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Nem tudott ellenállni a siudak-nak
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Napjaink horgászboltjai igencsak gazdag wobbler kínálattal rendelkeznek, de nekünk balinhorgászoknak
olyan modellekre van szükségünk, melyek nem erős,
viszont szoros egymás utáni himbálódzással rendelkeznek, de rezgései mégsem érezhetők erőteljes mértékben botunkon. Azokra a modellekre gondolok, melyek
majdnem függőleges terelőlapáttal rendelkeznek és
amelyek az áramlat erősségének megfelelő méretűek.
Egy kis melegítéssel a lapát szögén könnyen változtat-

ga

balinhorgászat

WOBBLEREK

hatunk, sőt egy kis finom reszelővel a wobbler testét is
a kellő formára alakíthatjuk.
Maga a wobbler akkor vethető be nagy sikerrel,
ha kifejezetten kapitális méretű és magányosan vadászó balinokat keresünk. Előnyük más csalikkal szemben
az, hogy az áramlat szárnyain, egy kis ügyességgel,
egészen a balin vadászterületének közelébe juttathatók. Ez a tálalás azért fontos, mert a nagyobb példányok vadászat közben nagyon óvatosan viselkednek,
mindenre odafigyelnek, ami azt jelenti, hogy csakis
egy diszkréten vezetett csali jöhet ilyenkor szóba. Ez
esetben nagyon hatékonynak tartom a lebegő (floa-

an

Előző lapszámunkban egy mélyebb betekintést
nyerhettek a balinozás rejtelmeibe, továbbá
próbáltam Önöknek bemutatni egy-két olyan
műcsalit is, amelyek segítségével partra kényszeríthetik hazai vizeink egyik legrafináltabb ragadozóját, a balint. E rövid cikksorozatunk második, azaz befejező részében folytatjuk a balin
horgászatára alkalmas műcsalik bemutatását,
remélem hasznát veszik.
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A „siudak” a csodacsali

A TERELŐLAPÁT NÉLKÜLI WOBBLEREK

Ebből a fajtából az egyik legnépszerűbb modell, a kifejezetten balinra kifejlesztett úgynevezett „siudak”
wobbler. Sajnos elég nehéz beszerezni, ezért az elvetemültebb balinhorgászok saját maguk készítik el, mások
pedig az internetről szerzik be azokat. A „siudak” tulajdonképpen nem más, mint egy popper típusú wobbler, azonban mégis különbözik attól, mivel speciálisan
csakis a balin horgászatra készül.
Egy igen jól lebegő műanyagból készítik, frontális
részén kellőképpen kisúlyozva érik el azt, hogy beA vékony hosszú támolygók a nyerők

vontatáskor a legmegfelelőbb mozgást produkálja. A
kifejezetten erre a wobblerre kialakított orrforma lehetővé teszi wobblerünknek a szorosan egymás után
jelentkező himbálódzást, és ha az elülső ajakrész minél határozottabb homorúsággal rendelkezik, annál
erőteljesebb lesz a himbálódzás. Használata nagyon
hosszú dobásokat tesz lehetővé, továbbá kifejezetten
veszélyes a kapitális balinokra, ami ugye nem utolsó
sorban minden horgász álma. Én főleg a Rábán voltam
eredményes vele, az olyan vízszakaszokon, ahol a víz
csendes, majdhogynem áll. Sokszor ez volt az egyetlen
olyan műcsali, amit elfogadtak a balinok.
A „siudak”-al való horgászat nem bonyolult, mondhatnám úgy is, hogy egyszerű, nem kell mást tennünk,
mint a hosszú dobás után, wobblerünket gyorsan vis�szatekerjük. Akkor jártunk el helyesen, ha vontatás
közben wobblerünk egy sávot hagy maga után, vagy
esetleg mozgás közben buborékok is jelentkeznek. A
„siudak”-ra a balin brutális mozdulattal támad, ugyanis
nem szokása nagyobb területeken követni a csalit. Inkább rajtaütésszerűen támad a mélyből. Ezzel a wobblerrel akár sötétedéskor is eredményesek lehetünk, és
nem kifejezetten a színe miatt, hanem inkább a kibocsájtott hanghatása miatt.

balinhorgászat

ting) wobblereket, de a merülő modellek is sikeresek
lehetnek bizonyos helyzetekben. Jómagam úgy hozok
létre merülő wobblert, hogy egy kis ólom segítségével
a has tájékán az elülső horog közelében kisúlyozom a
floating wobblereket, így máris egy sinking wobblert
kapok. Azért szeretem az ily módon létrehozott wobblereket, mert ezek lehetővé teszik a távoli dobásokat és a gyors visszahúzást. Színben a kedvenceim az
ezüstszínű, zöldhátú, 6 cm-es wobblerek, melyek igen
hatásosak lehetnek a tiszta vizekben. Ha a víz zavaros,
akkor ugyanezt a modellt használom, csak a színe változik, ez esetben végig csillogó ezüst.
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használt módszerhez hasonlóan. Ezzel a csalival az
egyetlen probléma az, hogy nehéz elkészíteni. Érdekes
nem? Hát persze, hogy az! Az effajta műcsalikhoz alkalmazott horgásztechnika is érdekesnek mondható.
A 30 grammos tömege ellenére, közepes vontatási
sebességgel, vízfelszín közelében kell vontatnunk úgy,
hogy apró és sűrű buborékokat keltsen. Mozgását úgy
kell elképzelnünk, mint egy sérült és bepánikolt snecijét, mely megszeretne szabadulni a balin támadásától.
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Ami a poppereket illeti, bevontatásukhoz többféle
vontatási technika is létezik, de én jobban kedvelem azt,
amikor változatlan sebességgel gyorsan vontatok. Mindezt azért teszem így, mert ilyenkor a wobblerem eléggé
nagy lármát okoz, ami felkelti a balin figyelmét. A nagyobb
lárma elérésének érdekében szoktam használni még a farok résznél mini propellerrel ellátott wobblereket is, amelyek a gyors csévélésnek és a propellernek köszönhetően
eléggé zajos vontatást vonnak maguk után, és ami még jó,
hogy a propeller még nagyobb stabilitást is biztosít wobblerünknek.

TÁMOLYGÓK
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Rafinált hal ám a balin!
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Talán a támolygók a legnépszerűbb
és a legkönnyebben használható
műcsalik. A balin szemszögéből nézve, a vékony hosszú modellek a legeredményesebbek, ezeknél a dinamika az ami kulcsfontosságú tényező.
A támolygó dinamikáján változtathatunk úgy is, hogy a hármas horog
szárára egy nehezéket teszünk, ami
nem tesz mást, mint csökkenti a támolygás kilengéseit. Ezzel a művelettel elérjük, hogy a kisebb méretű
támolygók is alkalmasak legyenek a
balin horgászatára.
Egyszer egy hirtelen jött ötlet alapján egy kis változtatást eszközöltem
egy közönséges támolygón: kettévágtam, majd a támolygó két felét
összekapcsoltam az órakarkötőknél
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Tanuljuk meg visszaengedni őket..

ta, hátha így még fogósabb lesz. Változtassanak a
wobbler terelőlapátján, vagy a farokrészen, elképzeléseinknek csak a fantáziánk szabhat határt. A másik
nagyon fontos dolog: jó, ha megtanulunk saját magunk műcsalit készíteni. Nem is tudják mekkora nagy
elégtételt jelent a saját kezűleg készített csalival halat fogni. A több évnyi balinhorgászat alatt nagyon
sok mindent volt alkalmam megfigyelni. Vigyázzunk,
KÖRFORGÓ VILLANTÓK
Jó régen volt már, amikor egy aranyszínű körforgó ke- mert a balin egy nagyon érzékeny halfaj, a rájuk ható
rült a kezembe, az volt az első műcsalim, amit használ- kedvezőtlen körülmények a szaporodásukat is döntam, amikor elkezdtem horgászni. Az a modell sok évig tően befolyásolhatják. Ha a horgászok által okozott
volt hű társam horgászataim során, most így beleg- negatív hatását is figyelembe vesszük, nem kell csoondolva, de sok halat fogtam vele…. Azóta jómagam dálkoznunk azon, hogy a balin populáció egyre csak
gyártom körforgóimat, keskenyebb lapáttal és ólom fogy és fogy…
testtel, hogy messzebb tudjam dobni őket.
Hogy a jövőben is lehetővé válljék horgászatuk,
Amikor körforgókkal horgászunk arra kell figyel- jobban kell rájuk vigyáznunk. Fogás után engedjük
nünk, hogy vontatásuk ne legyen azonos sebességű és szabadon őket és akkor meglátjuk, hogy a természet
egyirányú, botunk spiccét pedig vontatás közben moz- mennyire végzi a dolgát a mi beavatkozásunk nélkül is.
gassuk jobb meg bal irányba is, hogy ezzel kölcsönöz- Catch and Release!
zünk villantónknak egy bepánikolt sneciéhez hasonló
Losonczimozgást. Ha azt észleljük, hogy a balin
üldözőbe veszi a csalit, ne változtassunk
a vontatási sebességen, inkább arra törekedjünk, hogy villantónkat a vízfelszín
közelébe hozzuk. Másik tanácsom, hogy
amikor a balinok nem viselkednek túl agresszívan, használjunk fekete vagy sötét
árnyalatú körforgó lapátokkal rendelkező
villantókat.
Léteznek két willow formájú lapáttal
rendelkező villantók is, melyek egészen
gyorsan képesek pörögni. Érdemes próbálkozni ezekkel is, de ne feledjük, hogy
balinra villantóval horgászni egy adott
helyen huzamosabb ideig nem kifizetődő, mármint ami a fogást illeti. Pár dobás
után, ha nincs kapás, jobb, ha odébb állunk.
Végezetül hadd adjak még néhány jó
tanácsot. Az Önök környezetében található vizek balinjaira megtalálni a legideálisabb műcsalit nem lehetetlen feladat,
+36-70-452-5225
nem kell mást tenniük, mint próbálgashttps://hajosbolt.com
sanak mindenféle műcsalit folyamatosan, hiszen mindegyik műcsali fajtának
egyenlő esélyt kell adnunk, hiszen nem
tudhatjuk soha előre, hogy perpillanatban, melyik lehet a nyerő. Teszteljék őket
folyamatosan az egymástól különböző
helyzetekben, más és más időjárási viszonyokban és a különböző tulajdonságokkal rendelkező vizeken is. Ugyanakkor a
pergetési technikákkal és a módszerekkel
is kísérletezni kell folyamatosan. Ne legyünk lusták, hiszen a tavasszal sikeresnek mondott műcsalink, lehet, hogy ős�szel teljesen használhatatlan.
Ha találtunk egy fogós műcsalit, bátran próbálkozzunk finomítani még raj-

balinhorgászat

Legtöbbször ősszel használom az olyan vízszakaszokon, ahol csoportokba tömörülnek a balinok. Amikor
más műcsalik nem hoznak eredményt, higgyék el ez a
tagolt csali csodákra is képes, ugyanis olyan hatást vált
ki a balinból, hogy az képes akár több méteren keresztül is üldözni támolygónkat.

