat első vándorkupáját, és
a következő évi versenysorozatban 4
versenyen szabadon felhasználható szabadkártyát (ingyenes indulási jogot) kapott 80.000 Ft.
értékben.
A 2. HELYEN VÉGZETT KARSAI
ANDRÁS ALIAS RABSIC, az ő
nyereménye kupa és az általa kiválasztott Italica Aria Mach 420
botcsalád, két db 2-6 grammos és
két db 4-12 grammos horgászbotja.
Az értéke 440.000 Ft., és a következő
évi versenysorozatban 3 versenyen szabadon felhasználható szabadkártyát (ingyenes indulási
jogot) kapott 60.000 Ft. értékben.

versenyhorgászat

ELSŐ HELYEZETT: Rizmajer József lett, nyereménye 2 fő
részére egy wellness hétvége a Gunaras Resort Spa****
Hotelben, lakosztályban. Ezen felül elnyerte a Gunaras
Családi Horgász Wellness Vándorkupát és ezzel az ingyenes indulási jogot a következő versenyre.
MÁSODIK HELYEZETT: Pintér Zsolt, az előző címvédő,
nyereménye 2 fő részére egy wellness hétvége a Gunaras
Resort Spa**** Hotelben deluxe szobában.
A HARMADIK HELYEZETT: Imre Gábor, nyereménye
egy wellness hétvége a Gunaras Resort Spa**** Hotelben, superior szobában.
Az elmúlt időszakban nagyon sokan kerestek meg minket azzal, hogy elpanaszolják, sok horgászversenyen, ahol
csábító díjazással kecsegtetik a horgászokat, megesett,
hogy mind a versenyzők számára való hivatkozással (kevés induló), vagy egyéb hivatkozás végett, a beígért nagyértékű díjazások, meg sem közelítették a beígért díjakat.
Horgászládák helyett, már rég kifutott szériás, raktárban
porosodó horgászcikkek, lejárathoz közeli etetőanyagok
voltak a tárgynyeremények, amelyek értéke meg sem közelítette a beígért nyereményeket.
A mi 2021-es versenysorozatunkon, az alábbi díjazásban részesültek versenyzőink: és ha már a számoknál tartunk, engedjétek meg, hogy egy pár statisztikai adattal
szolgáljak nektek.
Az éves versenysorozat során, beleszámítva a Gunaras
Fürdői Családi Wellness Horgászkupát is, mindösszesen
188 kupát adtunk át horgászainknak, díjazottainknak.
A versenyzőink közel 7,5 millió forint összdíjazásban
részesültek, a garantált díjazáson és díjakon felül a versenyből befolyt teljes összeget megfejelve, szponzoraink
segítségével többet kaptak vissza, mint ami a nevezési
díjakból befolyt teljes összeg.
Szponzoraink nagylelkű felajánlásaiból, minden induló
horgász részesült, ennek köszönhetően az országban az
egyedüli olyan versenysorozat voltunk, ahol létszámtól
függetlenül minden horgász díjazottunk megkapta a beígért nyereményt.
Versenysorozatunk díjátadó gála vacsoráján, ahol
vendégeink, barátaink, meghívott szponzoraink vettek
részt, egy fenséges Mártonnapi libavacsora után került
sor a várva várt műsorral egybekötve. A Horogra Akadva TV stábja egész évben velünk volt és jövőre is velünk
lesz. Egy meglepetés videóval, bakiparádéval készültek
a meghívottaknak, majd egy kis bevezető után pedig külön díjként kupákat adtunk át, viccesebbnél-viccesebb
indokokkal. Díjaztuk a legidősebb, a legjobban fürdő, a
leghisztisebb, a legelszántabb, a leglelkesebb horgászainkat is.

A 3. HELYEN VÉGZETT TOMOZI ALEXANDRA, aki a következő
évre szponzori szerződést kapott
az azfishing.hu-tól, Magyar Szilárd
által. Így az ő nyereménye a kupán
kívül, egy Italica Aria RS 3 rakós versenyhorgászbot. Értéke 1.144.000
Ft., emellett a következő évi versenysorozatban 2 versenyen szabadon felhasználható szabadkártyát (ingyenes indulási jogot) kapott 40.000 Ft.
értékben.
A 4. HELYEN VÉGZETT KISS
CSABA, az ő nyereménye a horgászkupa mellett 1 db Italica
Aria Matchbot 450 15-30 G és 1
db Italica Aria 420 4-12 g Matchbot. Értéke 235.000 Ft., ezen felül
a következő évi versenysorozatban 1 versenyen szabadon felhasználható szabadkártyát (ingyenes indulási jogot) kapott
20.000 Ft. értékben.
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A 7. HELYEN VÉGZETT STEINER
NORBERT, akinek a nyereménye
a kupa mellett 1 db Italica Aria
Matchbot 420 5-20 g, ezen felül
60.000 Ft. vásárlási utalvány az
azfishing.hu felajánlásából, amelyet
Italica termékekre válthat be. Nyereménye értéke összesen 177.000 Ft.
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A 8. HELYEN VÉGZETT SÁGI SÁNDOR, az ő nyereménye a kupa mellett 1 db 6 m hosszú Italica Aria Evolution Bolonyai horgászbot, amely értéke 129.000 Ft.
A 9. HELYEN VÉGZETT TOMOZI TAMÁS, a versenysorozat főszervezője. Az ő nyereménye a kupa mellett
egy Italica Aria 4-12 g Matchbot értéke 116.000 Ft.
A 10. HELYEN VÉGZETT RIZMAJER JÓZSEF, az ő nyereménye a horgászkupa mellett egy Italica Aria 4-12 g
Matchbot értéke 116.000 Ft.
Ezek alapján összesítve 3.696.000 Ft. értékben díjaztuk versenyzőinket!
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versenyhorgászat

A 6. HELYEN VÉGZETT HEGYES
ZOLTÁN, akinek a kupa mellett
nyereménye 1 db Italica Aria
Matchbot 420 5-20 g, továbbá az
Italica gyár újdonsága és leghos�szabb versenyszák-nyél innovációja Italica Felix Net 6 méteres hosszban, amely értéke 207.000 Ft.

Horgászkupa III. Gunaras Családi Horgász-Wellness
hétvégéjén. Elmondhatjuk, hogy már Magyarországon
Dombóváron Gunarasfürdőn található az ország első
horgászbarát 4 csillagos szállodája, amely nem más,
mint a Gunaras Resort Spa****
Köszönet Marksz Pálnak az fcms.hu (www.webgyarto.
hu) az fcms program készítőjének a közös munkát.
Köszönet illeti Kakucsi Sándort, a Kakucsi pékség tulajdonosát, aki finom péksüteményekkel és pékáruval
vendégelt meg minket a Gyömrői Horgászversenyünkön.
Ezen kívül szeretném megköszönni minden horgásztó tulajdonosnak, egyesületnek, akik helyszínt, edzési
lehetőséget biztosítottak a számunkra. Végül, de nem
utolsó sorban szeretném megköszönni minden egyes
résztvevőnek, támogatónak, mérlegelőnek, családtagnak a támogatást, nélkületek nem jöhetett volna létre
ez a versenysorozat.
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AZ 5. HELYEN VÉGZETT NAGY JÓZSEF, a kupa mellett az ő nyereménye 1 db Italica Aria Matchbot
420 5-20 g, valamint az Italica gyár
újdonsága és legújabb versenyszák-nyél innovációja Italica Aria
Net 5,5 méteres hosszban, amely értéke 227.000 Ft.

