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Az akrobata
szerelék

Az alábbiakban összeállított szerelék leírásához
egy véletlen adta az ötletet. Először egy angol
horgászműsorban láttam ezt a szerelési módot,
ami rögtön felkeltette az érdeklődésemet. Megpróbáltam utánajárni, hogy Magyarországon a
bojlisok használják-e ezt a szereléket, de sajnos
rá kellett jönnöm, hogy kevesen ismerik. Néhányan hallottak róla, de gyakorlatban nagyon kevesen próbálták ki. Éppen ezért tartottam fontosnak ismertetését.
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A szóban forgó szerelék Angliából származik, először
2003-ban mutatták be egy horgászmagazinban.
A név a horog szokatlan felfogatásának módjából
adódik – nincs felkötve az előkére, mint a legtöbb
szerelék esetében, hanem szabadon csúszkálhat és
foroghat a zsinóron. Tehát egy akrobata szerelékkel van dolgunk, melynek horga képes fejre állni. E
mozgásszabadság előnye, hogy könnyen beakadhat
a hal szájába, hiszen minden bojlis szereléknek ez
a lényege, hogy a horog a hal szájába akadjon, ezt

pedig könnyebb elérni pörgő horoggal, mint rögzítettel.
Nem ez az egyetlen ilyen stílusú szerelék, régebbi írásokban is lehet olvasni ehhez hasonló szerelési
módokról, de ott a horognak korlátoltabb mozgástere
volt, míg itt szabadon foroghat akár egy légcsavar. A
tökéletes mozgáshoz előnyös, ha egy kifelé néző fülű
horgot használunk, mint például a 6-os számú Owner
SSW. Ez egy, azon ritka esetek közül, amikor egy ilyen
horognak elsőbbsége van az egyenes vagy a befele
néző fülűvel szemben.

SZÜKSÉGES ANYAGOK
A SZERELÉK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ:

1. ábra

pontyhorgászat

Rugalmas, lágy fonott zsinór, egy inkább kis, mint
nagyméretű Owner SSW horog (a legmegfelelőbb a
6-os számú), két ütköző erős műanyagból, egy szilikon
ütköző, és egy kis acél gyűrű. Az angol horgászok szerint ehhez a módszerhez a Fox Reflex zsinór a legmegfelelőbb. A szerelék azonban kevésbé lágy zsinórból is
készíthető, mint amilyen a Sufix Herculine Blend. Ha a
használt zsinór túl lágy, az előkének rövidnek kell lennie, hogy ne gabalyodjon össze. Egy 10-20 cm közötti
előke elégséges. Az ólom felett javasolt egy gubancgátló cső vagy leadcore használata is.
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ütköző – horog – második műanyag ütköző – második szilikon ütköző. A holland horgászok egy harmadik műanyag ütköző bevezetését is javasolják. (2.
ábra)
Kiindulva mindkét változatból, tulajdonképpen
mindenki elkészítheti saját szerelékét is– például
kiiktatva az összes műanyag ütközőt és csupán a
szilikon ütközőket használva. Egy másik különbség
a használt anyagban van. Például az angolok, előkének a lágy textil zsinór használatát javasolják, míg a
hollandok kétfélét: egy durva fonott és egy lágyabb
monofil zsinórt használnak előkeként. Az eredmény
egy kombinált szerelék, ahol a két zsinór egy forgóval van összekötve. A kombinált szerelékek, mint
már említettem kétféle zsinórból vannak összeállítva egy lágyabból, mely megengedi a pontynak, hogy
könnyedén bevegye a bojlit, és egy merevből, mely
megakadályozza, hogy kiköpje azt. Az összes változatnál kisméretű 6-os számú horgot használnak.
Az akrobata szerelék nem egy csodatevő titokzatos
dolog, amely ott is képes halat fogni, ahol más megbukik. Csupán egy plusz fegyver a horgász tárában.
Érdemes kipróbálni, mivel könnyű elkészíteni, csak az
a kis hátránya van, hogy nem lehet kicserélni a csalit a
fárasztás után. Ha cserélni akarjuk, akkor új szereléket
kell készíteni. A tartozékok tekintetében az itt bemutatottak csak javaslatok, mást is bátran ki lehet próbálni.
László Attila
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A szerelék elkészítése maga a megtestesült egyszerűség. Úgy kell eljárnunk, mintha csak sima gyöngyszemeket fűznénk fel egy cérnára. Kezdjük a fémgyűrű megkötésével, következik a bojli, az első műanyag
ütköző, a horog (háttal a bojlinak), a második ütköző,
egy szilikon ütköző. A két műanyag ütköző közé fogott
horognak kb. 1 cm-es mozgásszabadsága van a zsinóron. (1.ábra)
Amint a hal felveszi a csalit és elindul vele, a horog forogni kezd és beakad a hal alsó ajkába. Ha a
hal megakad és elkezd menekülni, a bojli széttörik, a
horog pedig a fém gyűrűre támaszkodik, ami átveszi
az egész terhet. A hurok, amivel megkötjük a fémgyűrűt nagyon igénybe lesz véve, ezért figyelmesen
kell elkészíteni. A szerelék csak süllyedő csalikkal
használható, főként bojlival. Nehéz volna például
kukoricával használni, mert az nem tudná olyan jól
elrejteni a horgot, mint a bojli.
Mivel a szerelék azon a tényen alapul, hogy a hal
saját magát akasztja meg, félstabil (semifix) ólmot
kell használni. Egyébként nincs más használati előírás, és nagyon jól működik nehéz, akadós terepen
is.
Ennek a szereléknek számos változatát használják
világszerte. Például a hollandok is, csak ők két szilikon ütközőt használnak egy helyett, az elemek jobb
rögzítéséért. Az összetevők rendje a következő: fémgyűrű – bojli – első szilikon ütköző – első műanyag
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A verseny helyszíne
a Maty-ér evezőspálya