H A JÓS B O L T
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Sziasztok! Tomozi Tamás vagyok, az ITALICA
Fishing- Első Úszós Horgászkupa versenysorozat
főszervezője. Engedjétek meg, hogy bemutassam
nektek az ITALICA Fishing-Első Úszós Horgászkupa 2021 versenysorozatát.

ga

gos versenyen megmérettessék magukat. Versenysorozatunk kiváló lehetőséget biztosít arra, hogy a
versenyzői ambíciókkal rendelkező horgászok megmérettessék magukat, és megszerezzék azt a rutint,
amely mindenképp szükséges ahhoz, hogy megfelelően felkészülten nézzenek a jövőbeli terveik
A versenysorozat célja a finomszerelékes úszós hor- megvalósításához. Főleg olyan horgászokat várunk
gászat népszerűsítése. Olyan horgászoknak is kíná- a versenyeinkre, akik szeretnének részt venni egy
lunk versenyzési lehetőséget, akik még nem érzik olyan versenysorozaton, vagy akár csak egy versemagukat olyan képzett horgásznak, hogy egy orszá- nyen, ahol baráti a hangulat, ahol nem vérre menő
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Elsô Úszós Horg
2021 Versenysor

Versenyző

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tomozi Alexandra
Karsai András
Tóth Róbert
Hegyes Zoltán
Rizmajer József
Illés László
Tóth Péter
Vörös Balázs
Zsovák Tamás
Sági Sándor
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Helyezés
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1.
Súly
Pont
64100
1
19980
4
59340
2
22460
3
36400
3
33820
2
13070
7
26640
6
42850
2
47160
1

Súly
9480
14040
3200
25300
2100
5380
5840
2060
5180
4400

2.

Pont
2
1
4
2
7
6
4
5
6
3

3.
Súly
Pont
22800
3
26920
2
16240
3
16860
5
69560
1
20430
4
85750
2
43480
2
8800
5
0
9

Összesen
Súly
Pont
96380
6
60940
7
78780
9
64620
10
108060
11
59630
12
104660
13
72180
13
56830
13
51560
13

gászkupa
rozat

horgászversenyek

ng –

a küzdelem, viszont az összdíjazás komoly díjakat
takar.
A versenysorozaton nem csak akkor érdemes elindulni, ha minden versenyen részt vesz a horgász! A
versenyeink díjazása minden egyes versenyen garantált pénzdíjakat, kupákat és okleveleket takar.
Az ITALICA Fishing-Első úszós horgászkupa nem csak a
10 fordulós versenyből fog állni, hanem több külön eseményt is magában foglal. A helyszíneinket próbáltuk úgy
kiválasztani, hogy az kiváló lehetőséget biztosítson olyan
versenykörülmények közti horgászatra, amely akár egy
bajnokságra való felkészülésben is segítséget nyújthat.
De olyan vizeken is megmérették magukat a horgászaink, amelyek csak most nyitották meg a kapuikat.
Minket ért a megtiszteltetés, hogy elsőként velünk
versenyezhettek a Majosligeti Horgász és Pihenőparkban.
A május 22-én megnyitott Abony mellett található
Gombási Tanya és Horgásztó is, a mi versenysorozatunk versenyét tekintette premiernek. A versenysorozaton és az eddigi három fordulóban 49 horgász
mérettette meg magát. A legtöbben lehetőségeik
szerint mindegyik fordulóban részt próbáltak venni.
A Majosligeti versenyünkön 33 versenyző, a Gyömrői
versenyünkön 31 versenyző, és a Abony Gombási Tanya és Horgásztavon 32 versenyző vett részt.
A 96 horgász, a 3 versenyen, összesen 1639 kiló halat fogott, ami 17 kilós átlagfogást jelent versenyenként! A remekül megválasztott versenyhelyszíneknek
köszönhetően, a sokszor rossz időjárási körülmények
ellenére is kiemelkedő fogási átlagokkal rendelkezik
a sorozat.

Videó megtekintéséhez klikk a képre
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A 2021-es évadban több alkalommal is ellátogatunk
a Törökbálinti Horgászparkba. Az első két időpont pedig
2021. június 6.-a vasárnap, és június 20.-a szintén vasárnap. A versenyek részleteit megtaláljátok a www.elsouszoshorgaszkupa.hu weboldalon.
Ha esetleg valaki a cikk olvasása után kedvet kapott az
ITALICA Fishing - Első Úszós Horgászkupa 2021 versenysorozat követésére, akkor ezt megteheti a folyamatosan
bővülő közösségi csatornáinkon.
weboldalunk: www.elsouszoshorgaszkupa.hu, elindult Youtube csatornánk: https://www.youtube.
com/channel/UCIuPm6fPAa-jn2caGEB8Ajg, megtaláltok minket a facebookon: https://www.facebook.
com/groups/2822201178038014/, valamint elindul
instagram oldalunk: https://www.instagram.com/elsouszoshorgaszkupa/
Partnerünk az FCMS.hu, https://www.fcms.hu/hu
ahol a versenysorozatról, állásáról, versenyeinkről a legrészletesebb, legpontosabb statisztikákat találjátok.
Amikor ezt a cikket írásos formába öntöm már elértük az 5 millió beoltottat, ami még jobban lehetővé
teszi a versenyeken való részvételt és remélhetőleg
hamarosan az időjárás is kedvezni fog a versenyzőinknek. A versenyzési hangulat is kedvezően alakul, így
szeretnénk, ha a Törökbálinti Horgászparkban a versenyzőink száma meghaladja a 45 főt.
Várunk mindenkit sok szeretettel a versenyeinken!
Tomozi Tamás
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horgászversenyek
horgászat

A versenysorozatban több mint 1,5 millió forint értékű tárgynyeremény kerül kiosztásra, az összdíjazás pedig több mint 3,5 millió forint!
A versenysorozat első három fordulójában 700 ezer
forint pénznyeremény került kiosztásra a szektor első
három helyezettjei közt, és ezen felül több mint 40 kupa
ékesíti a helyezettjeink polcait.
Az első három forduló után az alábbi versenyzőink
vezetik az ITALICA Fishing- Első Úszós Horgászkupa Versenysorozatát. Büszkeséggel tölt el, hogy három fordulót követően a versenyt egy hölgy horgász vezeti. A
versenysorozat szponzorált versenyzője, aki 2014 év Finomszerelékes Úszós horgászat Országos Női bajnoka,
és nem utolsósorban a keresztlányom is, nem más ő,
mint Tomozi Alexandra!
Még a sorozathoz sem késő csatlakozni, mivel a legjobb 7 verseny számít bele a fődíjazás értékelésébe. Ha
esetleg kimarad ott is egy verseny, akkor sem kell kétségbe esni, mivel ez sem kizáró ok!
Az ITALICA Fishing-Első Úszós Horgászkupa júniusban
visszatér arra a helyszínre, ahol minden elkezdődött. A
helyszín pedig nem más, mint a Törökbálinti Horgászpark versenypályája, melyet már az előző évben felfedeztük magunknak. A feederversenyek folyamatos helyszíneként szereplő vízen a nyári időszakban gyönyörű
fogások születnek, még a partközelben is. A gondozott
versenypályán nagyszerű lehetőségek vannak az úszós
rakós és matchbotos horgászmódszerrel is.

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

VIDEOK MEGTEKINTÉSÉHEZ KLIKK A KÉPRE
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Aki horgászott már hatalmas kiterjedésű tavakon,
az tudja milyen nehéz
beazonosítani egy adott
területet, majd később
azt újból megtalálni. A
nagy tavakon való horgászatkor képesek vagyunk
minden felmerülő problémánkat eltúlozni, viszont
ne feledjük, hogy a helymeghatározás problémája bármely vízen adott,
mérettől függetlenül. Ha
nincs egy precíz támpontunk, amihez viszonyíthatunk, akkor egy olyan
eszközre van szükségünk,
amivel feltárhatjuk és
megjelölhetjük a meghorgászandó területet.

w
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horgászeszközök

Jelölô bóják

w

w

A legtöbb vízen, ahol horEgy nagy vízen nehéz beazonosítani egy adott helyet
gásztam, engedélyezett volt
a csónak használata, ezért
tapasztalataim a csónakból
kirakott bójákra vonatkoznak. Ha tilos a csónak használata, más megoldást kell segítségével, dobás útján tudjuk behelyezni bójánkat
keresnünk. Egy jól bevált módszer a jelölő pecabot a vízbe. Van mégis egy probléma a bottal való jelöléshasználata. Például egy angliai pontyhorgásznál egy nél: néha találunk egy helyet, amit meg akarunk jelölni
ilyen jelölő pecabot az alapfelszerelés részét képezi. anélkül, hogy a zsinórt a vízben hagynánk. Erre is van
Nálunk ez nem így van, de azt hiszem, hogy azért a megoldás: minél pontosabban meg kell saccoljuk a víz
horgászok nagy része, tudja mi is az a jelölő pecabot mélységét, majd azzal egyenlő hosszúságnál vágjuk el
és hogyan kell használni. Aki esetleg nem tudja, an- a főzsinórt. Az így kapott két zsinórvégre egy-egy hurnak csak annyit dióhéjban, hogy a jelölő pecabot nem kot kötünk, majd a hurkokat vízben oldódó zsinórral
más, mint egy horgászbot orsóval felszerelve, amely – PVA - kötjük össze. Így a kívánt helyre bedobhatjuk
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a jelző úszót, a vízben oldódó zsinór feloldódik, a főzsinórt pedig visszahúzzuk.
A legtöbb esetben azonban, egy jelző bója helyes
elhelyezése csónakból történik. A csónak miatt nehézségeink adódhatnak a víz alatti szerkezetek felismerésében. A megfelelő helyet kijelölni nagyon nehéz,
akkor is, ha esetleg radart használunk. És hogy miért?
A csónak gyorsan halad, ezért elveszthetjük támpontunkat. Ezt már sokszor megtapasztaltam. Ha nem
tesszük le a bóját azonnal, sok időbe telhet, amíg újra
megtaláljuk ugyanazt a helyet.