SZERETNÉNK EZÚTON MEGKÖSZÖNNI TÁMOGATÓINKNAK A NAGYLELKŰ FELAJÁNLÁSAIKAT:
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Köszönjük Magyar Szilárdnak az Italica Magyarországi forgalmazójának, a csodás, kiváló minőségű
horgászbotokat. Megtisztelő számunkra, hogy induló
versenysorozatként bizalmat szavazott nekünk és tanácsaival, termékeivel támogatott minket a versenysorozat során.
Köszönet illeti a Keve papírt (www.kevepapir.hu) a
gyönyörű kupákért és serlegekért, amelyet egész éven
keresztül biztosították számunkra.
Köszönet illeti az Ignesti Magyarországi forgalmazóját, aki kiváló minőségű horgászólmokkal és kiegészítőkkel biztosította egész évben számunkra a versenyzést.
Külön köszönet illeti a Gunaras Fürdő tulajdonosának Bárdi Róbertnek a kiváló szolgáltatásokért, és hogy
másodjára is ott lehettünk, jövőre 2022. február 25-27e között újra találkozunk az Italica Fishing Első Úszós
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Jövőre újra találkozunk, ugyanis 2022. február 25.étől elstartol az Italica Fishing Első Úszós Horgászkupa.
Versenysorozat főszervezője:
Tomozi Tamás
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első helyre kerülne a harcsa, utána következne a pisztráng, süllő, sügér, csuka és az utolsó helyen a balin.
Mint látják, ha illataromát adagolunk a műcsalikhoz,
a harcsa vagy pisztráng távolabbról észreveszi, viszont
a csuka vagy a balin viselkedését egyáltalán nem befolyásolja. A kritikus fordulópont a hal és a műcsali kapcsolatában az, amikor a hal közeledik a műcsalihoz. Ez
olyan küszöb, melyen a hal csak azután lép át, miután a
műcsalitól származó minden jelet részletesen elemez.
Befecskendezve, beporozva vagy csak egyszerűen
felkenve, a műcsalik számára az illataromák olyanokká váltak, mint valami szteroidok. A piacon található
több illataroma tulajdonképpen nem más, mint egy
olyan anyag, mely eltünteti a negatív szagokat és
ízeket. Ha ezeket a negatív elemeket a hal megérzi,
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pergetőhorgászat
feketesügér
horgászat

A műcsalis horgászatban használt illataromákat
más szemszögből kell néznünk, mint a pontyhorgászatban használtakat. A műcsali ahhoz, hogy
tökéletes érzéki hallucinációvá váljon a hal szemében, egy különlegesség, ínyencség ízével és
illatával kell rendelkeznie. Amikor a halak aktívnak és agresszívnak mutatkoznak a műcsalikkal
szemben, az illataromák használatának csak egy
oka lehet: az emberi eredetű anyagok, szagok
eltüntetése. Másrészről a kevésbé aktív halak
könnyen kimozdíthatók állapotukból az illataromák segítségével. Ezt a sikert olyan anyagokkal
érhetjük el, melyek a ragadozó halak táplálékának legfontosabb jellemzőit hordozzák magukban.

w

w

Kenceficék műcsalikra

w

A kémiai anyagok felé vezető érzékenység létfontosságú a halak életében. Az illat és az íz az élelemforrás felé irányítja a halat, lehetővé teszi számára, hogy
megvizsgálja azt, és ugyanakkor beazonosítsa a veszélyforrásokat. Az illatanyagok vízben való oldódása
következtében, a halak már távolról megízlelhetik a
táplálékot az ízlelőbimbók segítségével, melyek nem
csak a szájüregben, hanem a test különböző részein is
megtalálhatóak. Furcsán hangzik, de a halak érintés révén is ízlelnek. Fajtól függően ez a képesség fejlettebb
vagy fejletlenebb. A műcsalira kent aromák illata és íze
elméletileg stimulálja a ragadozó halat, gyakorlatban
azonban ez a dolog az adott fajtól függ. Ha ranglistát
kellene készíteni íz és illat érzékelése szempontjából, az
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abban a pillanatban elfordul és érdektelenné válik a
műcsalival szemben. Persze olyan illataromák is léteznek, melyek a vonzás törvényei szerint működnek:
enzimeket bocsátanak ki, melyek emlékeztetnek a
ragadozó halak táplálékára, felkeltve így azok érdeklődését.
A legtöbb horgásznak saját mágikus formulája van,
melyet több termék összekeverésével nyer. Márkától
függetlenül, minden illataroma maximum négy összetevő keverékből áll: olajok, aminosavak, növénykivonatok és feromonok.
OLAJOK: Az olaj alapú aromák a következőképpen készülnek: rákokat, heringeket, szardíniát vagy garnélarákokat addig préselnek, amíg pasztát nyernek és ebből

a pasztából vonnak ki bizonyos összetevőket, melyek
az adott terméket fogják felépíteni.
AMINOSAVAK: Az aminosavak állati eredetű fehérjékből származnak - minden faj más egyedi kombinációval rendelkezik. Vannak aromák, melyek aktív összetevőként tartalmazzák az aminosavakat. Ezeket magasabb rangú termékeknek tartják, mert távolról vonzzák
a halakat.
NÖVÉNYKIVONATOK: Az illataromáknál használt banán és fokhagyma aromák, természetes növényi kivonatok. Az ilyen aromákat tartalmazó termékek nem

A műcsali ahhoz, hogy tökéletes érzéki
hallucinációvá váljon a hal szemében,
egy különlegesség, ínyencség ízével és
illatával kell rendelkeznie

vonzzák úgy a halat, mint az aminosavak, viszont kíváncsiságot ébresztenek benne, mivel a vízben nem mindennap lehet ilyet érezni. Másik hasznuk, hogy jól elrejtik az ember kezének sokszor nem kívánatos szagát.
FEROMONOK: Egyes aromák összetételében feromonok találhatók. Ezek olyan anyagok, melyek az ugyanazon fajhoz tartozó állatok használnak a kémiai úton
történő kommunikációhoz. A halak felismerik fajtársaikat a feromonoknak köszönhetően, azonban e kémiai
üzenetek legfontosabb szerepe a vészjelzés.
A feromonok tartalmaznak egy adott kémiai üzenetet rendeltetésüktől függően. Hamar leépülnek és rövid távú információ közvetítő szerepük van az
íváskor, vagy amikor veszélyforrás
jelenik meg. A horgászatban használt leghatékonyabb feromonok
a vészjelző feromonok, melyet
az áldozat bocsát ki sérülés esetén jelezve ezzel a ragadozóknak,
hogy táplálék van a közelben.
Az utóbbi években a hajlékony műcsalikba különböző íz és
illatanyagokat építenek be: fokhagymát, sót, banánt stb. Egy
érdekes elmélet azon a tényen
alapszik, hogy egyes vízi növényeknek a fokhagymához hasonló illatuk van, így ez a stimuláns
természetes módon is jelen van
a vízben. Úgy tűnik, hogy ezek a
vízinövények egyfajta védekező

pergetőhorgászat

Befecskendezve, beporozva vagy
csak egyszerűen felkenve, a
műcsalik számára az illataromák
olyanokká váltak, mint valami
szteroidok.
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NEGATÍV JELEK