Sziasztok! Tomozi Tamás vagyok az Italica Fishing
A versenysorozatunk folytatódik a Székesfehérvár
mellett
található Hajnal Horgásztavon https://www.
Első Úszós Horgászkupának a szervezője. Eltelt egy
újabb hónap és engedjétek meg, hogy a verseny- fcms.hu/hu/jelentkezes/496269, ahova még várjuk a
sorozatunk történéseit megismertessem veletek. jelentkezőket. A versenynek a kiírását megtaláljátok
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az FCMS.hu oldalon. A versenyt két fordulóban, egy
Májusban Szeged, Maty-érre látogatott a versenyso- napon rendezzük meg, maximum 60 fő részvételével,
rozatunk, ahol a nemzetközi versenyeiről híres Szeged, várható létszám 45 fő lesz. Reggelivel és a két forduMaty-éri versenypálya a szebbik arcát mutatta nekünk. ló között ebéddel várjuk a versenyzőket, nevezési díj
A verseny során megismerhettük Samut, a közel 10 ki- 25.000 forint. A versenysorozat állása a harmadik
lós jelölt pontyot, aki háromszor is megéhezett a kuko- forduló után a következő: https://www.fcms.hu/eredricára a négy nap alatt. Ugyanazon a helyen a szeren- meny/s2038.
A versenyen összesen 27 versenyző vett részt, a
csés horgászaink megfogták edzésnapon-csütörtökön
és szombaton- versenynapon is horogra került. A ver- harmadik sorozatot 929.020 g-os összfogással zártuk.
senysorozaton összesen 54 horgász vett részt, köztük a A dobogón első helyen Damir Spasic, második helyen
szerb horgászválogatott tagjai, köztük világbajnokok is. Nagy József, harmadik helyen pedig Dömötör Attila
A női horgászok között is több világbajnokot is üdvözöl- végzett, innen is gratulálunk nekik!
Erről készült beszámoló videónkat az alábbi linken
hettünk versenyzőink között, akik az erős mezőnyben
is nagyon szépen helytálltak. A sűrű versenynaptár megtekinthetitek https://www.youtube.com/watch?miatt sajnos a pálya befogadó képességéhez képest v=7ShpVGU8UIE, ezen kívül Első Úszós Horgászkupa
kevés versenyző vett részt a versenyünkön, de kiváló youtube csatornánkon megtaláljátok korábbi versenyeinkről szóló videóinkat.
hangulatban telt el ez a versenyhétvége.
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senysorozat 2022
A pontyok is jöttek szép számban

Dolgozik a gumi

Jó verseny, kiváló hangulat

Samu a pontysztár

Samu „újratöltve”

horgászverseny

A versenysorozaton összesen
54 horgász vett részt
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Olvasgatom néha a „nagymenők” etetési titkait. Tigrismogyoró-őrleménytől
a
herkentyűs gezemicéig regélnek már sok mindenről. Csak
A száraz kenyér könnyen
nem értem benne a logikát:
beszerezhető
ha egyszer a hal annyira szereti a tigrismogyorót, akkor
miért nem horgászik azzal senki, vagy legalábbis, az huszonhárom kilós pontyot fogni, akkor bátran meabból készült valamiféle csalival? Van azután ánizsos rem követésre ajánlani a módszert, mert 30 deka és
ízesítés, meg ez, meg az, de az ánizsos kukoricát már kiló harminc közötti keszegre, kárászra, mindjárt tíz
többször próbáltam – eléggé kapásnélküli napzárás- kilóra 3-4 órás horgászattal, a három darab kiló és
sal.
négy kiló közötti típuspontyra nekem eddig bejött.
A magam részéről a végtelenségig egyszerűsített Miről is van szó? Apró fogásokról, közte még olyaneljárások híve vagyok. Az olyanoké, amelyekhez ról is, amelyet a konyhában tanultam el (hiszen néha
nem kellenek sok ezer forintos csodaadalékok, elég a „teremtés koronája” is főz, főleg ha olyat akar enni,
elmenni a falusi boltba, és beszerezni 200 forintért amit szeret…), és vízparti megfigyelésről, józanésza hozzávalókat. Hogy ez is hoz-e ugyanolyan ered- ről, a jelszó: mindig az adott naphoz alkalmazkodj!
ményt? Attól függ. Ha valaki nem vágyik negyvenTehát: etetünk. Olyasmit, ami márciustól novembefokos délben kétszázharminchét darab háromdekás rig egyaránt jó, nemcsak a horgászboltnak, hanem a
apróhalra egy óra alatt, és ha nem akar mindenáron halaknak is. Mi kell hozzá? Két „nagyon különleges”
alapanyag. Az egyik a száraz kenyér.
Ami, ha a háztartásban éppen nem is
termelődik, de a boltban, főleg vidéken
kapható. Pár száz forintért adják kilóját, és kell még hozzá kukoricadara. No
nem, nem az, amit a nagy ABC-ben, áruházakban árulnak, tasakolva, 300 forint
körül fél kilót. Az áráért sem, de leginkább azért nem jó, mert túl nagy szemű,
durva ez az őrlemény. Inkább grízre emlékeztet. Az ugyancsak tasakolt kukoricaliszt pedig már túl „puha”, túl finom,
nagyon hamar össze tudja fogni betonkeménységűvé az etetőanyagot. Tehát
irány a terménybolt. Az alapanyag teVízfüggő, hogy mennyire kemény
hát megvolna. Hogy kell-e ízesíteni? Ápgombócot készítünk
rilis közepétől szeptember végéig nem,
de én legalábbis nem szoktam.