MILYEN BÓJÁT VÁLASSZUNK?

A csónak nagy segítségünkre lehet a
bója kihelyezésénél

horgászeszközök

Egy bója jól látható kell legyen, hogy könnyen meg
lehessen találni. Szerencsére napjainkban már többféle típus is kapható a horgászboltokban. Többségük
egész jó. Nagyon népszerűek a H betűt formáló bóják.
Élénk narancssárga színűek és a zsinór rá van csavarva. Előnyük, hogy ha a zsinór végére elég nagy nehezéket rögzítünk, a zsinór magától fog lecsavarodni, amíg
a nehezék a fenékre nem ér. Ez gyorssá és könnyen
használhatóvá teszi. Sok ilyen bóját használok és hatékonynak tartom. Az egyetlen probléma, hogy erős
szélben a megmaradt zsinór lecsavarodhat a bójáról,
ami miatt elhagyhatja eredeti helyét.
Vannak olyan bóják, melyek lábai vízzel feltölthetőek, ezért sokkal stabilabbak a vízen és a zsinór is nehezebben tekeredik le róluk.
A „legokosabb” bója, amivel eddig találkozhattam,
az világít és magától működésbe lép, ha kezd sötétedni. Működésének alapja egy fényérzékeny fotocella,
mely parancsot ad egy LED kigyúlására, amikor besötétedik és kikapcsolására, amint virradni kezd. Én még
nem próbáltam, ezért különösebb kritikát nem fűzök
hozzá, de azt mondják, hogy nagyon jó és egy elem,
elegendő egy tizennégy napos horgászatra. Tehát érdemes felfigyelni rá.
A bójákat nem kell feltétlenül megvásárolni, otthon
is el lehet készíteni különböző anyagokból. Bójákat

A bójánkat akár egy vízben található
akadályhoz is rögzíthetjük
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ra süllyed le, amennyi szükséges
ahhoz, hogy a zsinór feszesen
maradjon. Ha a víz szintje változik, a zsinór szabad mozgása
által a bója egyedül alkalmazkodik. Tehát nagyon jó megoldás. 1
ábra

ÉRVEK, ELLENÉRVEK
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Számos érv szól a jelölő bóják
használata mellett. Nézzünk
egyet-kettőt belőlük:
1. Az etetett terület megjelölése: Az első és legegyértelműbb
érv, az etetett terület megjelölése. Leggyakrabban ezért használnak bóját, mert az etetést a
bója körül végzik. Legtöbbször
közvetlen melléje, jobb vagy bal
oldalára hordjuk be a szereléket,
de vannak esetek amikor a bója
jelenléte csökkentheti esélyeA legolcsóbb megoldás,
inket, főleg, ha az zsinórral van
egy üdítős flakon
rögzítve. A halak nagyon óvatosak lehetnek a bója közelében,
készítenek műanyag palackból vagy egyéb úszó tár- ezért néha jobb távolabb tenni a horgászhelytől, és
gyakból, például polisztirénból. Én sokszor használok csak támpontként használni.
műanyag palackot, vagy üres üveget, mert nem kerül
2. Területek vizsgálata: Mindannyian tudjuk, hogy
pénzbe és a horgászat végeztével, el lehet dobni, nem soha nem tudunk eleget az előttünk elterülő vízről. A
kell magunkkal cipelni. Nagyon hasznosak akkor, amikor repülővel kell utazunk és ezáltal korlátozott a csomagunk maximális súlya. A kis üdítős palackok, vagy
üvegek tökéletesek, attól eltekintve, hogy átlátszóak.
Ezért van nálam mindig sötét színű ragasztószalag, mivel a fekete szín látható a legjobban nappal, még gyenge fény, és erős szél esetén is. Hogy éjszaka is kön�nyen megtalálhassam, egy kis fényvisszaverő szalagot
ragasztok rá, vagy egyszerűen a palackba, egy világító
patront helyezek.

w
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A BÓJÁK ELHELYEZÉSE
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Az elhelyezés egyszerűnek tűnik, mégis tudni kell,
hogy adódhatnak nehézségek is. A bója zsinórját nem
lehet tökéletesen kifeszítve tartani. Még ha úgy is tűnik, hogy egyhelyben állunk, a csónak mindig mozog,
ezért a zsinór meglazul és a bója elhelyezése csak hozzávetőleges lesz. Ez nem jelenthet gondot, ha nagyobb
területen akarunk etetni, de ha precízen akarunk megjelölni egy helyet, nem ez a megfelelő megoldás.
Én az alábbi megoldást tartom a legjobbnak: a bója
aljára egy gyűrűt szerelek, melyben a zsinór szabadon
mozoghat. A zsinór egyik végére egy 250-300 grammos nehezéket rögzítek, a másik végére egy valamivel
könnyebbet, egy olyat, amit még a bója elbír tartani.
Ahogy kiválasztottam a megfelelő helyet kidobom a
horgonyt ( a nehezebb, 250-300 grammos nehezéket),
ami azonnal a fenékre süllyed, aztán dobom a bóját,
végül pedig a kis nehezéket. Így a zsinór szabadon mozoghat a gyűrűben, ezért a könnyebb ólom csak annyi-
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ÁGY
DE LP HI N EF8 EA SY FL AT
0 FT
39.490 FT HE LY ET T 34.99

A „H” betűre hasonlító bójánkat kön�nyen vízre helyezhetjük

DELPH IN B 3 CLIMA CONT ROL SÁTOR
129.490 FT HELYE TT 116.990 FT

horgászeszközök

legtöbb esetben a horgászat előtt tanácsos radarral
feltérképezni az előttünk elterülő vizet, és az ígéretesnek vélt helyeket érdemes bójával megjelölni. Vannak
olyan helyzetek, amikor éppen a nem kívánatos helyeket kell megjelölni, mint például az akadókat, a víz
alatti szerkezeteket, melyek halakat tarthatnak, viszont
veszélyesek, ha rádobunk.
3. A saját terület körülhatárolása: A csónak használata általában előnyünkre válik, de ugyanakkor a kellemetlenségek forrása is lehet. Lehetőséget nyújtanak a
horgászoknak, hogy olyan helyeket is elérjenek, amit a
partról lehetetlen – a mások által beetetett területek is
ide tartoznak. Néha hasznos bójákat elhelyezni, hogy
felhívjuk mások figyelmét arra a területre, ahol mi is
horgászunk. Így számos vita elkerülhető. Olyan eset is
előfordult már, hogy az általunk megjelölt és etetett
területet más is horgászta anélkül, hogy mi tudomást
vettünk volna róla. Ha fennállhat ennek veszélye, akkor jó, ha a bóját távolabb tesszük az etetett területtől,
hogy téves támpontot mutassunk ezzel, az ilyen magukat horgászoknak nevező embereknek. Sajnos ilyen
esetek is gyakran előfordulnak.
Amint láthatják a bóják kérdése nagyon tág fogalom.
Néha semmi hasznunk belőle, sőt még hátrányunkra is
válhat, máskor viszont hihetetlenül megkönnyíthetik a
horgászatot. Egy dolgot viszont feltétlenül meg kell jegyezni: ha bóját használnak, a horgászat végeztével ne
feledjék begyűjteni őket. Görbüljön a bot!
László Attila

ÁK
DE LP HI N AT RA HÁ LÓZS
0 FT
13.990 FT HE LY ET T 12.39

DELPH IN ERGO NIA SZÉK
38.490 FT HELYE TT 34.990 FT

Cím: 2194 Tura, Rákóczi Ferenc út 128.,
Tel: + 36 (70) 427-0777
http://gabicsali.hu/shop/
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Az elektromos autók elterjedése is ezt a folyamatot segíti, ahogy a napenergia felhasználásáról szóló cikkek
is arra világítanak rá, hogy különböző fosszilis anyagok
égetése helyett másként, sokkal környezettudatosabban is hozzá lehetne jutni az egész országot ellátó energiamennyiséghez. A felesleges papírhulladék halmozását kiváltó elektronikus jegyek, bérletek is apró, de hatékony lépések az ártalomcsökkentés irányába. Ahogy
a plasztik flakonok, zacskók használatának mellőzésére
figyelmeztető mozgalmak is. Hasonlóképpen járhatunk
el a dohányzás esetében is: napjainkra számos vállalat
piacra dobott többféle, zsebben is elférő, hordozható
hamutálat és csikktartót, hogy akkor se kelljen azokat
eldobni, amikor épp nincs egyetlen elérhető hamutartó vagy szemetes sem a környéken. A dohányzás társadalmi jelentőségű kérdéskör, amely mindenkit érint,
dohányzókat és nem dohányzókat egyaránt. Jelenleg
több mint egymilliárd ember dohányzik a Földön, és az
előrejelzések szerint ez a szám a közeljövőben sem változik számottevően.
A dohányzás kétségtelenül káros szokás, hiszen
amellett, hogy az égése során keletkező füst szennyezi
a levegőt, ártalmas az egészségre is. Nem elsősorban
a nikotin, hanem az égés során keletkező füst és kátrány felelős a dohányzással kapcsolatos betegségek
kialakulásáért. A cigaretta égése közben keletkező füst
tele van vegyi anyagokkal, melyekből 93-ról már megállapította az Amerikai Egyesült Államok Élelmiszer- és
Gyógyszerengedélyeztetési Hivatala (FDA), hogy káros
vagy potenciálisan káros az egészségre. Épp ezért, ha
nem dohányzik ne is kezdje el! Ha már dohányzik, akkor minél előbb tegye le a cigarettát, hiszen hosszú távon csak így csökkenthetőek 100 %-ban a dohányzás