A dohány, az üzemanyag, a
rovarirtók, a különböző piperecikkek szintén erős jelekké
válhatnak, melyek felhívják a
halak figyelmét a veszélyre. A
listára még fel kell venni azt
a vészjelző feromont is, melyet a kifogott hal bocsát ki.
Az említett feromon először a
műcsalira kerül, majd a kézre,
amikor megérintjük a halat.
Az illataromák általában el
tudják rejteni a műcsalira került negatív jeleket, viszont ha
a probléma fennáll, fordulhatunk a direkt erre a célra készített termékekhez. Azokról
az anyagokról van szó, melyek
eltávolítják a nem kívánt illatokat, szagokat – ezeket szappan, krém formájában lehet
megvásárolni és a horgászat
megkezdése előtt, valamint
közben kell használni.
A halak világában igen bonyolult kommunikáció létezik,
ezt pedig fontos figyelembe
venni a horgászat során is. Tegyük fel, hogy süllőre horgásznak és a műcsalit egy csuka
támadja meg. A horog felsérti
a csuka bőrét, ezért, az vészjelző feromont bocsát ki. A
csuka kifogása után fojtatjuk
a horgászatot ugyanazzal a
szerelékkel, azonban a süllők
megérzik a műcsalin maradt
kémiai információkat. Ez arra
fogja késztetni őket, hogy távolról elkerüljék a műcsalit.
Kiderült, hogy a hajlékony
műcsalik megkötik a nem kívánt szagokat a tárolás ideje
alatt. Ha például a garázsban
tartjuk több ideig vagy a csónakban, az üzemanyag tartály közelében átveszi a kellemetlen üzemanyag szagot.
Ugyanakkor a bot nyele is tartalmazhat negatív szagokat.
Sokszor a horgászok azt észlelik, hogy jobb eredményeket
érnek el egy új bottal. Ez azért van, mert a bot nyele
még nincs megfertőzve dohány, benzin vagy rovarirtó szagával. Tehát a bot rendszeres tisztítása nem csak
higéniai és esztétikai követelmény.
Az illataromák fontos követelménye, hogy meddig
maradnak aktívak a vízben. Minél ritkábban kell frissít-
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A legtöbb horgásznak
saját mágikus formulája van, melyet több
termék összekeverésével nyer

reakcióként bocsátják ki a fokhagyma illatot, a növényevő halak ellen. Egy ilyen növénnyel táplálkozó hal,
mely túllépi a növény kémiai sorompóját, könnyen a
ragadozó áldozatául esik. Ez még nincs tudományosan
bizonyítva, viszont az illataromákkal elért eredmények
igazolják a fokhagyma használatának sikerességét.
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se a horgász az aromát a műcsalin, annál hatékonyabb.
Az olajos termékek kevésbé oldódnak és nem váltják
ki a táplálkozási viselkedést távolról, viszont hosszabb
ideig maradnak a műcsalin és hatékonyan működnek,
amikor közvetlen kontaktusba kerülnek a hallal. A
használt aroma mennyiségére, nagyon oda kell figyelni, mert könnyen átváltoztathatunk egy hatékony csalit rémálommá. A túl nagy adag elriasztja a halakat. Sok
illataroma mérgezővé is válhat a hosszú tárolás után.

Ha lejárt a szavatossági idejük, nem szabad használni.
Általában két évig lehet tárolni. A helyzet változik, ha
napnak, melegnek vannak kitéve, ilyen esetben rövidebb ideig maradnak jók.
Ha az illataroma nem is válik mérgezővé, a feromonok és az aminosavak egy idő után már nem aktívak,
így a termék semlegessé válik a hal számára és semmi
hasznot nem hoz számunkra.
Marci-

pergetőhorgászat

A dohány, az üzemanyag,
a rovarirtók, a különböző
piperecikkek szintén erős
jelekké válhatnak, melyek
felhívják a halak figyelmét
a veszélyre

STIHL SZAKKERESKEDÉS

2111 Szada, Dózsa György út 33
06-28/503-475
06-30/560-5535
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Láttam már olyan horgászokat, akik egyszerre több
úszós bottal is horgásztak. Az ilyen sporiknak a tudatlanság mellett még van egy bűnük is: a kapzsiság. A csali hiányát vagy a szerelék nem megfelelő minőségét, a
botok nagy számával próbálják pótolni. Nagyot tévednek! Ahhoz, hogy halat is fogjanak, nem ez a megoldás.
A legtöbb esetben a szerelék összeállításának módjától
függ a horgászat sikere, vagyis milyen úszót használunk
az adott vízben, hogyan súlyozzuk ki azt, mekkora és
milyen vastag előkét használunk.
Azért, hogy helyesen megítéljük az adott helyzetet,
szükségünk van némi alaptudásra, ehhez próbálok egy
kis segítséget nyújtani az alábbiakban:

3. KENDERMAGOS HORGÁSZAT (3, 6 ÁBRA)
Víz mélysége: 1,5–4 m-ig
Víz áramlása: nincs vagy gyenge.
Víz típusok: szabályozott folyók, csatornák, kis tavak,
lassú folyók.
Keresett halak: keszegfélék
Szél: nincs vagy gyenge.
Úszók: keskeny, hosszúkás test, hosszú szárral, teherbíró képessége 0,5–2 gramm.
Ólom: gömb vagy henger alakú.
Míg nincs szél vagy csak nagyon gyenge, ilyenkor tanácsos a hosszúkás testű úszót használni, hogy ponto-
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1. FELSZÍNI HORGÁSZAT – ELSŐ ESET (1. ÁBRA)
Horgászási távolság: 1–5 m a parttól.
Víz áramlása: nincs, vagy nagyon gyenge.
Víz típusok: folyók, kis tavak, csatornák, bányatavak.
Keresett halak: főképpen szélhajtó küsz.
Szél: nincs, vagy nagyon gyenge.
Úszó: rövid, zömök test, rövid antennával, 0,03 - 0,05
gramm teherbírás.
Ólom: egy vagy több, a zsinór alján csoportosítva, a
horogtól 5–15 cm-re.
Ennél a típusú horgászatnál sok hal van, melyek nagyon érzékenyek, ezért egy bizonyos fokú végrehajtási
gyorsaság szükséges.
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Általában így kezdjük: egyszerű bot, úszó, horog, síteni, melyekkel jobban észre lehet venni az oldal irázsinór.... Mindannyian ezt tartjuk a legegysze- nyú támadásokat. Áramlat vagy szél esetén vissza kell
rűbb horgászati módnak. Viszont sokaknak így is térni a rövid testű, hosszú antennájú úszókhoz.
végződik, ahogy kezdődik: egyszerűen.

w

w

2. FELSZÍNI HORGÁSZAT – MÁSODIK ESET (2., 4.
ÁBRA)
Horgászási távolság: 3 m
Víz áramlása: nincs – mérsékelt.
Víz típusok: folyók, kis tavak, csatornák, bányatavak.
Keresett halak: küsz, vörösszárnyú keszeg, dévérkeszeg.
Szél: nincs – mérsékelt.
Úszók: rövid mélységtől függően, rövid test, hosszú,
vékony antennával, aminek 0,10–0,50 grammnyi súlyt
kell elbírnia.
Ólom: kicsi gömb vagy henger alakú ólmok, kis csoportokra osztva és megfelelően szétosztva a zsinóron.
Ebben az esetben óvatosabb halakról van szó, melyek
óvatosan közelednek a parthoz. Amikor a lehetőségek
engedik, a hosszúkás testű úszókat kell előnyben része-

18

sabb és észrevehetőbb legyen a kapás. A hosszú szár
elegendő stabilitást biztosít enyhe szél esetén is. Ha a
szél erősödik, vissza kell térni a rövidebb testű, hosszú
szárú úszókhoz.
4. HORGÁSZAT A VÍZ FENEKÉN TAVAKBAN ÉS BÁNYATAVAKBAN (3, 6 ÁBRA)
Víz mélysége: 1–6 m vagy több.
Víz áramlása: nincs vagy gyenge.
Úszók: vékony, hosszúkás test, ha nincs szél vagy nagyon gyenge, és kis hullámokat gerjeszt; ha nagyobb
hullámok vannak, az úszó rövidebb kell legyen, hosszú
szárral, melynek teherbírása 0,15–1,20 gramm.