w

w

w

.h
or

ga

horgászcsalik

la
nd

ok

.h
u

Töpreng néha az ember a
halak ízlésének furcsaságain. Főleg akkor, ha etet
szépen, a hal is odajön rá,
mégsem fog semmit. Mert
akkor „a hiba az ön készülékében van”, nem a halakéban…
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Az idei hidegebb márciusban, meg olyan helyeken, tökéletesen eláztatja. (Itt a konyhai mesterfogás ügye:
ahol a vermelni készülő ponty- és keszegsereglet no- fasírtkészítésnél tanultam ezt meg!) Ja, és a kezed sem
vemberben is eszik, egyetlen ízanyagot szoktam hoz- fagy le mindeközben. Ha mindez megvan, kinyomkozáadni. Eperízű üdítőital port. 30-40 forint egy tasak dod, és egy tálcára teszed a langyos áztatott kenyeret.
belőle. Határozottan édes ízt és illataromát ad az ete- Majd a kisvödörből a vizet kiöntöd, a kenyérázalékot
tőgombócnak. Ráadásul – pezsgő italporról lévén szó beöntöd, és gyúrni kezdesz, a darát lassan, folyamato– vizet érve pezseg, fel-felszabadul a gombócokból, és san adagolva.
vízközt is csalja a halat, amit a gyorsan rásereglő kishalItt is érvényes az az alapigazság, az adagolt dara
népség is bizonyít.
mennyiségétől függ, milyen kemény lesz az etetőanyaHa mindez megvan, készíthetjük az etetőanyagot. god. Csakhogy: minden vízen, minden nap, a mélyDe nem kell órákig kavargatni, érlelni. Ha hajnali ötkor ségétől, áramlástól és vízinövénytől függően más és
indulsz horgászni, 4 óra 45-kor
elég nekilátni a gyúrásnak.
ELSŐ FÁZIS: a száraz kenyeret (mindegy, hogy csontszáraz,
vagy csak kétnapos) tíz-húszdekás darabokra vágod, töröd.
Beteszed egy kisvödörbe, és
irány a fürdőszoba. Ott jó meleg
vizet eresztesz rá, lehetőleg zuhanyrózsából. Azért melegvizet,
mert sokkal könnyebben teszi
az áztatott kenyérmasszát homogénné, mint a hideg víz, különösen ha vízparton, 6-8 fokos
vízben próbálod áztatni, és a hidegvízben áztatás jóval tovább
is tart…
A melegvíz viszont maximum
A dévér is szereti a málét
4-7 perc alatt a száraz kenyeret is
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más keménységű etetőanyagra van szükséged, és ha a
parton jössz csak rá, hogy például a jó kemény, mas�szív gombóc teljesen rossz az adott napon – akkor már
gond van. Mert kemény gombócból puhábbat lehet
formálni. Vizezheted még utólag, legfeljebb szétázik.
Viszont a puhább, lazább gombócokból keményebbet
úgy készíthetsz, ha a parton adsz még hozzá darát. Én
tehát mindig lágy etetőanyaggal indulok otthonról.
Olyan lággyal, amely már gombóc, tehát meggyúrva a
kezedben nem esik szét, de még nem „fejbeverősen”
kemény.
A parton több tényezőtől függ, hogy mennyire legyen kemény a gombócod. Nézzük sorra…
1.) vízmélység. Ha a víz csak méteres, és sem erős
szél a tavon, sem túl erős sodrás a folyóvízen nem zavar bele, akkor a lágy etetőanyag is egyben ér feneket.
Ezt az első gombóc beesésekor láthatod: ha már vizet
érve szétmegy, gyúrd egy fokkal keményebbre. Ha a
víz két-három méteres, akkor sem biztos, hogy a kemény gombóc a nyerő. Mert…
2.) nem mindegy, hogy van-e vízinövény a helyeden,
vagy nincs. Ha hínár van, és viszonylag sűrű, és abba
dobsz egy kemény gombócot, akkor egy dolgot biztosan elérsz vele. Azt, hogy a gombóc a hínár alá kerül,
és a hal vagy nem fér hozzá, vagy amin még rosszabb,
hozzáfér, eszi is, de mert te az úszóddal a hínár fölött
tudsz eresztéket beállítani, a hal „evőzónája” és a horgod mélysége között 40-70 centi különbség lesz. A hal
túrja a kaját, látod, hogy ott van, de kapásod biztosan
nincs. Ugyanez a helyzet tavasszal és koranyáron, amikor a nyúlós, sűrű zöldalga, vagy más néven moszat
van a vízben. Ez ugyanis a fenék közelében helyezkedik
el, és gyönyörűen „bebugyolálja neked” a gombócot,
amihez jobb érzésű hal végképpen nem nyúl hozzá.
Ilyen esetekben jobb lágyra hagyni a gombócot,
mert a lágy gombócból a kenyér is, a dara is jól oldódik,
és feljön a hínár felé, vagy a nyúlós zöldmoszat fölé.
Igaz, ilyenkor eszedbe ne jusson az eresztéket pont fenékre beállítani, mert a csalid ugyanúgy el fog veszni
a hínárban-moszatban, mint az etetőanyag. Ilyenkor
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Nem mindig csak a ponty a nyerő
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addig próbálgasd az eresztéket, amíg
pont a hínár felett nem vagy, illetve
két-három dobás után sem rakodik rá
a nyúlós alga.
3.) ha a hal eleve vízközt van, sok
ugrást, burványt látsz. Ilyenkor jó a
lágyabb etetőanyag, mert vízközé jönnek a komponensei, és a vízközt csalinkázó halat is helyben tartja. Persze
van, amikor keményebbre kell gyúrni.
Ha erős oldalszeled van, ami a tavon a
vizet is mozgatja. Ha a csatornán, lassúbb, de azért már láthatóan sodró folyóvízen horgászol. Ilyenkor kell KICSIT
KEMÉNYEBB kaja. De csak KICSIT! Nem
beton keménységű, mert azt órákig
böködheti a kishal, mire oldódni kezd,
és örök igazság: ha az apró nép nem
nyüzsög a frissen beszórt etetésen,
akkor a nagyot is hiába várod. Csak annyira legyen kemény, hogy ha a gombócból lecsípsz egy darabot, és
az ujjaid között gyúrni kezded, akkor egy keményebb
tészta féléhez hasonlítson a csipetnyi gyurma állaga.
Jó még ez az etetőanyag vermeléskor akár 4-5 méteres vízen is, akkor még egy fokkal lehet rajta további
darával „keményíteni”, de akkor se legyen kőkemény.
Ha Duna-sebességű folyóvízen horgászol, már nem ez
az etetés a jó, akkor földet is kell bele gyúrni. De azért
se rohanj a boltba, hogy ezer-kétezer forintért ilyen
meg olyan csomagolt földet vegyél – elég, ha kimész
udvarra, kertbe, és ha a kertet művelő asszony, vagy
nagypapa nem látja, gyorsan kiásol magadnak három-négy marok, lehet, sárga-, vagy feketeföldet, és
ezzel keményíted tényleg „betonossá” a gombócokat.
(Az epres, vagy sima, vaníliáscukros ízesítés a Dunán
lényeges lehet, nyáron is… Dévérre legalábbis, igaz, abból viszont kilósforma gorombábbakra.)
És mivel csalizzunk? Szóval: otthon az alap etetőanyagod tíz perc alatt elkészül, indulás előtt. Kint
vagy parton, további tíz perc alatt rájössz az ideális keménységre, és akkor jön a fő kérdés: mivel csalizz?
Évekig próbálkoztam én is, úgy, hogy most jövök
csak rá, elvileg és gyakorlatilag is mit rontottam el.
Mert: horgásztam lelkesen kenyérrózsával, hiszen ebből a gombócból kenyér oldódik ki, tehát a kenyér a
horgon a hal szemszögéből természetesnek tűnik. Aztán vagy bevált, vagy nem.
Próbáltam minél tovább kukoricával, néha az sem
jött be. Pedig olyankor még féldoboznyi puhább konzervkukoricát is belegyúrtam a gombócokba. Tavaly
november elején a szükség vitt rá a felismerésre. A
Kiskunsági-csatorna egyik stégjén ültem, és a viszonylag meleg novemberi napon felhőkben gomolygott
előttem az ezüst kárász, olyan 30-50 dekás példányok,
de volt pár nagyobb is benne. Az etetésre nagyon is
beállt, ezt túrás is jelezte. Viszont: hiába kínáltam úsztatva a puha kukoricát, nem kellett. Kenyérből csak
tegnapi volt nálam, ami a kenyérrózsának éppen nem
volt alkalmas. (Csontit, gilisztát felejtsük el, ha volt is