al

Ami a levegőnek az ezernyi káros vegyi anyag, amely
autók kipufogóin, gyárak kéményein, erdőtüzek által,
szemétégetés alkalmával és dohányzáskor keletkező
füsttel a légkörbe jut, az a víznek a hajók üzemanyaga,
az emberek által termelt hulladék és a mikroműanyag.
Egyes becslések szerint az óceáni hulladék 20-30 százaléka cigicsikk, ami azt jelenti, hogy ha nem változtatunk e káros szokásunkon, 10 év múlva több cigarettacsikk lehet az óceánokban, mint hal, 2050-re pedig
több műanyag lesz a vizekben, mint kifogható élőlény!
Azt ma már a világ minden táján kezdik felismerni
az emberek, hogy az egyszer használatos műanyag termékeket ki kellene tiltani mindenhonnan. A legjobb az
lenne, ha nem használnánk ilyen anyagot, és soha nem
is használtunk volna, de ha használunk, akkor megpróbálunk találni valami kevésbé környezetszennyező alternatívát rá. Ez a fajta tudatosság, valamint tájékozódás életünk valamennyi területére igaz lehet! Mivel a
levegőből egyelőre nem tudjuk kivenni a már légkörbe
jutott káros anyagokat, ezért fontos, hogy megelőző
intézkedéseket tegyünk. Ilyen például a hulladékégetés tiltása, ami az égés során keletkező káros anyagok
miatt ártalmas a környezetre és ránk nézve egyaránt.

or

környezetvédelem

Évente átlagosan több mint 6 millió tonna hulladék kerül a folyókba, tengerekbe vagy óceánokba, ami teljesen tönkreteszi a helyi ökoszisztémát. A természet körforgásának köszönhetően
a műanyag ráadásul nem csak a vizet szennyezi
– hiszen a Nap ultraibolya sugárzásának hatására
a műanyag széttöredezik –, hanem a vízben élő
élőlények is ezt fogyasztják el. Ezeket a halakat
később kifogják, mi pedig megesszük őket.

hu

Mûanyag- és hu
A HALAK GYOM

ártalmai, ezzel csökkenthető legnagyobb mértékben a
dohányzáshoz köthető megbetegedések kockázata. Viszont vannak olyan felnőtt dohányosok, akik az ismert
egészségügyi kockázatok ellenére sem teszik le a cigarettát. Számukra is van azonban előrelépés az ártalomcsökkentés útján.
A tudomány és a technológia fejlődésének köszönhetően napjainkban léteznek olyan égés nélkül működő füstmentes alternatívák, amelyek a cigarettánál
akár 70-95 %-kal kevesebb káros anyagot bocsátanak
ki, így az ezekre való áttéréssel nagyfokú ártalomcsökkentés érhető el.
Ezek sem kockázatmentesek, hisz tartalmaznak
például nikotint, ami erősen addiktív hatású és egyéb
negatív hatásai mellett megemeli a szívfrekvenciát és
a vérnyomást is, illetve ezen technológiák hosszú távú
hatását még kutatják. Fontos azt is megjegyezni, hogy
ezek nem leszoktató eszközök, mint azt sokan tévesen
hiszik. Céljuk az ártalomcsökkentés, ahogy a brit állami egészségügyi hatóság (PHE) rámutatott egy tavaly
márciusi közleményében. Mivel égés és füst nélkül
biztosítják a nikotinbevitelt, ezért a káros és potenciálisan káros anyagok közül lényegesen kevesebb szabadul fel, mint az égéssel és füsttel járó hagyományos
dohánytermékek esetében. A környezetre gyakorolt
káros hatásuk is kisebb lehet, mivel bizonyos technológiák használata során egyáltalán nem keletkezik csikk,
másrészről pedig némelyik olyan anyagból és olyan eljárással készül, amely kevésbé terheli a környezetet, de
számos elektronikus eszköz újrahasznosítására is lehetőség van már.
A füstmentes kategóriába tartozik például az e-cigaretta, a dohányhevítéses technológia, vagy a dohányt

nem tartalmazó nikotinpárna. Előbbi dohány helyett
nikotintartalmú folyadék felhasználásával állít elő nikotinpárát, míg a dohányhevítéses technológia olyan hőmérsékletre hevíti a dohányt, amely már elég ahhoz,
hogy a dohány- és nikotinpára felszabaduljon, de még
ne történjen égés, és így füst se képződjön.
Ahogyan a dohányzás, a műanyaghulladék kezelése
is globális probléma, amely így vagy úgy, de mindenkit érint. A műanyag használatának mellőzésével és az
újrahasznosítással tehetünk azért, hogy óvjuk a környezetünket. A dohányzás okozta ártalmakat úgy lehet
a leghatékonyabban csökkenteni, ha egyáltalán nem
fogyasztunk dohány- és nikotintartalmú termékeket,
azaz a leghatékonyabb továbbra is az, ha el sem kezdjük a dohányzást, és ha már dohányzunk, akkor minél
hamarabb leszokunk róla.
A cikk társadalmi célú reklám,
megrendelője a Philip Morris Magyarország Kft.

környezetvédelem

ulladékdarabok
MRÁBAN
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A módszer a csaliról kapta a
nevét, így én is próbálok néhány ismert és kevésbé ismert,

do
k.

Mivel a bojlizás maga is
egy kísérletsor eredménye,
nem lehet kérdéses, hogy
a jelene is erről kell, hogy
szóljon. Aztán akár fennmaradása függhet a vele
kapcsolatban álló dolgok
variálásától. Szóval a próbák sora igazolhat csak elméleti feltevéseket, csakis
a kísérletek mind nagyobb
száma és sokszínűsége nyithat előttünk további távlatokat.
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Hajszálelôkére
fûzhetô csalik

A félbevágott babykukorica
nagy pontyra való
18

A tejes kukorica mindig bevált

más jellegű csalit bemutatni, melyet a hajszálra fűzhetünk. Szinte csak a fantáziánk szabhat határt, mi mindent használhatunk csaliként. A skála igen széles: sokféle gabona, szántóföldi magvak, zöldségek, gyümölcsök, hús- és sajtkészítmények, sőt akár az élő csalik,
sem elképzelhetetlen ott, ahol eddig a horgászok nagy
többsége csak a bojligolyót tudta elképzelni.
Nagyon sok indok szól amellett, hogy minél több
mindent és más-más módon, színben, formában és
méretben próbáljunk felhasználni halaink számára.
Egyrészt a szokatlan, még nem tömegméretekben
használt csalikat gyanútlanabbul kezelik a halak. Másrészt a bojlival ellentétben a más felkínálható „csali
lehetőségek” az esetek többségében jóval olcsóbbak,
kezelhetőbbek, mint gömbölyű társaik.
A bojlik helyett a leggyakoribb szereplő a kukorica.
Fűzhető kemény formában, főzve, áztatva, csíráztatva,
erjesztve, színezve és ízesítve is. 1-2 vagy több szem is
hajszálra kerülhet. Felkínálhatjuk a fenéken vagy az általunk elképzelt magasságban lebegtetve is. Többfajta
kukorica használható eredményesen: a tavalyi száraz,
előre átfúrt tengeri, a félkeményre főzött, a néhány
napos áztatás után csírát engedő is. Kitűnő a frissen
morzsolt tejes kukorica és a már régóta forgalomban
lévő nagy szemű kukorica, az ún. Mega Mais.