Mi felénk ez a leggyakrabban alkalmazott horgász
módszer, ezért még néhány dolgot tudni kell. Léteznek ezen típuson belül is eltérő helyzetek, a víz mélységétől, átláthatóságától, a szél erejétől, a hullámok
magasságától, a nap irányától függően. A szerelékek
is ennek megfelelően változnak, együtt a szél és az
áramlás változásával.

6. HORGÁSZAT A VÍZFENÉKEN, SZABÁLYOZOTT
FOLYÓKBAN ÉS NAGY VÍZHOZAMÚ CSATORNÁKBAN (4 ÁBRA)
Víz mélysége: 3–6 m között.
Víz áramlása: nagyon rendszertelen.
Keresett halak: keszegfélék.
Szél: majdnem mindig jelen van.
Úszók: rövid, zömök test, hosszú fém szárral, amely
1,25–2 grammot bír.
Ólom: gömb vagy henger alakú, csoportosítva.
Ilyen vizekben, ahol gyorsan változik a vízszint és az
áramlás, nagyon lényeges, hogy a szerelékünket az alj
zatra helyezzük, mert a nagy halak a helyben álló csalit
részesítik előnyben.
Ha követjük a víz áramlását, csak kis halakat fogunk.
Hosszúkás testű úszó nem ajánlott, mert nehezen tud
a felszínen maradni, az áramlatok miatt.
7. HORGÁSZAT A VÍZFENÉKEN, SZABÁLYOZOTT
FOLYÓKBAN (5 ÁBRA)
Víz mélysége: 3–6 m között.
Víz áramlása: gyenge és állandó.
Keresett halak: keszegfélék.
Szél: változó a gyengétől a nagyon erősig.
Úszók: két megoldás: hosszú test, a tövénél vastagabb,
2-5 cm-es szárral a stabilitás megteremtéséért, teherbírása 1,5–3 gramm, vagy rövid, masszív test, hosszú
szárral.
Ólom: egy nagyobb és több kicsi csoportosítva.
Gyenge áramlattal és kedvező széllel szemben, mind a
kéttípusú úszó kielégítő, de a rövidebb testű mégis előnyösebb, mert hozamnövekedés, vagy folyás lelassulás
esetén is jól viselkedik.
Egy második helyzet ebben a típusban az, amikor a szél
a víz folyásával egy irányban fúj. Ilyen esetben egyetlen
helyes megoldás van: rövid, zömök testű úszó, amely
2–5 grammot bír.

8. HORGÁSZAT A VÍZFENÉKEN, GYORS ÉS ÁLLANDÓ ÁRAMLÁSÚ FOLYÓKBAN (1, 4 ÁBRA)
Víz mélysége: 1–6 m-ig, de lehet több is.
Víz áramlása: gyors és állandó.
Keresett halak: keszegfélék, dévérkeszeg, márna, paduc.
Szél: közömbös az erősség és az irány.
Úszók: rövid, masszív test, hosszú fém szárral, melynek
teherbírása 3–15 gramm.
Ólom: előnyösebb a fix, masszív.
Az oldal irányú áramlatok könnyen feldöntik a hos�szúkás úszót, éppen ezért az említett úszó az egyetlen
használható típus. A monofil zsinór vastagságát nem
szabad eltúlozni, de túlságosan vékonyat sem használhatunk.

finomszerelékes horgászat

5. HORGÁSZAT A VÍZFENÉKEN KIS CSATORNÁKBAN (6 ÁBRA)
Víz mélysége: 1–3 m-ig
Víz áramlása: nincs vagy gyenge, néha erősödik, mely
a zsilipek helyzetétől függ.
Víz típusok: kis csatornák.
Keresett halak: keszegfélék.
Szél: nincs vagy nagyon gyenge.
Úszók: keskeny, hosszúkás test, teherbírása 0,15–0,80
gramm.
Ólom: masszív.
Amíg a széllel nincsenek gondok, ez a fajta úszó jól
közvetíti a csatornákban élő halak heves kapását.

Végezetül meg kell jegyeznem, hogy a szerelék kiválasztása nem csak a fent említett kritériumok szerint
történik. Figyelembe kell venni a bot hosszát, a halak
táplálkozási módját az adott időben stb. Általános szabály, hogy a horoghoz legközelebb található ólom a
legkisebb méretű, mert ez az első, amit a hal megmozdít a kapáskor. Az úszónak az a része, ami kint marad a
vízből, a lehető legkevesebbet mutasson magából.
Végezetül a lényeg az, hogy mindig a legegyszerűbb
megoldást keressék, amikor összeállítják szereléküket.
Kamarás Attila
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A legegyszerûbb
anyag a toll

w

E hatalmas terület egyes kisebb szigeteit, földrészeit
szeretném bemutatni, ha nem is teljeség, amely lehetetlen vállalkozás, hanem inkább csak a tájékozódás, és
a mindennapi itthoni, gyakorlati felhasználásnak megfelelően.
Kezdetnek egy olyan légycsoportot választottam,
amelynek elkészítése, első ránézésre senkinek nem
okoz gondot, mert jó részt a legyezők számára lehető
legegyszerűbb anyagból, a tollból készül, és a kialakítása sem rejt magában semmi bonyolultságot. De ez
csak első ránézésre van így.
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Jó Palmer alapanyag

Az első műlegyek tollból készültek, legalább is történelmi feljegyzések ezt említik, mint alapagyagot,
amelyet a horog szárán végig tekertek és lekötötték.
Az ötlet mind a mai napig sikeresnek mondható, mert
rengeteg pisztráng és domolykó nem tud ellenállni a
víztetején himbálódzó, vagy éppen abban sodródó,
hernyószerű valaminek.
E légy csoport határai nagyon tágak. Nincs egyértelmű meghatározásuk, talán azért nem,
mert egymástól függetlenül több helyen
is megjelentek, és nincs olyan követhető fejlődésük, mint például a lárvákat
utánzó legyeknek, amelyek újabb mintái mind visszavezethetők Frank Sawyer
első Pheasant Tail nevű legyéig.
A legegyszerűbbek csak egy színű tollból készülnek, de vannak két- vagy háromféle szín összetételűek is. Néha egy
kis kiegészítő anyag, általában fémszál
is megjelenhet rajtuk. Alaplegyek mind
száraz, mind pedig nedves változatban
készíthetők. Az igazság, hogy az eredendően nedves változat is jól úszik az első
pár dobásig, és a száraz változat is kön�nyen süllyedővé válhat, vagyis gyakran
nehéz eldönteni hol a határ a kettő közt.
Leginkább palmersz legyeknek mondjuk őket, de igazából nem csak azokra
gondolunk, amelyek valóban-e néven
vannak számon tartva, hanem minden
olyan szárnynélküli légyre. Ezeknek kialakításában csak egyféle madártollat
használunk, az esetek többségében kakas nyaktollakat, amelyeket a horog
szárán tekerjük végig. A csoport fontos
jellemzője, hogy test nincs külön kialakítva. Így az ezekhez nagyon hasonló,
Grifith’s Gnat például nem tartozik ide,
de a Badger Spider sem, mert ez utóbbinak a tollteste
nem halad végig a horogszáron, csak annak első felén
található.
Vannak olyan legyek, amelyeknek van valamilyen
testalapjuk, de a palmerek közé sorolódnak. Ilyen a
Soldier és néhány német minta, ahol az eredeti alapkötésre vastagabb cérna test kerül. Ezek még beleférnek a csoportba, de az Észak-Amerikai Soldier és Behm
változatok javarésze szerintem már nem, mert ezeknél
a tollon, cérnán és fémszálon kívül használnak műszálakat is a test és a farok készítéséhez. (Mint ahogy a
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A műlegyezésben az egyik legnagyszerűbb dolog
az, hogy a csalik szinte végtelen mennyisége áll a
rendelkezésünkre. Egyben ez teszi az egészet bonyolulttá is, mert a rengeteg lehetőség közül kell
választani, és pont a jót nem egyszerű. Az emberi
leleményesség kimeríthetetlen tárházát ismerheti meg az, aki mélyebbre evez a légykészítés
rejtelmeinek óceánján.