tam, és akkor is, ha fenékig húzva az eresztéket, kiállítottam az úszót.
Jó néhány potyka is jelezte: nekik nincs ellenükre
az újítás. Volt benne hármas is. Volt olyan nap, hogy
az egy óra alatt megfogott három méretes pontyból
kettő jött a „máléra”. Május elején pedig a dévérek
tartottak szép bemutatót abból, hogy mit is tud az
„újfajta” csali: egy hétfői napon túrás túrást ért a
helyemen, ugrott is a hal, még sem fogtam semmit
sem. Egy kapásom sem volt, még szerencse, hogy
cserebogárral megcsíptem egy kettes balint, nehogy
már hal nélkül menjek haza. Másnap makacsságból
visszamentem ugyanarra a helyre, de akkor már eldöntöttem: itt is kipróbáltam a málét. Eredmény: 10
dévért, több mint 7 kg, kilós a legnagyobb, egy méretes ponty, vagy 10 kisebb karikakeszeg – és még egy
törpeharcsának is ízlett a „csalafinta csali”. Mindezt
reggel 6 és ½ 9 között. Szerdán már tudatosan a másik
partra mentem, az pontyosabb. (Itt nincs fajlagos tilalom.) Hát – tényleg pontyos volt. Csak kissé retúrpontyos, 17 retúr szórakoztatott el, 20 és 27 centi között.
Még jó, hogy három darab sablon kiló húszas méretest is fogtam köztük.
Egyet tudok, most már nyáron a Dunán dévérre és
paducra is kifogom próbálni a „málét”. (Az idézőjelet
hagy magyarázzam meg: régebben is horgásztak máléval többen is. De főzött máléval, és az nem ugyanaz, mert kemény és durvább szemű darából készül. Itt
viszont az a lényeg, hogy apróbb szemű „puha” darát
használjunk, mert ha milliméternél nagyobb szemek
vannak benne, az pont arra jó, hogy a horogra gyúrt
kicsi labdácska pont a durva szemek mentén hasadjon
szét a bedobáskor és essen le.) Ami lényeges: a lehető
legkisebb súlyozású úszóval kell
az új csalit alkalmazni, mert túl
nagy súly, a durva, erős dobás is
arra jó, hogy repülés közben leváljon a horogról a gombócka.
Olyankor jön az a szívderítő látvány, hogy az úszód landol 10-15
méterre, az etetésnél, a gombóc
3-4 másodperccel később szép
pici csobbanással esik le – 10 méterre arrébb. Ilyenkor lehet ugyan
anyázni, sőt sorozatban emlegetni a rokonságot, de egyszerűbb
könnyebb úszóra váltani. Hát en�nyi, és még azt mondják: öreg kutya nem tanul új trükköket…
Hát kutyának 65 éves fejjel már
elég öreg vagyok, horgászom is
47 éve. De szerencsére van alapelvem: ha nem megy a hal, annak
mindig a horgász az oka, és addig
kell kísérletezni, amíg a kudarc
okára rá nem jössz. De ne a saját
fejeddel gondolkozz – hanem haÉs milyen finom az apróság
lakéval!
-ari