feketesügér
horgászcsalik
horgászat

Konzervben kapható a salátához
használt bébi kukorica. A teljes cső
hossza kb. 10-12 cm. Ez félbe vágva
ott nyújthat megoldást, ahol a halak
erősen a kukoricához vannak szokva,
és ahol mi a kisebb példányok érdeklődését ki szeretnénk zárni.
A hüvelyesek közt is bőven találhatunk számunkra, s persze halaink
számára is vonzó dolgokat. A különböző borsófajtákat. Mint pl. zöld-,
sárga-, csicseriborsó mind kiváló
csalik. Ezeket inkább többedmagukkal mintegy láncszerűen használjuk.
Fontos: mindig áztassuk be őket
horgászat előtt. A teljesen nyers
borsók általában túl „ridegek”, és
könnyen elpattannak a csalizótű
beléjük szúrásakor. A hüvelyeseknél
maradva a zöldbab 2-4 cm-es darabjai is jók, kifejezetten az amuros A spárga amurcsemege
vizeken.
Bár állaga nem a legmegfelelőbb, a nyers spárga az
Németországban a pontyhorgászok egyik kedvenc
etető- és csalizó anyaga a bab. Lehetőleg a nagyobb, amurok egyik csemegéje. Az ujjnyi vastag szálakat váméretesebb fajtákat hívjuk szolgálatba közülük. Lehet- lasszuk ki közülük, majd a 2-4 cm-es darabokat hos�nek: fekete, fehér, tarka színűek és akár igen tekinté- szirányban fűzzük fel.
lyes méretűek is. Ezeket úgyszintén főzni vagy áztatni
Ne feledkezzünk meg a már sok évtizede bizonyító burkell pecázás előtt.
gonyáról sem. A 2-3 cm átmérőjű kb. diónyi méretű, fél-
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keményre főzött gumók annak idején elsődleges eszközei
voltak a tihanyi ősnádas pontyainak megritkulásához.
Jól körülnézve a zöldségfronton, még további lehetőségek közt válogathatunk:
– karfiol, brokkoli, sárgarépa, kelbimbó, retek vagy
akár a sütőtök megfelelő méretűre vágott darabjai
bármikor komoly fogásokat jelenthetnek. A zöldségeknél törekedjünk olyan állagot kölcsönözni, ami inkább
rugalmas, mint kemény. Mindenfajta fűzött csalinak
bírnia kell a dobásoknál fellépő ráható erőhatást, s
persze a vízben is legalább 4-5 órán keresztül bírnia
kell leázás nélkül. A minél jobb állagot mi magunk is
elősegíthetjük. Az összes csalizni való zöldségnél próbáljuk ki, mennyit is bír a vízben anélkül, hogy leázna
vagy szétmállna. Érdemes a főzés és áztatás időtartamát is mérni, mikor a legmegfelelőbb a fűzőtűvel való
csalizáshoz. Csalijaink horogállóságát néhány praktikus megoldással jelentősen megnövelhetjük: a bojli
golyót és az általában keményebb csalikat a hajszál
véghurkába dugott műanyag rudacskákkal rögzítjük.
Ez a puhább növényi csalikkal nem a legjobb megoldás. A kicsi, kemény műanyag könnyen átszaladhat a
puha növényi „húson” pl. dobáskor.
Megoldásként egy kb. 5-6 mm átmérőjű, átfúrt
műanyag lapocskát ajánlok. Ha így csalizunk, a fellépő
erőhatás a csali nagyobb felületén lép fel.
CSONTHÉJASOK: Mindenfajta csonthéjas termény
kitűnő csali, elsősorban igen magas olajtartalmuk, s
különösen pörkölve markáns íze, illata miatt. Sajnos
tudomásul kell vennünk: extra minőségükért extra
árat muszáj fizetnünk.
MOGYORÓFAJTÁK: a földi, török, tigris a legtu
tibb a horogravalók közül, de emellett a dió, mandula,
kesudió is ott van a szeren. Felhasználhatóságuk sokrétű, felfűzhetjük őket önmagukban és őrölt formában
a bojlikészítés alappilléreiként. A csonthéjasok azok a
tipikus csalik, amik megfelelő előkészítés nélkül nem,
vagy csak igen nehezen fűzhetők fel. A natúr mogyoró,
áztatás nélkül azonnal törik, reped mihelyst a csalizó
tűt beleszúrjuk. Áztatás után megdagad és gumis állagot vesz fel.
GYÜMÖLCSÖK: a ponty, az amur, a domolykó is
szívesen fogyasztja a gyümölcsöt. Azt hiszem, mindenki hallott már cseresznyével fogott domiról, vagy
az újabban a szilvára éhes amurokról.
Ha a gyümölcs nem túlérett bármelyik megfelelő
lehet. Így az alma-, körte-, szilvadarabok meggy vagy
a cseresznye is. Természetesen több módszerrel elejét
lehet venni, nem túl nagy vízálló képességüknek.
1. a kb. 1-2 cm élhosszúságúra vágott gyümölcsöket huzatos helyen állni hagyjuk. Ezáltal külső felületük száraz, bőrszerűvé válik, plusztartást adva ezzel.
Gyümölcsökről lévén szó, az aszalásról sem feledkez
hetünk el.
2. a feltűzött gyümölcsöt közepes DEN számú harisnyába burkoljuk, mintegy védőhálót képezve körülötte. Így a kisebb halak nem tudják apránként elfogyasztani, csakis egészben kerülhet a remélhetőleg minél
nagyobb hal szájába.
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A gyümölcsökkel is érdemes
próbálkozni
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Bab, zöldborsó is szóba jöhet

A mogyorófélék magas olajtartalmuk miatt kifejezetten
jó pontyos csalik
20

horgászcsalik

Ne feledkezzünk meg a sokszor jó eredményeket
Nem csak a növények burjánzó világában találkozhatunk új csali lehetőségekkel. Sokféle húskészítményt adó kutya-macska eleségekről sem. A száraz állateleis szívesen fogyasztanak az amúgy sem egyszerű növé- deleket mindig előre átfúrtan jó tárolni, hagyományos
nyevő pontyok, compók, márnák.
csalizótűvel szinte lehetetlen átszúrni. Nagy előnyük a
Ide sorolhatjuk a száraz felvágottakat, a virslit, krin- kifejezetten pénztárcabarát árfekvésük, hátrányuk violint, főzőkolbászt, a löncshúst, de akár a máj vagy a szont, hogy igen sűrűn kell velük csalizni.
Végül vegyük sorra a halaink számára a legtermészalonna is megteszi. Érvényes rájuk akárcsak a gyümölcsökre: érdemes gumisra szárítani őket. Nyers szetesebb csalilehetőségeket: az élő csalikat.
Pontyaink, compóink nagy kagylóevők hírében állhús és máj csalizása a már ismertetett harisnyás
módszerrel történik. Löncshús csalizásánál alkalmaz- nak. Az olyan helyeken, ahol pl. a vándorkagyló töhatunk egy másik igen praktikus megoldást: a dupla megesen megjelenik, egészen biztosan a pontyok
hajszálat. Ez egy hagyományos hajszálból áll, hurok- sem váratnak magukra sokat. Magát a kagylót csalizkal a végén és egy másik szálból, aminek a végére egy hatjuk átfúrva önmagában, de akár trükközhetünk is
1,5-2 cm-es fémtüske van kötve. Miután felfűztük a vele. A szétfeszített és átfúrt kagylóhéjak közé töltjük
húst a hagyományos szálra, és rögzítettük a hurok- a nyers bojlimasszát, majd így főzzük ki. A csúszós víziban, utána a másik szálon függő tüskét az első szál- csiga éppúgy felhasználható vagy az üres csigaház töltlal merőlegesen szúrjuk a csaliba. Ezáltal igen magas hető.
stabilitást adhatunk a csalinknak. A húsfélék külön
Persze bármelyiket is szeretnénk alkalmazni,
előnye: már eleve ízesítve vannak a gyárakjó, ha az etetőanyag is tartalmazza a csalizásban, tehát külön hókuszpókuszt már
ra szánt anyagot. Mindig próbálgatni kell,
nem igényelnek!
egy kísérlet után nem szabad mindjárt feladni! Bármilyen, szinte elképA húsokkal rokonságban állzelhetetlen dolog is eredményre
nak a sajtok, mivel ezek is állavezethet és a „tuti” is becsődölti eredetűek. Szinte minden
het.
halfaj szívesen fogyasztA mind többszöri és többja. Csalizás előtt ezekrétű próbálkozások majd
ből is kockákat vágunk,
eldöntik, milyen irányban
azután szellős helyen
érdemes továbblépni…
érni hagyjuk. Műanyag
Kedvencünk kajája is ütős
Pé
lapocskát itt is használhatunk.

VERSENYEK:
www.facebook/Nagybivalyos
Nagyhal fogó verseny 06. 07-11.

Ladies Open 06. 20.
KingBaits kupa 06. 06., 06. 27.

06-20-235-3837
www.facebook/Nagybivalyos
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Horgok és kódok
(Avagy hétköznapi információelmélet)
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A hal, a jelek forrása és
vágyaink tárgya
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Az embernek néha egészen váratlanul támadnak olyan
gondolatai, amelyek attól a tárgykörtől, amellyel éppen
foglalkozik, teljesen eltérnek. Ha sokat kutatjuk ezeknek
a „váratlan” gondolatoknak a forrását rá kell jönnünk,
hogy bizony ezek legtöbbször belülről, lelkünk legmélyéről származnak. Én is meglepődtem magamon,
amikor tanulmányaim során a távközlési rendszerek
modelljeinek nem túl izgalmas anyagát tanulmányozva, hirtelen új és érdekes szempontból láttam az egész
dolgot, átfordítottam ugyanis az egészet a horgászatra.
Ebben minden bizonnyal közre játszottak az elvonási
tünetek is, ekkor ugyanis már több hónapja nem horgásztam egy igazán jót, hol az időhiány, hol az időjárás,
hol pedig a vízjárás szólt bele a pikkelyesekkel való ta-

or

módszerek és praktikák

EGY HÉTKÖZNAPI ALKALMAZÁS

lálkozásba, és gondolataim minduntalan elcsatangoltak
az unalmas pesti előadóteremből, a borsodi folyók és
patakok partjára.
A felismerés hirtelen jött, és nagyon megörültem
neki, ugyanis sikerült egy olyan teljesen hétköznapi területre lefordítani a száraz tudományt, amelyet nagyon
szeretek. A dolog lényege egyszerű. Minden távközlési
rendszerben van egy jelforrás, egy kódoló-továbbító
egység, egy jelátvivő csatorna, egy vevő-dekódoló és
egy felhasználó. Ez a horgászatban így néz ki. A hal, a
jelek forrása (és vágyaink tárgya), amennyiben éhes,
esetleg ingerült, ráharap az általunk bedobott csalira,
műlégyre, villantóra stb. A csalinkba rejtett horog, és
sok esetben a zsinóron lévő ólom, jelenti a kódoló-továbbító egységet, amely az információt, vagyis a hal
kapását, elindítja a jelátvivő csatornán, amely esetünkben a horgász zsinór. A zsinóron végig futó jel, vagyis
a húzás vagy lazulás, beérkezik a jelvevő-dekódolóba,
ami lehet a kapásjelző, úszó, de sok esetben az ember
keze vagy szeme. Amint a jel megérkezik, attól kezdve a
felhasználón, vagyis a horgászon múlik minden.

an

Mielőtt bárki is rémülten tovább lapozna, és kételkedni kezdene abban, hogy milyen újságot olvas, horgászt-e vagy valami mást, megnyugtattok
mindenkit, nem történt tévedés, ez a cikk a horgászatról szól, horgászokról, horgászoknak.

A LEGGYENGÉBB LÁNCSZEM

A jelátviteli rendszerekben mindig benne van a hiba
lehetősége. Legtöbbször az átviteli úton sérül a jel, de
minden olyan rendszerben, ahol maga az ember is tagja a folyamatnak, ott mi magunk vagyunk a legbizonytalanabb pont. Ezt az igazságot, a horgászat melletti
másik kedvtelésemmel, a sportlövészettel való megismerkedésem alatt tanultam meg. Van egy közös tulajdonsága e két, nemes sport gyakorlóinak, nevezetesen
az, hogy a sikertelenséget előszeretettel fogják rajtuk
kívül álló okokra. A lőszer, fegyver illetve bot, zsinór,
horog az első számú oka minden balsikernek, na meg,
a fényviszonyok, pára, eső, frontátvonulás, holdfázis,
napfolt tevékenység és, természetesen az anyós. Pedig
legtöbbször mi hibázunk. Hogy miket? Erre gyűjtögettem néhány példát a horgász élményeim közül, persze
„tudományos” szempontok alapján.