Hagyományosan

Elölről hátra

Borzolás
Grizzly Palmer nem tartozik ide, a neve ellenére sem,
hiszen teste dubbingolt szőrből van.)
Nem vagyok sem híve, sem ellensége a műanyagoknak. Vannak olyan tulajdonságaik, amelyek nagyon hasznossá teszik őket, de ha valamit természetes
anyagokból is megoldhatunk, akkor inkább arra kellene törekedni, hiszen a legyezés egyik legfontosabb
eleme pont a hagyományok tisztelete és megőrzése.
Igaz a másik fontos dolog a folytonos megújulás, ami
előbbre viszi az egész ügyet, és nem hagyja megragadni csak a múlt ismételgetésében, de az újításoknak
inkább az új legyek készítésében kell megnyilvánulni,
sem mint a régi jól bevált minták felesleges újítgatásában. Kiváltképpen akkor nem helyeslem ezt, ha az
eredeti eljárás is tökéletes eredményre vezet, mint jelen esetben.

CSAK EGYSZERŰEN

A legegyszerűbb ilyen legyek két ugyanolyan színű
toll és kötöző cérna segítségével készülnek. Ez nagyon
könnyűnek hangzik, és valóban nem ördöngösség a kötésük, de aki próbálkozott már vele az tudja, hogy a legegyszerűbb legyek elkészítése nem könnyű. Itt ugyanis
mindennek sokkal nagyobb a jelentősége, mint egy
bonyolultabb légynél. Ha valaki az egyik tollnak, csak
két-három milliméterrel nagyobbat választ, vagy a tekerést nem teljesen egyenletesre formázza, akkor ezek
a hibák szinte ordítanak, míg egy több összetevőből
készültnél lehet, hogy simán átsiklik fölötte a tekintet.

A legegyszerűbb változatban az alapcérna felvitele
után rögzítünk egy tollat a száránál fogva a horogszár
végén, és egyenletesen előre tekerjük úgy háromnegyedig, kötözőcérnával néhány csavarással lekötjük,
majd egy új tollal elkészítjük a gallért, a fejet és kész.
Persze a gond ott van, hogy ez csak akkor működik, ha
a test toll vagy egyenletes szegmensekből áll, és/vagy
nagyon kicsi a légy. Ugyanis ha a tollat a száránál fogva
kötjük le, és úgy megyünk előre vele, akkor a szegmensei egyre kisebbek lesznek a fej felé haladva. A célunk
viszont pont ennek ellenkezője, vagyis az, hogy a toll
test hátra felé lejtsen.
Ezt két módon érhetjük el, vagy elöl kötjük be a tollat és hátra visszük, vagy fordítva, a hegyénél fogva
rögzítjük hátul. Mind a kettő jó módszer, bár az elsőhöz
szerintem nagyobb gyakorlat szükséges, illetve jó, ha
van egy kis kefe, amivel a szálakat ki tudjuk húzni a cér-

legyezőhorgászat

Fordítva

ELADÓ
Ráckevénél közvetlen a Kis-Duna partján déli
fekvésű, panorámás, 7 szobás, 3 fürdőszobás, nagy
garázsos, táv. kapus, wifis családiház, összközműves
900 nm-es telken, nagy, új, dupla stéggel,
69.999.999 Ft.-ért eladó. A családiház adómentes
és több generációnak is kiváló. 16 éve bejáratott
szálláshely, 15 személy részére.

Érdeklődni: Timár Zsuzsanna, 06-70/635-4246
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na alól, mert óhatatlanul is le fogjuk őket kötni. Annál lyen és nem csak mi, de úgy látszik, a halak is jobban
is inkább, mert ennél a módszernél ellenkező irányba észreveszik őket.
A domi és a jaszkó a nedves változatokat kedveli jobkell a cérnát tekerni, mint a tollat, hogy jól rögzüljön.
ban, de különösen eredményesek rájuk a Behmek, valószínűleg a vörös farok miatt. A Tricolor ellenben szinFAROK KÉRDÉS ÉS SZÍNEK
Van, vagy nincs farok? Ez megint egy fogós kérdés te mindig és mindenhól jó lehet, mindenre. Ez az egyik
ugyanis nem egyértelmű a dolog. Sok könyvben, ka- legjobb légy, amelyet ismerek és használok már évek
talógusban egyértelműen van farka minden ilyen légy- óta. Száraz változata pisztrángra első osztályú, de fognek, míg más megközelítésben a legegyszerűbb egy- tam már vele nem egy balint és sügért is. A Hernádon
színű legyeknek nincs. Ha van, akkor az csak néhány kis tiszta víznél, a gödrök vallatására majdnem olyan
száll tollszegmens. Az egyik változat viszont pont ezzel eredményes, mint a RLH vagy a Yellow Midge.
Görbüljön a bot!
vált külön típussá, ugyanis a Behm legyeket az különbözteti meg a többitől, hogy élénk vörös-barna farokkal rendelkeznek.
Behm farok
Ha már a színeknél tartunk érdemes ezekről is szót
ejteni. Alapvetően a barna, fekete és fehér szín a meghatározó a palmerszek készítésénél, de van szürke, sárga és zöld változat is. Ezek mindegyikéből készíthetünk
alaplegyet, vagyis amely csak egyszínű tollból áll, farokkal, vagy anélkül. Vörös farokkal Behm légy lesz belőle,
ha pedig nem egyszínű tollakat használunk, hanem a
gallért fehér tollból készítjük, akkor Bivisible változattal
van dolgunk. A fehér palmernek is van kétszínű változata természetesen, mégpedig sok, mert a fenti színek
bármelyikéből elképzelhető a gallérja. Eredetileg a Beh
mek csak egyszínű légy testtel készültek, de újabban a
Bivisible változatokhoz is készítenek ilyen farkat.
Hogy a helyzet még jobban bonyolódjon, van egy
Tricolor nevű légy, amely alaphelyzetben egy, a lazaclegyekre jellemző horogszárra feltekert arany szálfarokAmi nem jó
ból és három színű tollból készül, amelyeket egymás
után rögzítünk a száron, fehér, barna, fekete sorrendben a fül felé haladva. Nos ennek is vannak új keletű
változatai, amelyeknél a sorrend felcserélődik és barna, fekete, fehér vagy fekete, barna, fehér a sorrend.
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HOL, MIKOR ÉS HOGYAN?
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A leglényegesebb dolog minden légynél az a kérdés,
hogy hol, mikor és hogyan használjuk őket. Ezeket a
legyeket általában kisebb vagy közepes méretű horgokra kötjük. A nedves változatokat készülnek inkább
nagyobb méretben, úgy 10-esig. Ez meghatározza a
horgászható halakat is. A pisztráng, pér, domi és jász
a leginkább gyakori zsákmány ezekkel a legyekkel. Tavasszal apró fehér palmerekkel sok küsz is fogható, bár
ezek minden apró száraz változatra jól kapnak. Kora tavasszal a nálunk nem annyira elterjedt szürke színűek
lehetnek nagyon jók, később a fekete szín a legeredményesebb szinte minden halra. Kora nyáron a szintén nem nagyon elterjedt sárga és zöld színt érdemes
kipróbálni, leginkább azokon a helyeken, ahol sok fa
vagy bokor van a parton.
Külön érdemes megemlíteni itt azt, hogy az egyszínű
legyek használatakor érdemes figyelni az árnyékos és
napsütéses részekre a vízen, mert gyakori tapasztalat,
hogy a halak árnyékban a világos, míg napsütötte vízfelületen a sötét legyeket részesítik előnyben. Szerintem
a két- vagy háromszínűek ezért is terjedtek el nagyobb
mértékben, mert ezek jól láthatóak mind a kétféle he-
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Grifith’s Gnat nem tartozik a palmers-ek közé

Tógazdák, tótulajdonosok,
egyesületi elnökök figyelem!
A „HorgászKalandok” című internetes magazinunk
„Horgászvizek” című rovatába és
a „HOROGRA AKADVA” című Tv műsorunk
„Hol horgásszunk? című blokkjába
történő megjelenési lehetőségekről
bővebb információt a 06-70/413-4444-es mobil számon vagy
az info@horgaszkalandok.hu e-mail címen kérhetnek.