horgászcsalik

rá kapás, 5 dekás és karika szép nyálkás durbincs volt
a tettes…)
No, elő azt a rengeteg eszünket: mi legyen? Fél gombóc etetőanyag maradt a vödör alján. Megpróbáltam
ebből kicsi golyókat gyúrni, olyan 0,5-1 cm átmérőjűket. Tellett vagy félórába, amíg eltaláltam, hogy milyen
kemény legyen az általam „málégombócnak” keresztelt csali, ugyanis a túl puha a dobáskor lerepült a 10es horogról. De lassan eltaláltam, és 10 dobásból már
7-nél a horgon maradt a „málé”. Ahol addig semmire
sem kapás, ott az úszó alig tudott 10 cm-t sodródni a
vízben, már verte is le a kárász. 19 szép „karcsi” honorálta a trükköt, volt vagy 8 kg-ra való. Csak volt egy
bökkenő: elfogyott a vödörben lévő etetőanyag-maradék, és nem volt nálam se dara, se kenyér elegendő, hogy újat gyúrjak. A többi csalit csak úsztathattam
nyugodtan, mert kapás nem volt rá egy szál sem. Akkor tanultam meg: etetéskor minimum háromökölnyi
gombócot meg kell tartani csalinak, és mindig vinni
kell egy zacskó tartalék darát, 20 dkg kenyeret is, ha
esetleg újat kell gyúrni. Egy hét múlva a Tasi öbölben
próbáltam ki az „újmódi” csalit. 4 méteres vízben, és
ott is bevált. 29 retúr ponty, két méretes, 8-10 karika
és bodorka jelezte, szeretik.
Idén tavasszal már tudatosan készültem a „málés
trükkre”. Igaz a hideg március elején még a csontkukac-kukorica kombináció volt a nyerő, de már március
20-án is fogtam a Fűzvölgyi-csatornán máléval – dévért.
Áprilisban azután egyre inkább bejött a máléval való
csalizás, karikakeszegek, bodorkák, dévérek és pontyok is jelezték: az etetésen a halnak természetesen
hat, hogy a turkált etetőanyaghoz hasonló valami van
a horgon. Akkor is, ha fenék felett 5-10 centivel sodor-
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A gumihal

Kapható az élőre megszólalásig hasonlító
„gumi” sneci, bodorka, sügér, kiscsuka,
géb, stb.. A gumihal farka többnyire lapátba vagy korongba végződik. Ennek és a
hidrodinamikának köszönhetően a gumihal majdnem tökéletesen képes utánozni
az élő hal mozgását. Ugyanúgy alkalmas
mártogatásra és pergetésre is, mint a
twister. Minél nagyobb a farkon a korong,
annál intenzívebben ficánkol a gumihal.
A túlzott rezonancia sem javallt, ezért folyóvízen használjunk kisebb korongú halat, tavon nagyobbat – tekintve, hogy az
intenzitás a korong vagy lapát méretével
egyenesen arányos. A gumihal felfűzése
egyszerű esetben ugyanúgy történik, mint
a twisternél. Akkor helyes az arány, ha a

Egyszerű gumihalak, haltestű twisterek, twister test korongos farokkal és
kedvenc önsúlyos gumihalam

klikk

pergetőhorgászat

Ez az eszköz jóval látványosabban közelíti a zsákmányhal kinézetét, mint
„tekeredő” rokona, a twister. Hal
alakja van és úgy is úszik mit egy hal.
Színválasztéka szélesebb, mert adja
magát, hogy utánozni lehet vele a létező halak kinézetét. Így a twisternél
ismert színeken túl a komolyabb gyártók megalkották szinte minden zsákmányhal élethű mását.