ÁTHALLÁS (VAGY MÉG SEM?)

Az áthallás gyakori, zavaró hiba. Két egymás mellett
futó csatorna jelei keverednek össze, de néha csak a mi
fejünkben.
Árpi barátommal egy időben sokat jártunk törpeharcsázni egy közeli tóra, és szépen fogdosgattunk, jóval
20 centi feletti, „értelmes” törpéket. Néha-néha egyegy szebb 0,5-1 kg közti dévér tette változatossá a zsákmányt. A kapások teljesen kiszámíthatatlan ütemben
történtek, néha negyedórákig semmi nem történt, az-

A csalinkba rejtett horog, és sok
esetben a zsinóron lévő ólom, jelenti
a kódoló-továbbító egységet

tán kapás kapást követett. Az első törpe tűzijáték után
úgy döntöttünk, hogy csak egy-egy bottal horgászunk
tovább, mert volt olyan, amikor egyszerre mind a négy
fenekező botunk munkában volt, és olyan is, amikor
húsz percig nem tudtuk felcsalizni és bedobni a második botjainkat, mert az bent lévőn folyamatosan kapás
volt.
Délelőtt 10 óra tájban történt. Mindkettőnk szákjában már vagy 3-4 kg törpe, és 4-5 szép dévér rostokolt,
a kapások pedig abbamaradtak. Az amerikai jövevények eltűntek és a keszeg nép is beszüntette a reggelizést, illetve egy-kettő azért maradt, és az etetésemen
szemezgette a főtt kukoricát. Néha a horogra tűzötteket is megkóstolgatták, de olyan ügyesen, hogy mindig
csak az üres horgot tudtam kiemelni, vagy azt is mondhatjuk, hogy én kerültem „fáziskésésbe”, és rossz ütembe vágtam be.
Árpád egyre feszültebb lett, ami annak lehetett a
következménye, hogy az ő horgaira semmiféle érdeklődést nem mutattak a halak. Vagy a negyedik üres bevágásom után, ő is újra dobott, egészen az enyém mellé,
hátha így a dévérek azt is észreveszik. De nem vették.
Folyamatosan az én kapás jelzőm mocorgott, egy gyors
rántás fel, aztán már esett is vissza.
-Legyél rajta teljesen!- adta a jó tanácsot a barátom
– Tedd a kezed egészen a bot fölé, és ha elindul felfelé,
azonnal vágj be.
És, gyakorlatban is bemutatva, előre hajolt, és a saját
botja fölött tartva a kezét, árgus szemekkel figyelte az
én jelzőmet. Jó fél perces szünet után ismét megindult

a csipeszem felfelé. Ezúttal gyors voltam, és éreztem,
hogy a bevágás ült, és a húzásból ítélve egy jó kilós
dévér küzd a másik végén a zsinórnak. A bevágás pillanatában a szemem sarkából láttam, hogy Árpi is felkapja
a botját, aztán csak azt láttam, hogy elterül a homokon.
és görcsösen rángatózik. Mielőtt sikerült volna igazán
megrémülnöm, hogy mi történt vele, rá kellett jönnöm,
hogy a röhögéstől nyúlt el a földön, ugyanis ahogy pár
perccel később, a dévér szákolása után előadta, annyira figyelte az én kapásjelzőmet, hogy mikor az elindult
felfelé ő is bevágott a saját botján.

STABILITÁSI TÉNYEZŐ

A jel vétele után a felhasználó általában nem marad az
előző állapotában. (Néha teljesen heves, váratlan reakciókat mutat.)
Gábor tehetséges sportember volt, amit talán az mutat a legjobban, hogy egyszer valószínűleg megdöntette velem a 250 méteres, papucsban, sóder pályán történő, merítő szákos futás országos rekordját, ha lenne
ilyen atlétikai versenyszám. Ez az eset egy kis, úgynevezett próba bányató partján történt, amelyekből elég
sok van a nagyobb kavicsbányák közelében. Ez a tavacska lehetett úgy 50 méter széles és 150 méter hos�szú, szinte teljesen szabályos téglalap alakú, 5-6 méter
mélységű, a hosszabb oldalon végig sűrű nádassal, az
egyik rövidebb oldal mellett pedig egy kocsiút vezetett
el. Rengeteg ezüstkárász volt benne, nem túl nagyok,
de éppen sütni való méretűek, ezért elég sokat kirándultunk ide. Néha sügérek és dévérek is keveredtek a
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Amint a jel megérkezik, attól
kezdve a felhasználón, vagyis
a horgászon múlik minden.
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TÚLREAGÁLÁS

A beérkező jel hatására a felhasználó túl heves reakcióval válaszol. (Vagy a reakció iránya nem jó.)
Erre a tóra szintén a kárászok kedvéért jártunk. Csak
ez a tó jóval nagyobb volt, mint az előző történetben
szereplő és a kárászok is 1-1,5 kg-osakra nőttek. Egy kis
öbölben horgásztunk, ahol a víz úgy 3-6 méter közt vál24
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zsákmányba. Az ominózus futásomat is egy, majd három kilós, keszeg okozta, amit a tó túlsó partján akasztott Gábor, természetesen, merítő csak nálam volt.
Aktív sportolói tevékenysége mellett Gáborunk szerette a kényelmet is, és mindig megtalálta a módját
annak, hogy komfortosabbá tegye a környezetét. Így
az egyik alkalommal, amikor ehhez a tóhoz mentünk
horgászni és kiderült, hogy kedvenc helyét egy korábban kelő sporttárs már elfoglalta, nem sokat gondolkodott, hanem letelepedett az út felőli oldalon. Itt az
út és a tópart között egy húsz-harminc centi magas jól
letaposott sóder csík húzódott végig. Erre telepedett fel
hősünk, de mivel úgy érezte ez a dombocska egy kicsit
alacsony, ezért a megtoldotta azt a horgászdobozával.
Minden nagyon jól működött teljesen az első kapásig,
ekkor ugyanis szokásához híven vehemensen bevágott,
ami nála azt jelenti, hogy nemcsak a botot emeli meg,
hanem a felső testével is belehúz az akasztásba. Arra
viszont nem számított, hogy a megmagasított ülése
meglehetősen ingatag, és amint a törzse hátra lendült
az út felé, a szerelékes doboz is megindult alatta, és a
fiú bemutatott egy zárt lábbal és csodálkozó tekintettel
végre hajtott, szabályos hátra bukfencet, amelyet szerintem minden tornatanár megsüvegelt volna. (Már ha
lenne a tornatanároknak süvege.)
Ami az egészben a szép, nem törte el sem a botját,
sem az orsóját, mindössze a feje búbján lett egy kis
pukli egy nagyobb kaviccsal való találkozás folytán, és
még a hal is meglett, ami az egészet okozta, egy arasznyi sügérke. (Gondolom mi, akik tanúi voltunk az egész
akrobata mutatványnak közben rengeteg kapást elszalaszthattunk, mert vagy jó tíz percig fuldokoltunk a röhögéstől.)
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tozott, a többi részen nagyon mély, közel 30 méteres
volt a víz.
Bár nem szeretem az éjszakai pecázást, de ezen a vízen nem nagyon volt értelme a nappali horgászatnak,
így szinte mindig estére mentünk le. Általában Árpád
barátommal, de néha csatlakozott hozzánk más is, mint
ebben az esetben Róbert, aki az egyik unokaöcsém.
Robi akkoriban ismerkedett a horgászat fortélyaival,
és már nagyon várta a találkozást a nagy kárászokkal.
A késő nyári szürkületben érkeztünk és gyorsan elhelyezkedtünk a nád falak közti bevágásokban. Én úgy
intéztem, hogy minél közelebb legyek egy kimustrált
homlokrakodóhoz, amit már évek óta evett a rozsda a
parttól nem messze, ugyanis szürke felhők gyülekeztek
a Bükk felett. A rozzant tákolmányból szemmel tarthattam a botokat, és nem is áztam el. Mint kiderült igazam
lett, és az éjszaka jó részében szakadt az eső, amit mi
bentről figyeltünk Robival, (ha éppen nem szunyókáltunk) csak Árpi tartott ki az esőkabátjában, és fogott is
öt szép halat.
Hajnalra nyoma sem maradt a zivatarnak, és mi is
komolyan neki fogtunk, hogy a barátunkkal szembeni lemaradásunkat bepótoljuk, a halfogás területén.
Ez nekem sikerült is, mert hamarosan kezdtek gyülekezni a pikkelyesek a haltartómban. Talán az éjszakai
pihenésnek köszönhető, de szinte minden kapásomat
sikeres akasztás és fárasztás követte. Árpádunk az átvirrasztott éjszaka után egy kicsit lassabb lett, de ő is
fogott még egy-két halat, csak Robi betlizett rendületlenül. Pedig volt kapása bőven neki is, de mindről lekésett és akkor kapta fel a botokat, amikor már lefelé
jött a jelző.
Természetesen, mindketten jó tanácsokkal láttuk el
az ifjoncot, amik közül a leghasznosabbnak az bizonyult,
hogy vegye ki a másik botját és akkor csak egyre kell
figyelnie. Árpi aztán ismét elmondta a gyors kapások
megcsípésének receptjét, amit nekem is előadott, és
fentebb már le is írtam. Így hát Róbert feszült figyelemmel, egész törzsével előre hajolva, szemeit mint egy
kígyóbűvölő, a kapás jelzőre irányítva, kezét néhány
centivel a három méteres tömör üvegbotja fölött tartva várta a kapást. Ami be is következett.
A jelző felvágódott. Robi kezei ráfonódtak a botra,
és gyors erőteljes mozdulattal feltépték azt a bottartó
ágasokról. Talán egy kicsit túl gyorsan is. Az is lehet,
hogy a fiú gerince volt egy kicsit megmacskásodva az
előre hajlástól, mindenesetre a bot gyorsabban jött fel,
mint ahogy ő felegyenesedett, és ennek az lett a következménye, hogy teljes erőből homlokon vágta magát
a nehéz szerszámmal. A hangos koppanás után pedig
elrévült szemekkel huppant le a földre, és jó néhány
másodpercig fel sem tudta fogni mi történt. A jókora
duzzanatra a homloka közepén talán csak az jelentett
gyógyírt, hogy olyan jól akasztotta meg a kárászt, hogy
amikor végre magunkhoz tértünk az esemény kiváltotta röhögőgörcsből még mindig a horgon volt és sikeresen kifogtuk.
Hát, így van ez kedves sporttársak!
M. Attila