Munkatársaink készséggel állnak rendelkezésükre!

horgászvízek

Videó megtekintéséhez klikk a képre
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Gyorsan összepakoltam és irány Tiszafüred. Micsoda
jó döntés volt ez!
A kikötő közelében ültünk le, pakoltunk ki és találomra dobtam is befelé. Majd hatalmas rablásokra lettem figyelmes. Izgatott lettem, hiszen bár nem tudok
pergetni, folyton próbálkozom és most meg is lett az
eredménye, egy kicsike csukesz. Jaj, de boldog voltam.
Büszkén mutogattam a környék horgászainak, hogy
csukát fogtam.
Ezután már vissza kellett térjek a keszegekhez.
Ahogy írtam nem volt kiakasztás egészen addig, amig
rá nem leltem egy kisebb dévércsoportra. Itt kiakasztottam a klipszet és 5 perces ütemet tartva toltam befelé az etetőanyagot. 13 dévér és 2 törpeharcsa lett
az eredménye. Ami számomra nagyon érdekes, hogy
sem a csonti, sem a kukorica, csak a gilisztát volt képes felvenni. Viszont a gilisztát sem volt mindegy hogyan kínáltam fel. Ha csomóztam nem érkezett kapás,
de ha hagytam neki mozgásteret bizony 3-4 perc és
már tekerte is el a hal. Arra gondoltam, hogy a giliszta
mozgása az iszapos aljzaton biztosan feltűnő lehetett.

ka

Számtalan helyet és embert, technikát ismertem meg.
Úgy érzem sokat fejlődtem, de hol van ez a tudás a
„nagyokéhoz” azokhoz az emberekhez, akik 30-40
évet horgászhattak végig a Tisza tavon. Ezen dolgokon
elmélkedtem miközben utaztam a következő helyre
ahol horgászni fogok.
Ugyanis ismét eljött a napja a horgászatnak, és
ahogy ez lenni szokott meg nem nevezhető izgatott
érzés járja át az ember testét, amikor megérkezik, letekint a gáton és látja a folyót. Bizony a Tisza folyó volt
a cél Tiszaörvény közelében. Előzetesen bejártam a
helyet és célzottam-mentem a kiszemelt helyre. Megálltunk és kipakoltunk aztán jött az etetőanyag, amely
egy nagy adag kukorica alapú közepesen felhősítő édes
íz, melyet a csapatom által fejlesztett kekszes etetővel
dúsítottam fel. Ezúttal aroma nem került bele. A szerelék ezúttal is hosszúelőkés volt, olyan 50 cm előkén.
Az első bedobás után rájöttem, valami nem stimmel.
Előzetesen már szóltak, hogy árad a Tisza, de hát mi az
nekem? Gondoltam magamban, egészen addig, amig
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önök írták

Ha végig gondolom, hogy milyen tudással és vá- ki nem hozta elém a szereléket. A legnagyobb kosaram
gyakkal indultam ennek az évnek és a Tisza-tó- se tudott ellenállni a folyónak így értelmetlenné vált
a folytatás. Na, jött a felismerés itt ma nem lesz peca.
nak akkor bizony már most elégedett lehetek.

nem foglalkozol vele, amig meg nem tapasztalod. Háromféle hajóst ismertem meg ez idő alatt. Az egyik a
horgász, aki tiszteli a parti horgászokat. Lassít, köszön
és megpróbál a lehető legtávolabb elmenni előtted.
Ezekkel semmi baj, valahol közlekedni kell. A másik
a turista, aki bár lát téged, nem horgász lévén néha
bele-bele gabalyodik a damilba, nem egyszer szólni is
kellett, hogy helló itt vagyok. Elnézést kértek és már
mentek is tovább. Azt mondom még ez sem dühített,
hiszen kérem a Tisza mindenkié. Na, a harmadik az a
hajós, aki lát téged, de nem foglalkozik veled. Legyen
az nagy, vagy kis hajó. Nem lassít, nem néz rád és ös�szecsap vízzel. Ezt nem tudom elfogadni és bocsánat,
ha szavaimban némi idegességet láttok felfedezni, de
ez nem elfogadott viselkedés.
Mindössze négy órát horgásztunk ez idő alatt törpeharcsák jöttek, de ilyen körülmények között bizony ez is
jónak mondható. Amikor pakoltunk, a nap zárása képpen egy jetski húzott el előttünk, de olyan gyorsan, hogy
bizony a hullám kis halakat is a partra sodort. El sem
tudom képzelni mennyi ilyen eset zajlik a Tisza-tavon.
Ezen a napon bizony rájöttem, a hajókérdéssel mindenképpen foglalkozni kellene, hiszen bár közlekedniük kell és ez nem is baj, de kérem, kulturáltan.
Mindazonáltal a Tisza bármilyen részére téved az
ember, gyönyörű. Kiváncsiságom ez idő alatt nemhogy csillapodott volna, inkább nőtt. Vajon milyen
csodálatos kis helyek lehetnek még? Milyen lehet,
ott ahova csak hajóval mehet be az ember? Megan�nyi kérdés és ötlet van még a fejembe. De rá kell eszmélnem, bizony itt a tél és a hideg, de ez engem nem
zavar.
Molnár Bálint