https://ho-ho.hu/hetvegi-felkeszules-nyeremenyjatek-c123

https://horgaszakademia.hu/?modul=oldal&tartalom=1231027
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horog öble a heggyel a hal közepén áll ki a műanyagból. Léteznek viszont 20 cm-es, sőt hosszabb modellek is harcsára, nagyobb fogasra, csukára. Ezekhez már
póthorgot kell iktatnunk, mert különben a hátulról
támadó rabló csak a puszta gumit harapdálná, amíg
meg nem unja, vagy szét nem marcangolja. Áttetsző,
nem túl hosszú gumihalnál egyágú füles horgot használhatunk. Először mérjük a halhoz a twister fejet és
a csupasz horgot. Aztán ennek megfelelően vezessük
be a horgot a hal hátán és fordítsuk ki a hegyét, a szárát pedig húzzuk be a törzsbe, lehetőleg vízszintesig. Ez
után tűzzük be a twister fejet a szokott módon de úgy,
hogy a jig-horog hegye átbújjon a szóló horog fülének
lyukán. Ha a gumihal extrém hosszú, akkor készítsünk
hármashorogból és fonott zsinórból előkét és ezt kössük vagy a twister fejre a főzsinór mellé, vagy a kiálló
horog öblébe. A hármashorog egyik ágát mélyen szúrjuk a gumihal oldalába vagy hátába de úgy, hogy az ne
befolyásolhassa a farok mozgását. Az előke zsinórjának
hagyjunk egy kis játékot, hogy a test is szabadon tudjon hajlani. Vannak, akik egy csalitű segítségével a hal
belsejében vezetik el a zsinórt, kétség kívül elegáns és
praktikus megoldás, nekem kicsit macerás.
Nagyon okos kis műcsali az önsúlyos gumihal. Ez
egy már előre beépített fejjel kapható számtalan
alakban. Csak felkötjük és lehet dobálni. Némelyik
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Néhány mód a gumihal felhorgozására
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szabályos mestermunka. Vannak áttetsző példányok,
amiknek a külső mintázata mellett a belsejét is dekorálják. A belül megbúvó ólmot egy színjátszó fóliával
borítják, így olyan a látvány, mint amikor a „zsenge”
kishalnak kívülről látjuk a belső szerveit. A fotón látható modell nálam fogyóeszköz, még a legreménytelenebbnek tűnő napokon is előszed egy-két csukát.
Egy bánatom, hogy ezek a darabok már nem az olcsó
kategóriába tartoznak és zselészerű anyaguk nagyon
sérülékeny. Viszont ha nem volna olyan lágy amilyen,
akkor nem mozogna makulátlanul. A gumihalak kellő
lágyságát vásárláskor úgy tesztelhetjük, hogy a fejét
fogva, fejjel lefelé tartjuk. Ha a farok visszahajlik közel
a testhez, netán érinti azt, akkor jó lesz a hal mozgása. Ha összképében tetszetős a gumihal de sprőd,
azon egy kifőzéssel jelentősen lágyíthatunk. Ekkor viszont némi színváltozás benne van a pakliban. A merevebb gumihalak sem reménytelenek, sőt! Kiválóan
alkalmazhatóak az ún. drop shot módszerhez. Ennek
a lényege, hogy páternoszter vagy palomar csomóval
felkötünk a zsinórra egy nagyobbacska, hosszú szárú
füles horgot. A horognak merőlegesen kell elállnia a
zsinórtól. A fejénél feltűzzük a gumihalat, hogy vízszintesen álljon. A horogtól kb. 30-50 cm-re kötünk
egy végólmot – lehetőleg gömb vagy csepp alakút és
kész is van. Ezt a szereléket függőlegesen a fenékre

pergetőhorgászat

eresztjük és a feszesen tartott zsinórt néha ötletsze- mek érzés egy könnyű válltáskával, és egy szál botrűen, hirtelen belazítjuk. Néha kicsit odébb tehetjük. tal barangolva vagy csónakázva faggatni a vizet. ViNagyjából egy helyben táncoltatjuk, totyogtatjuk. gyázat! Kezdőknél az első sikerélmény függőséget
Csónakból vagy partról, 3 méteres vagy hosszabb okozhat!
bottal hatékony. Folyóban alapállásban olyan látTama
ványt nyújt, mint az árral egyhelyben
küzdő kishal úszása, ha cincáljuk, tóban
is pontosan olyan mintha a halacska
a fenékről csipegetne önfeledten. Az
USA-ban egészen merev, gilisztaszerű
„worm”-okkal – műférgekkel - is művelik.
A szilikon műcsalik tárolása kényes
dolog, számos műanyaggal kölcsönhatásba lépnek. Megolvadnak, leragadnak,
a dobozt vagy tasakot is tönkretehetik. A
megoldás annyi, hogy erre a célra gyártott twisterdobozban pihentessük őket,
annak vegyületével nem lép reakcióba a szilikon. Ha fejjel együtt tesszük el
műagyag csalijainkat, célszerű a horgokra parafa dugó szeletet tűzni, így nem
áll fenn sérülésveszély és egymást sem
szurkálják össze. Mi legyen még nálunk?
A csalikon, pergetőboton és az orsón kívül vigyünk magunkkal halszájbilincset,
kést, zacskót a halnak – ha hazavisszük.
Kényelmes apróság a körömcsipesz, ezzel precízen vághatjuk a monofil zsinórt
harapdálás helyett. Célszerű még egy
szájfeszítőt és egy horogszabadító csipeszt is eltenni. Merítő helyett kevesebb
helyet foglal egy kesztyű, vagy egy jóval
elegánsabb – bár drágább – halkiemelő.
Ebből kapható mérleggel kombinált fajta is, így már a kiemelés pillanatában láthatjuk halunk súlyát.
Érdemes belekóstolni a twistereA „drop shot” alapállásban és fel-le táncoltatva
zés, gumihalazás szabadságába. Re-