STIHL SZAKKERESKEDÉS

Szada, Dózsa György út 33, 2111
06-28/503-475, 06-30/560-5535

Tel.: 06-20/580-22-00
https://horgaszom.com
https://www.facebook.com/
horgaszom.hu
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Amikor az autóból kiléptem ez a csodálatos
látvány fogadott. Nem
lehet betelni vele.
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Eljött végre a május, süt a nap, jó az idő, irány a
vízpart. Május 5-én a születésnapomon, mit tehetne az emberfia, ha nem horgászni menne, és
ha ez még nem volna elég édesapám, akinek szintén ezen a jeles napon van a születésnapja, eljött
velem.

w

w

Így Abádszalókon ünnepeltük a nagy napot, egy igazán jó horgászattal. Reggel hat órakkor felkeltem egy
kis reggeli, majd kávé és irány az autó. Szülői háznál
találkozó, majd irány Abádszalók. A helyet ismertük,
hiszen előző nap apa bejárta az egész abádszalóki
részt. Véleményem szerint, amikor az ember ismeretlen helyre megy, nagyon körültekintőnek kell lennie,
hiszen a jó hely, fél siker. Nagy segítségünkre lehet az
internet és a közösségi médiában található csoportok.
Kérdezzünk bátran, nagyon sok a segítőkész ember.
Ahogy elindultunk az izgalom egyre jobban fokozódott
bennünk, majd ahogy megérkeztünk, mintha egy mesebeli helyre érkeztünk volna, szép nagy fák és csodálatos madarak.
Itt álljunk meg egy kicsit!! Kedves horgásztársak
szeretném felhívni a figyelmeteket a szemét kérdésre.
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Ahogy kiértem a partra nem láttam szemetet, mert
egy nagyon előrelátó horgász egy kukás zsákot már ki
is készített oda, szépen madzaggal megkötve, jelezvén,
hogy a szemetet ide tedd. Ezúton köszönöm meg neki
és jelzem a zsák megtelt, de én egy újat elhelyeztem
ugyanúgy.
Ezen kitérő után térjünk vissza az érkezésem céljára. Amikor januárban elmélkedtem a tavaszi horgászatról pontosan arra gondoltam, amit most átélhetek
újra. A széket előkészítettem, a botokat összeraktam
és pár dobálás után az általam megfelelőnek vélt távolságon klipszeltem és mehetett az etetés. De, hogy
honnan tudom, merre keressem a halat? Nagyon
egyszerű, figyelni kell! Sokat elárulnak a halak, hiszen
amikor reggel csendes léptekkel a vizet megközelítjük, láthatjuk, ahogy mozognak, esetleg ugrálnak.
A távolságot 25 méterben határoztam meg és ide
ment az etetés. Mint tudjuk, ponty tilalom van, ami
azt jelenti, nem vihetjük őket haza és persze próbáljunk úgy horgászni, hogy ne is zavarjuk őket ebben.
Próbáltam olyan csalogató anyagot használni, amit
inkább a keszegek szeretnek ezért választottam egy
mangós method mixet hozzáadva Ananász, Mangó,

Csoki-Narancs pelleteket. Alapozó etetésnek ment 1015 kosárnyi, majd hosszúelőkés szereléken gyors oldódást biztosító kosárban, 50 cm előkehosszban, ment a
csonti, giliszta, kukorica is.
A másik botot method módszerhez raktam ös�sze, mert a nagyobb keszegek előszeretettel vannak
az etetés szélén és így hátha jön valami ott is. Mire
beállt az etetés a szél feltámadt és a bele-bele úszások is megszűntek, mert a halak a bentebb, mélyebb
vizekbe húzódtak vissza, melyet nem tudtam meghorgászni. Sajnos ez fél napon keresztül így ment, bármit
próbáltam, a várt kapás akkor is elmaradt. Szinte már
feladtam, mikor a szél csendesedni kezdett és az egész
napos etetés meghozta gyümölcsét.
Folytattam az etetést csúzlival és kiakasztott klips�szel. Az etetőanyagba folyamatosan tettem a pelleteket hiszen a nagyobb halak ezeket fogják megtalálni,
mert a kicsik szinte felfalnak mindent. Ezek a pelletek

vízzel találkozva megszívják magukat és igazán bizalomgerjesztő falatokká válnak.
Mivel törpeharcsa is lehet, sőt van is az etetésen,
ezért nem lehetett spórolni a kajával. A minőségi etetőanyag előbb-utóbb minőségi halat fog eredményezni.
Majd szélcsend után és az egész napos intenzív
etetés a nap végére meghozta az eredményt. 6 db
dévérkeszeg, 1 db vörösszárnyú keszeg és két 30
cm körüli törpeharcsa lett a végeredmény. De ekkor
már sötétedett és menni kellett haza. Ha belegondolok, hogy ha egész nap ilyen az idő, vajon mennyi
halat foghattam volna, de ott az a bizonyos ha. Nagyon boldog voltam, mert körülöttem már mindenki
hazament és feladta. De újfent tudtam bizonyítani,
ha kitartóak vagyunk, előbb-utóbb eredményesek is
leszünk.
Molnár Bálint

önök írták

A halak menüje bekeverve, pelletekkel dúsítva

Szerelékemet nem bonyolítottam túl. Gubancgátló cső,
ráakasztottam a kosarat és
50 cm hosszú előkét
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Számtalan előnye közül csak néhányat
emelnék ki:
- a parttól jelentős távolságokra horgászhatunk viszonylag vékony zsinórokkal,
- szeles időjárási viszonyok között is za- Dolgozik a matchbot
vartalanul alkalmazható e módszer,
- a termetes halakra horgászhatunk
könnyű szerelékkel.
nek levehető, variálható önsúlyal rendelkező úszók is, ezek
A módszer lényege többek között, egy speciális hor- esetében a súlyozást kis, menetes, kör alakú lapocskákkal
gászbot használatában áll. Ezek a botok jellemzően hos�- oldják meg. Ezeknek, az úszóknak nagy előnyük, hogy a
szúak, viszonylag sok gyűrűvel vannak szerelve, ezek horgász a vízparti körülményekhez igazíthatja kedvenc
mindegyike kis átmérővel és hosszú lábakkal rendelkezik, úszója (ön)súlyozottságát. Általában az önsúlyos úszokon
ezáltal lehetővé téve a távoli dobásokat. E botok hosszú- egy 2+1, 4+1, 12+1 feliratot találunk. Az első szám az úszó
sága rendszerint 3,90 m és 4,20 méter között váltakozik. önsúlyát jelöli, grammban kifejezve, míg a második szám
A legelterjedtebbek a 3,90-es pálcák, akár 18 gyűrűvel is az úszó ideális kisúlyozásához szükséges nehezék mértészerelhetik őket, a minőségi modellek különösen könnyű- kére utal.
ek. A közepes méretű orsók a legnépszerűbbek. Ezek forRendszerint, ezeknek az úszóknak a használata a partdulatszáma nagyon nagy, a zsinór gyors visszacsévélése tól távol történő finomszerelékes horgászatok esetében
érdekében. Ezen orsók dobja rendszerint nyújtott, ame- indokolt. Egyik legnagyobb előnyük ezeknek az úszóknak
lyeket ajánlott peremükig feltölteni. A horgászboltok bő az, hogy a végszerelék súlyának nagyrésze az úszó közvetzsinórválasztékából mindig a süllyedőkre vessünk szemet, len közelében található, ezáltal a felcsalizott horog sül�átmérőjük 0,12-0,18 mm között legyen. Ezek a zsinórok lyedése lassú és természetes. Amennyiben el szeretnénk
megkönnyítik a szeles időben, nagy távolságra történő kerülni végszerelékünk dobás közbeni összegubanclódáhorgászatot. A zsinórnak feltétlenül a vízfelszín alá kell sát, figyeljünk arra, hogy összsúlyának 70-80 %-a az úszó
merülnie, esélyt sem adva a szélnek, hogy „hasat” fújjon közvetlen közelében legyen. Emellett szerelékünk helyes
rá.
kisúlyozását szolgálja még néhány közepes méretű söréA machbotos horgászatban kétféle úszótípust külön- tólom és egy vagy több apró jelzőólom. Előbbiek helye,
böztetünk meg: a waggler és a két ponton rögzítettek rendszerint, az úszó és az előke közötti félúton van, míg
(stick). Ez utóbbiak kevésbé elterjedtek, létjogosultságuk utóbbiakat az előke közvetlen közelében szokás rögzíteni.
inkább folyóvizen van. Nálunk ezek az úszótípusok szinte A jelzőólmok szerepe a csali megfelelő mélységbe törtételjesen ismeretlenek.
nő juttatása és a kapások leheletfinom jelzése.
A waglerúszók lehetnek testnélküliek és testtel renA súlyozatlan wagglereket általában csúszóra szereljük,
delkezőek. Utóbbiakat főként távoli dobások esetén egyaránt alkalmazhatóak sekély és mély vizeken. Ezekhasználatosak, ezek jobban ellenállnak a szél hatásainak nek az úszóknak az előnyeit főleg sekély vizeken vehetis. A testnélküliek hosszúkás alakúak, rendszerint kisebb jük észre, ahol a halak sokkal félénkebbek, mint a mély
teherbírásúak.
vizek esetében. Ezek az úszok ugyanis, bedobáskor, sokkal
A waggler úszók lehetnek önsúlyosak vagy súlyozatla- finomabban érnek a vízbe, mint önsúlyos társaik. Ezáltal
nok. Az önsúlyos úszókra jellemző, hogy az úszótest aljára nem zavarják el a halakat etetésünkről. Mélyvízi hasznákisebb-nagyobb nehezéket szerelnek. Természetesen ezt latuk abban az esetben ajánlott, ha a víz mélysége megaz elősúlyozást a szerelék további ólmozásával kell kiegé- haladja horgászbotunk hosszát, ha a lassan süllyedő szeszíteni. Így hajszálfinoman kisúlyozhatjuk úszónkat. Létez- relékünket, már vízközt folyton elkapkodják az apróhalak.

or

finomszerelékes
feketesügér horgászat
horgászt

A gyűrűsbottal és orsóval való úszós
horgászat kifejlesztése az angolok nevéhez fűződik, egyaránt alkalmazták
állóvízi és folyóvízi horgászataik során. A módszer rövid időn belül teret
hódított Európa más országaiban is,
viszont a folyóvízi horgászmódszerek közt továbbra is a bolognai botos
technikák maradtak népszerűek. Viszont az angol módszer használhatósága és előnyei folytán, hamar elterjedt a versenyhorgászok körében is.