önök írták

Persze mondanom sem kell igen vastag gilisztákat
kellett használnom. Az etetőkosarat kezdetben etetőanyag - kukorica - etetőanyag kombóval juttattam
be, ezt váltotta az élő anyag a kosár közepében.
Apum is szépen fogott, bár ő inkább a törpeharcsákat szedegette kifelé. Egymástól olyan 3 méteres távolságban lehettünk. Mind a ketten szép kis etetést
csináltunk a horgászat közben és szerencsémre (bocs
apa) nekem jutott a keszeg, neki pedig a törpeharcsa.
Ékes bizonyítéka annak, amelyet számos helyi rutinos
horgász mond, hogy két etetés kell és akkor valamelyest el lehet kerülni a törpéket.
Nagyon jó nap volt, melyet tovább színesített a Tisza-tó ékes madárvilága is. Olyan barátságosak voltak
velünk. Körbevettek minket, énekeltek, úszkáltak. Remélem, nem fogják őket bántani!!
Nos, egy hét múlva a célunk nem volt más, minthogy
újra ellátogassunk ide. Korán kelés, pakolás a technika
ugyanez. Majd mikor megérkeztünk, jött a csúnya felismerés, nincs hely. Oh, te magasságos gondoltam magamba már csak ez kellett. Egyszerűen nem volt hely
ahol leülhettünk volna. Nem volt mit tenni megálltunk
és gondolkodtunk most mit tegyünk. Olyan 15 perces
diskurzus után eldöntöttük, hogy ha már itt vagyunk,
akkor bizony horgászni is kell, így jutottunk el a Poroszlói Kis-Tiszához.
Nem volt egyszerű megközelíteni nagyon forgalmas az út a part meredek. A terület szép és kellemes
egyszerű peca lett volna. Bizony lett volna, de nem
lett, hiszen bár tudtuk, de olyan hajó forgalom van
rajta, amely ellehetetleníti a horgászatot. Több fórumon olvastam már, hogy bizony a Tiszán a hajókkal
egyre több a baj. Persze egyszerű emberként addig
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Csalik a horgon
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Nézzünk néhány tippet, amelyek
segítségével, a békés halaknak
szánt horgainkat felcsalizhatjuk
oly módon, hogy akár még foghatunk is velük egy-két halat.
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 CSONTIK. A csontkukacok érzékeny kis lárvák, ha megsérülnek, hamar elpusztulnak. A vastagabb hátsó részük utolsó lebenyénél horogra húzva még sokáig elevenek maradnak. Fontos: a
horog hegyének látszania kell. A
bebábozódott csontkukacoknál
okosabb a horgot teljesen a bábba rejteni – ez főként az óvatosan
kapó halaknál előnyös.
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Nem mindegy, hogyan tűzzük a csalit a horogra
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Hogy mit tegyek a horogra,
azt már eldöntöttem – a „hogyan” még kérdéses! Ugye
ismerős a következő helyzet:
gyakran előfordul, hogy vállváll mellett horgászunk ismerősünkkel, és a drágalátos
sporttárs az egyik vörösszárnyút a másik után fogja.
Reflexből rápillantunk a szerelékére – semmi különös, mivel
egyforma mélyen és ugyanolyan
csalikkal horgászunk. Sőt, a csontikat ugyanabból a dobozból vettük ki! Hát akkor nála, miért maradnak olyan virgoncak a csontik
még jó tízperces „fürdő” után is?
És nálam miért lógnak löttyedten? A kérdés megoldása egyszerű: másképp tette fel a horogra!
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 GYÜMÖLCS. A cseresznye
az egyik legjobb domolykócsali. Praktikus csali: üvegben, magozottan kapható a kereskedelemben. A cseresznyeszemet az
előkére húzzuk a magozáskor
keletkezett lyukakon keresztül
egy fűzőtű segítségével. Azután
áthúzzuk az előkét, és a horgot
finoman a gyümölcsbe nyomjuk.
Ha távolabbra akarunk dobni,
jobb ha keményebb cseresznyeszemet használunk.

 LÖNCSHÚS. Konzervként megtaláljuk a közértben,
de általában a löncshús túl lágy és könnyen leesik a
horogról – ezért csíkokra vágjuk, és mindkét oldalán
megsütjük, így lényegesen szilárdabb lesz. Egy másik
megoldás: ha a löncshúsból ujjnyi darabot vágunk,
és a fűzőtűvel átlósan átszúrjuk, majd a horgot óvatosan belenyomjuk. Végül a csalit horoggal együtt
lefagyasztjuk. A fagyos, de csábító löncshús messzire
dobható, és a vízben való kiengedésekor igencsak vonzóan illatozik.
 KUKORICA. A békés halak csábításának klasszikusa.
A kukoricaszemet középen átszúrjuk, és a horogra húzzuk. A horog hegye szabadon marad, a kombinált csaliknál is, mint például kukorica/csonti, kukorica/giliszta,
kukorica/giliszta/csonti.

módszerek és praktikák

 GILISZTA. A gilisztákat egyszer a fejrészen
döfjük át. Így sokkal
elevenebbek
maradnak, mintha összevissza
„lyuggatnánk” őket. A
horog hegye itt is szabadon marad, így jobbak az esélyek arra,
hogy a hal bekapja. Ha
valaki biztosabbra szeretne menni, a nagy gilisztáknál még egy horgot akaszt a giliszta alsó
harmadába. Ha a halak
óvatosan eszegetnek,
egyszerűen bekapják a
giliszta farkát. A giliszta
„szaftja” még ingerlőbbé teszi a maradékot.
Losonczi

 ILLATBOMBÁK. A sajtok erős illata ellenállhatatlan
az olyan halak számára, mint például a márna vagy az
angolna. A „büdös”-t kockákra vágjuk, és felhúzzuk az
előkére. A horog hajlatában kell lennie. Alternatíva: kínáljuk a sajtot halomban.
 GARNÉLA. A rákot – teljesen mindegy, hogy nyersen vagy főve – előbb lefejezzük. Majd a horgot a nyakrésztől a farok végéig beledugjuk, és a garnélát a horognyélre felhúzzuk.
 KRUMPLI. Pucoljuk meg a krumplit. A messzebbre
dobást is ki kell állnia, ezért hagyhatunk egy kis héjat
azon a részén, ahol a horgot bedugjuk. Ezután 20-25
percig főzzük. Legjobb este megfőzni, éjszakára hűlni
hagyni, majd a krumplin keresztül fűzőtűvel behúzzuk
a horoggal felszerelt előkét. A horog ívében lehet „alátétként” fecni, fűszál, kenyérhéj. A horognak könnyedén kell tartania a krumplit anélkül, hogy azt széthasítaná.
27
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Vízparti
történet

Kinyitotta a szemét, majd nagyot ásított, hirtelen
nem is értette, hogyan került ebbe a másik világba.
Hiszen egy pillanattal ezelőtt, még testvéreivel játszott. Az emberi hang még mindig ő hozzá szólt – „Jó
kutya vagy”. Tudta jól mit jelent az, hogy jó kutya.
Simogatást, és bizony nem utolsó sorban finom falatokat, ezért szépen leült ahogy tanulta, és az embere szemébe nézett. Azonban a finom falat elmaradt, csak az emberi hang szólt ismét. „Jó kutya vagy,
megyünk horgászni”. - Azt, hogy megyünk értette,
az egy guruló nagy kutyaházat jelentett, amibe ő
és az embere szokott utazni. - „Vajon mi lehet az a
horgászni? Bizonyosan ez miatt maradt el a finomság”. – gondolta, és egyre jobban eluralkodott rajta
az éhség. - „Nem szeretem ezt a horgászós dolgot,
bármi legyen is az”. - vélekedett magában. Kis tálkája valahogy mégis megtelt, és evés közben az ő
emberét nézte. Aki nagyon furcsán viselkedett, és
egyfolytában ezt a horgászatot emlegette, közben
különös fény gyúlt a szemébe, a hangja remegett az
izgalomtól. – „Lehet, hogy ezt a horgász dolgot jobban szereti a gazdi, mint engem? - Na, csak kerüljön a
fogaim közé, ellátom én a baját”. - Hangos ugatással
adta gazdája tudtára, ő bizony nem fél semmitől, és
ha kell szembeszáll mindenkivel. Bár tapasztalatból
tudta, hogy az emberek nem olyan okosak, mint a
kutyák. Hisz a legtöbbször nem értik őt. Most is így
történt. Az embere megvakarta a fülét, és kedvesen
szólt hozzá. – „Ne legyél mohó, nem kapsz többet.”
Sötét volt, csak pár csillag bujt elő a felhők takarásából, s verte vissza fényüket a hatalmas bányató. A viharlámpa lángja táncot járt, együtt himbálózott a stéget körbeölelő nádassal. Pont elég
fényt adva, hogy jól lássa a mellette fekvő embert. Nem tudott aludni. Csak feküdt szorosan az
embere mellé bújva, hallgatva annak szuszogását. – „Aludj csak, én vigyázok rád, mert szeretlek, hisz szeretni valakit, a legjobb dolog a világon.”
Már hajnalodott, mikor felemelte a fejét. Ámulva nézte a horizonton megjelenő fényességet. Ami lassan,
de egyre határozottabban követelte a részét az eltűnő
sötétségtől. Nem a napsugár volt, ami felébresztette,
abból a félig alvó, félig ébren lévő állapotból, ahogy
a kutyák alszanak. Kicsit elszégyellte magát, mert
megfeledkezett arról az ősi törvényről, ami minden
kutya számára a legfontosabb. Vigyázni az emberre!
A vastag monofil zsinór megfeszült, majd elernyedt.
Még egy avatott szemű horgász számára se tűnt
volna fel, talán csak egy gyenge fuvallat játékának