BIZTOS VÉDELEM A
SZÚNYOGOK ELLEN!
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Babócsa – Erzsébet sziget
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A Dráva Magyarország egyik legjelentősebb folyója, a Karni-Alpok délnyugati részén Toblach
környékén ered, hossza 695 km ebből körülbelül
357 km esik magyar területre. Az Őrtilos és Barcs
közt elterülő 84 folyam kilométernyi szakasz
számtalan érdekes és változatos horgászati lehetőséget kínál.

w

w

Őrtilos környékén ömlik a Drávába legnagyobb magyarországi mellékfolyója a Mura. Itt egy rövid szakasz tartozik hazánkhoz. Az Őrtilosi rész mind vasúton,
mind pedig személyautóval jól megközelíthető. A vasútállomásnál mindjárt jó horgászhelyet találunk, egy
benyúló sarkantyú lassítja a vizet. Békés és ragadozó
halra egyaránt érdemes próbálkozni.
A folyó ezen felső szakasza, nagyjából a Vízvár alatti részig, a paduc illetve márna zónába sorolhatóak. A
sodrás erős a meder kavicsos, jellemző halaik a márna, paduc, szilvaorrú, küllőfélék, bucók, domolykó, de
olyan fokozottan védett fajokkal is találkozhat az erre
horgászó, mint a dunai ingola – jelenlétét kutatások
igazolták -, vagy a „helyi erők” által elmondott dunai
galóca, bár ez utóbbi jelenlétére nincs egyértelmű bi-

zonyíték. A folyó kiváló természeti adottságait és európai szinten is kimagaslóan jó vízminőségét, mi sem
bizonyít jobban, mint az, hogy a Magyarországon nyilvántartott hét fokozottan védett halfaj közül öt megtalálható itt, nem is beszélve a drávai tegzesről, mely a
világon egyedül itt találja meg életfeltételeit. Igazi ritkaság még a csermely ciprus, mely hazánkban szintén
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Bohói tőzegtó

kicsit is tériszonya van az meg se próbálja! Rengeteg a
vízbeszakadt fa, melyek jó haltartó helyek.
A következő biztonságosan horgászható szakasz
Bolhónál található. Ez a rész a bolhói nagy kanyarnál
jobbra kanyarodva, a kavicsbánya irányába közelíthető
meg. Itt egy nagy zátony található, melynek belső felén
egy iszapos állóvizes rész van, keszegre, pontyra, csukára van jó esély. A helyiek szívesen horgásszák, külső
felén az élő folyót vallathatjuk. Kevésbé, de horgászott
rész úgynevezett „bolhói strand”, melyet a templomnál jobbra kanyarodva először beton, majd földúton
lehet megközelíteni. A földút, esős, rossz időben nem
járható. A folyó itt sekély, kavicsos, zátonyos, alacsony
vízállásnál hatalmas sóderpadok vannak szárazon. Kicsit padrózhatunk, vagy egy-egy balint is el lehet csípni.