A jól összeállított
match szerelék hamar meghozza az
eredményt

Ez utóbbi, igen gyakori esetben az önsúlyos wagglerek
alkalmazása szinte lehetetlen, hiszen nem teszik lehetővé
a végszerelék jelentős súlyozását (max. 1-2 g), ami által a
szerelék gyorsan a fenék és etetésünk közelébe jutna.
A fixre szerelt úszókat többféleképpen rögzíthetjük
zsinórunkra. Léteznek gyári eszközök amelyek ezt a célt
szolgálják, ám a barkácsoló kedvű horgászok igen egyszerűen előállíthatják. Úszónkat rögzíthetjük egyszerűen
két sörétólom közé. Ebben az esetben úszónk fülét úgy
védhetjük meg a korai elhasználódástól, hogy egy darab
szilikoncsövet (drótburkolatot) húzunk rá. Ez a megoldás
főleg a nagy teherbírású wagglerek esetében indokolt.
Használhatunk erre a célra kis méretű forgókapcsot is.
A csúszó waggler két ütköző között találja meg a helyét.
Ezek közül az alsó lehet egy sörétólóm vagy egy cérnaütköző, a felső ütköző pedig (ez határozza meg a horgászandó mélységet) az esetek túlnyomó többségében, egy
szorosan rögzített (csúsztatható) cérnaütköző tölti be. Az

Próbálkozhatunk
csontival, pinkivel,
szúnyoglárvával

Csúszóra szerelt
waggler

ütközők cérnájának végeit ajánlott hosszabbra hagyni (ne
vágjuk teljesen vissza őket), dobás közben könnyebben
fog kifutni a zsinórvezető gyűrűkön.
Általános jellemzője ennek a horgászmódszernek a viszonylag hosszú horogelőke. A körülményektől függően,
a horogelőke hossza 30 és 50 centiméter között váltakozik, rendszerint nincs nehezékkel ellátva. Az alkalmazott
horgok kisméretűek (12-20), ezt követelik meg a leggyakrabban alkalmazott csalik (szúnyoglárva, csontkukac). A
horogelőke és a főzsinór közé abban az esetben ajánlott
egy kisméretű forgót beiktatni, ha horgunkra egyszerre
több csontit szeretnénk tűzni. Ezek ugyanis nyüzsgésükkel amellett, hogy felkeltik a halak érdeklődését, az előke
nemkívánt megcsavarodását okozhatják. Az említett forgó szolgálhat jelzőólomként is.
A végszerelék dobás közbeni összegubancolódása
gyakran megrémíti a wagglerezéssel ismerkedőket. A
gubacok kialakulásának esélye megnő, csúszó úszó hasz-

MÁR PEPSI-KÓLÁT IS KÉSZÍTHETÜNK MAGUNKNAK OTTHON
A világ vezető szódagépgyártója, a
SodaStream bejelentette, hogy június
1-jétől vadonatúj szörpöket tesz elérhetővé. A szódagép használók ezentúl
a PepsiCo legendás és közismert ízeit is élvezhetik otthon, a bejelentés
szerint ugyanis az új szörpcsalád a
klasszikus Pepsi, a Pepsi Max, a 7up,
7upFree, a Mirinda és a Mirinda Light
ízeket foglalja magában.
„Az ikonikus PepsiCo ízek bevezetése
fontos mérföldövet jelent a SodaStream missziójában, amelynek célja,
hogy úgy tegye elérhetővé a legjobb
ízeket a vásárlók számára, hogy közben óvja a Földünket” – emelte ki Eyal
Shohat, a SodaStream vezérigazgatója.
“Ezzel a lépéssel a SodaStream felhasználók képesek lesznek kényelmesen,
otthon elkészíteni a kedvenc Pepsi
üdítőjüket a SodaStream szénsavasvíz
készítő gépekkel és a többszörhasználatos szénsavasító palackjaival.
„Elnézve a SodaStream gyorsuló
növekedését, nagy örömmel tekintünk
ezeknek az erős márkáknak az összekapcsolódására” – hangsúlyozta Jim
Andrew, a PepsiCo ügyvezető alelnöke,

valamint a Beyond the Bottle és New
Ventures üzletág vezetője. Hozzátette:
a SodaStreammel közösen a műanyag
hulladék csökkentéséért és egy élhetőbb jövőért dolgoznak. Az új PepsiCo
szörpök bevezetése csak az első lépése
ennek a közös utazásnak.
Az új SodaStream szörpök 440 ml
kiszerelésben készülnek és egy flakon-

finomszerelékes horgászt

Léteznek levehető,
variálható önsúllyal
rendelkező úszók is

nal összesen 9 liter frissítőt készíthető
otthon. A cég tavaly kezdte meg a PepsiCo szörpök forgalmazását négy európai országban, Norvégiában, Svédországban, Németországban és Franciaországban. Az új ízek bevezetése idén
folytatódott, így többek között már az
osztrák, az olasz, a szlovák, a cseh és
a magyar vásárlók is találkozhatnak a
boltokban az újdonságokkal.
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nálata esetén, szeles időben, abban az esetben, ha sörétólmaink egy helyen csoportosulnak. A gubancolódás kellemetlen jelenségének elkerülésére létezik egy aprócska
trükk, amelyet a pergetőhorgászok bizonyára ismernek.
Arról van szó, hogy a dobás legutolsó fázisában, mielőtt
szerelékünk elérné a vízfelszínt, megállítjuk a zsinór további lepergését az orsóról. Szerelékünk ettől a „manővertől” kiterül a levegőben, elkerülve az összegubancolódást. Egyaránt használhatjuk, ezt a technikát, fej feletti
dobások esetében és kéz alatti dobasok esetében. Az optimális dobás kiválasztásakor figyelembe kell vennünk az
alkalmazott úszó típusát és a súlyozás helyének hollétét.
Miután sikerült kiválasztanunk a megfelelőnek tűnő
horgászhelyet, néhany dobásnyi energiát feltétlenül
szánjunk a vízmélység meghatározására, az aljzat feltérképezésére. Mivel ennél a horgászmódszernél a horog
viszonylag távol esik az ólmozástól, ajánlott mélységmérő ólmot használni. Esetleg a horogra egy nagyobb sörétólmot tehetünk, így túlsúlyozott úszónkkal könnyedén
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mérhetjük le a víz pontos mélységét. Sok esetben azonban nem szükséges a vízmélység pontos megállapítása,
ugyanis az előke az aljzaton feküdhet. Miután végeztünk
ezekkel az előkészületekkel, felcsalizhatjuk horgunkat
és elkezdhetjük a tulajdonképpeni horgászatot. Az első
dobás után, zsinórunkat csiptesük be az orsón található
zsinórklipszbe.Ez az eljárás megkönnyíti az ugyanazon a
ponton történő horgászatot, így biztosan nem dobunk túl
etetésünkön, hiszen a becsíptetett zsinór mindig ugyanabban a távolságban állítja meg szerelékünket. Most már
csak a helyes irányra kell koncentrálnunk. Ebben segítségünkre lehet bármilyen stabil koordinációs pont, ez lehet
egy vízből kiálló ág, vagy a túlparti villanyoszlopok egyike.
Teljesen mindegy, mire esik a választásunk, a lényeg az,
hogy horgászatunk során a viszonyítási pont még véletlenül se mozduljon el (soha ne válasszuk a parton lévő
tárgyak árnyékképét, ezek ugyanis a napszak változásával
„mozognak”) . Továbbá figyeljünk arra, hogy ha egy mód
van rá akkor ne változtassuk horgászpoziciónkat. A bedobást követően, minden esetben tanácsos a botspiccet a
víz alá dugni és néhany határozott orsótekeréssel kifeszíteni a zsinórt.
Az etetésnek jelen esetben is, mint általában a békéshalak horgászatakor, óriási a jelentősége, ennek pontossága, helyes kivitelezése meghatározhatja horgászatunk
sikerét. Kisebb távolságokba (15-20 m), etetőanyagunkat,
a legkényelmesebben kézzel juttathatjuk el. Jelentősebb
távolságok esetén nélkülözhetetlen egy jóminőségű etetőcsúzli használata. Köztudott, hogy a nagy távolságban
történő wagglerezés nehézségét nem a csali pontos célba
juttatása adja. Sokkal több ősz hajszálat varázsol a próbálkozó horgászok fejére az etetés pontosságának megoldása. Minél távolabb van ugyanis horgászhelyünk a parttól,
annál keményebb diónak tűnik az egy pontba történő
etetés megoldása. Eredményességünkhöz komoly csúzlis
gyakorlatra van szükségünk. Éppen ezért inkább csökkentsük a horgásztávolságot, mintsem kétszobányi területre etessünk. Ezzel ugyanis semmi esetre sem gyűjtjük
horgászhelyünkre a halakat, sokkal inkább szétszórjuk
őket. Ez pedig soha nem lehet célunk. Legtöbb esetben a
körülmények lehetővé teszik az ideális, 25-30 m távolságban történő horgászatot.
Losonczi
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