gondolta volna. A majdnem négy méteres bojlisbot
spicce megremegett, majd kissé meghajlott. A bot,
zsinór, jelző, swinger, mint egy megfeszített íj várta,
hogy az ideg, a 0,50-es monofil zsinór mozduljon.
Ő nem ember, nem emberi eltompult érzékszervekkel, ezért az első pillanattól tudta, itt valami történni fog. Ez bizony nem egy kósza szellő tréfája. Fél
szemével a csöndesen szuszogó emberét nézte. A
másikkal azt a víz alatt rejtőzködő valamit, amit valójában nem is látott…
Az a valami, a közel száz méterre lévő iszapos tófenék mélyén úszott. Közvetlenül a vízalatti akadók
mellett. Ez az áthatolhatatlan vízalatti dzsungel, valódi erdő volt régen. Miután elárasztották a tőzegbányát, csak ezután lett a halak otthona. A pikkel�lyel borított test, újra visszafordul a táplálék felé.
Első uszonyaival gyengén végig simította a fenéken
fekvő golyókat. Megtanulta élete során, nem minden ehető, ami annak látszik. Viszont az óvatosságnál nagyobb hajtóerő az éhség. Október vége volt.
A hozzá hasonló öreg pontyok már elkezdték felhalmozni testükben azt a tartalékot, aminek segítségével tavaszig életbe tudnak maradni. A két legfontosabb, enni és szaporodni közül, most az első felülírt
mindent. Ezért a szokásosnál óvatlanabb lett. Nem
vette észre, hogy a kikönnyített csali máshogy mozog, mint az iszapos fenékbe félig belesüppedt többi. A nagytestű pontyokra jellemzően a hátsó testét

önök írták

A fiatal Golden retriever álmodott, lába megmeg rándult, ahogy rohant édesanyja után. Álmában piciny orra beszívta az ismerős illatot,
hallotta testvérei apró mancsainak dobogását,
most is ő volt az első. Boldogan várta, hogy végre odaérjen, és beborítsa édesanyja szeretete,
de most édesanyja puha nyelve helyett azonban egy ember kezének melegét érezte, ahogy
lassan végig simította. Az ő emberének a kezét.
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kissé felemelte, fejét előre billentve határozottan rászívott a lebegő bojlira. A ronnie rigen felkínált szúnyoglárvás pop up berepült a szájába. Az emberi kéz
által készített táplálék, amit rengeteg kísérletezés és
sok-sok vízparton töltött idő tett szinte tökéletessé,
működött. Még a szája széléhez sem ért a forgón
billegő bojli, az öreg tőponty felismerte a veszélyt.
A víz már nem befelé áramlott a kopoltyúján keresztül, hanem megfordult. Megpróbálta kifújni a csalit.
Amint kifelé indult a horog a kagylóhéjtól keményre
edzett szájból, a bojli súlya befordította azt az alsó
kemény szájszélbe. A horog tökéletesen akadt. Az
éles fájdalom, és az őt fogva tartó ismeretlen erő
ellen csak egy védekezést ismert. Menekülni!!! … a
zsinór újra mozdult, a jelző egyet csippant, a swinger felfelé mozdult, aztán vissza. A Golden retriever
torkából egy erőteljes morgás tört fel. - „Gazdám,
azonnal kelj fel!”
A horgász nem volt benne biztos mi ébresztette
fel, de ideje se volt ezen gondolkodni. Ugrott, amilyen gyorsan csak tudott. Lélegzetnyi idő múlva már a
horgászbot hűvös karbonnyelén nyugodott kissé remegő keze. A szemében a jelző piros fénye verődött
vissza. Elmosolyodott, hiszen szereti ezt a pillanatot,
ami ugyan bizonytalan, de sokat is ígér egyben. Az
orsó dobjáról sebesen pergett a zsinór, a jelző hangja
folyamatossá vált. Rutinos mozdulattal, jobb kezével szinte lágyan emelte meg a botot. Ballal az orsó
karján tekerve egyet, visszaváltotta a nyeletőféket.
A horgászbot karikába hajlott, a keményre húzott
első fék felsírt, a zsinór azonban ennek ellenére nem
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állt meg. A horgásznak nem
sok ideje maradt, hiszen vészesen közeledett vízalatti
ellenfele az akadókhoz. Ami
sűrű volt és áthatolhatatlan,
mint egy vízalatti kerítés.
Ezt a zabolátlan erőt, megállítani nem tudja. Egy mozdulattal fellazította a féket,
közben kezével fékezte a dobot, hogy azon a zsinór ös�sze ne gubancolódjon. Még
ő maga se hitte, de az eszement taktika bevált, ellenfele irányt változtatott. Egy
pillanat alatt született az ötlet. Az öreg tapasztalt pontyok, nem rohannak fejjel a
falnak, ha nem muszáj. Tisztába vannak a méreteikkel,
féltik a saját épségüket. Újra
meghúzta a féket, és megfeszítette a damilt. Ellenfele már jócskán eltávolodva
az akadóktól a nyílt víz felé
úszott. Még egy két kitörés,
de a jól beállított orsó tette
a dolgát, és lassan felőrölte
a hal erejét, majd szákba került.
Boldog gazdája különös élőlényt emelt ki a vízből
és ez az öröm rá is átragadt. Vadászkutyák szokása
szerint birtokba vette a közös zsákmányt, végig nyalta
a horgász kezében lévő tövest. Aki az időzítőre állított
fényképezőgép előtt próbálta elkapni a pillanatot. A
Golden retriever szemében megjelent egy kép, amin
szeretett embere és ő, együtt eszik meg a zsákmányt.
Ez a kép hamar szerte foszlott, mert számára valami
hihetetlen nagy dolog történt. A gazda, a mérlegelőben fekvő pontyot, a stég széléhez vitte, majd gyengéden visszaengedte a vízbe…
Az öreg bányatavi ponty, érzékelte az ember jelenlétét. Annak az embernek a jelenlétét, aki kiragadta
őt, a neki megszokott világból. Még soha nem volt a
szabad levegőn, ugyan próbált a maga módján küzdeni, de hamar feladta a harcot. Megbékélt azzal, hogy
ez már a vég. Az oxigénhiánytól teljesen elkábulva
hagyta, hogy felemeljék. Hagyta, hogy valami rossz
ízű valamivel bekenjék a száját, a teste elernyedt, s
várta az elkerülhetetlen halált, ami persze nem érte
utol. …és eltűnt az ezüstként csillogó széles hát a hullámok között. Nem akart mozdulni sem ember, sem
kutya, megbabonázva nézték, ahogy a bányató lakója hazatér.
A horizont felett teljes pompájában ragyogott
már a nap, fénye erőtlen volt, de elég ahhoz, hogy
eloszlassa a hajnali köd utolsó maradékát. A horgász
letérdelt kutyája mellé, és végig simította a fejét.
– „Jó kutya vagy”. - mondta. – „Menjünk haza”.
Mészáros István
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Videó megtekintéséhez klikk a
képre

HOGY MINDEN
A HORGÁRA
AKADJON!

www.horgaszkalandok.hu