horgászvizek

csak itt található. Történeti érdekesség, hogy Jelasics
horvát bán, itt kelt át seregeivel 1848-ban a Dráván,
szerencsére nem sok sikerrel.
Aki egy kis állóvízi horgászatra vágyik, az is megtalálja a számítását az Őrtilosi vagy épp az országosan ismert, sőt elismert gyékényesi kavicsbánya tavakon. Ez
utóbbi kapitális pontyairól, harcsáiról és szép feketesügéreiről nevezetes. Tovább haladva a Dráva mentén jó
és kedvelt horgászvizek partjára jutunk, mégpedig a
bélavári tavakhoz. A tavakat a faluból a vasútállomás
felé kanyarodva találjuk. Mikor az aszfalt út elfogy a
földúton balra kanyarodva jutunk a tavakhoz. A horgászat megkezdése előtt ajánlatos elolvasni a jól láthatón
kifüggesztett horgászrendet a későbbi kellemetlenségek elkerülése végett. A tavak elsősorban feketesügéreikről híresek, de fogható bennük ponty, csuka, süllő,
keszegfélék egyaránt. A Drávához közeli belső tavak a
Duna-Dráva Nemzeti Park védett vizei, melyeken szigorúan tilos a horgászat. Ezekről is érdemes előzetesen
tájékozódni.
A falut elhagyva Barcs irányába, néhány száz méter
megtétele után jobbra kanyarodva eljutunk a bélavári kavicsbányához. A bánya területére nem lehet személygépkocsival behajtani, de a sorompó előtt balra a dombra felhajtva lehet parkolni. Az itt található
mellékágakat egészen a vízvári kutatóházig meglehet
horgászni, a hely egyébként a környékbeliek népszerű
horgászhelye. Tavasztól őszig a békéshalaké itt a főszerep szép kárászokat, bodorkákat, szürkülettől kisebb
nagyobb harcsákat lehet zsákmányolni a gilisztával,
nadállyal, haldarabbal csalizott fenekezőn, ősszel pedig szép csukákat. Mivel nagy terület járható és horgászható meg gyalogszerrel a legjobb megoldás az
ideérkező vendéghorgásznak egy szál pergetőbottal
végigszórni a vizet. Az itteni csukák harciasságára jellemző, hogy bizony a kárászokkal teli haltartóra is rá-rá
rabolnak, ezt nekem is volt alkalmam megtapasztalni
egy eredményes nyári horgászaton. Egyszerűen félelmetes! A mellékág vízállása nagyban függ az élő folyó
vízállásától.
A következő horgászható folyószakasz Vízváron van.
A településre érve két irányból érhetjük el a folyót.
Az egyik az úgynevezett „kocsmai” út. Ezen elindulva
a földút elágazásánál jobbra kanyarodunk akkor egy
csendesebb mellékághoz jutunk, ahol főként békés halakra érdemes a horgot bevetni, itt egyébként legálisan
emelővel halásznak is, ha pedig balra megyünk akkor
a folyó fő ágához érkezünk. A másik út a „templomi”
út, melyen a magas part alá lyukadunk ki. Ez egy izgalmas szakasz és egy még izgalmasabbnak a kezdete.
Van itt nagy lassan áramló forgó, gyors szakasz, egy
nagy sarkantyú mögött, szinte álló víz. Finom úszós,
vagy fenekező cájggal békéshalazni, vagy egy pergetővel balinozni, domolykózni egyaránt érdemes. Innentől
kezdve a bolhói részig jórészt magas part található.
És higgyék el valahol tényleg magas! Kevés itt a horgászhely, de azért van, melyeket a partoldalba rögzített létrákon és belevájt lépcsőkön lehet megközelíteni. Ez pedig nem egészen veszélytelen feladat, akinek

Ez már szép darab
Nem csak a folyó, hanem tőzegtó is remek lehetőséget kínál a halfogásra. Kiemelkedő a tó ponty, amur,
süllő és harcsa állománya, ez utóbbiból kapitális példányok is horogra kerülhetnek, melyeket még senkinek
sem sikerült partra terelni. A törpék támadását, kötözött kukoricával védik ki és nem eredménytelenül.
Bolhót elhagyva Babócsán érdemes megállni. Itt
található a környék ismert helye az „Erzsébet sziget”.
Hangulatos, vadregényes, horgászvíz, mely egykor a
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Babócsán a Rinya patakon is szerencsét lehet próbálni, mondjuk egy
könnyed keszegezés keretében. A
keszeg mellett, kárász, domi, esetleg
potyka is beugorhat. Az Ó-Drávába
való betorkollásánál húszas harcsát is
fogtak már. Annyira tehát nem jellegtelen a víz, mint első látásra tűnhet.
Innen körülbelül húsz kilómétert
megtéve jutunk el Barcsra. A barcsi
Dráva szakasz nagyjából a műanyag
üzem feletti résztől a kőgátig terjed.
Ez a szakasz igen népszerű a horgászok körében, de sajnos a nem éppen
tisztességes hálós és gereblyés bandák körében is. Ez biztosan probléma
a folyó más szakaszán is, de én ezt a
részt ismerem igazán.
Nagyon jó márnás, paducos jászos
szakasz ez. Megfelelő etetéssel remek eredményeket lehet elérni. Márnából sajtos, dobiszapos szoktató
etetéssel a három, öt kilós példányok
is horogra keríthetőek, de a szagos anyag a harcsákat is
vonzza, de ezek megfogása igazán embert próbáló feladat. A ragadozók közül kedvelt még a nagy számban
előforduló balin és a süllő. Az öregebb balinokat nem
egyszerű feladat becsapni, de nem lehetetlen, a kisebbek viszont szinte ész nélkül rontanak rá a körforgóra,
apróbb wobblerre. Tavasztól őszig hatalmas ramazurit
rendeznek a parti zónában. Eredményes módszer itt is
az ólmos-legyes összeállítás. A helyi profiknak megvan
a saját nyerő ólma, amit maga önt, és a hozzá való legyet is ők kötik.
A süllők a part menti kövezések mentén, műtárgyak, akadók környékén tanyáznak. Kiemelkedő süllős

sz
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folyó aktív ága volt, mára már állóvizű mellékág. Hatalmas busákkal, amurokkal, pontyokkal, harcsákkal,
szép csukákkal, süllőkkel, compókkal, keszegekkel
teli. Úszózni, fenekezni, pergetni egyaránt érdemes.
A busák, harcsák sajnos a gereblyéseket is vonzzák.
Autóval, motorral, kerékpárral egyaránt megközelíthető a vasútállomás előtt jobbra fordulva a TSZ telep
felé, ahonnan jó minőségű földút visz a szigethez. Ha
tovább megyünk, a helyi erők által vallatott Jelkus és
Bresztics nevű folyószakaszokhoz érkezünk. A helyeket kisebb magas partok és vízbe dőlt fák jellemzik,
kedvező tartózkodási helyet teremtve a halaknak. A
sporik a bedőlt fák környékén alakítják ki helyeiket,
melyeket kukoricával, búzával,
darával etetnek. Nem eredménytelenül. Egy helyi öreg spori tíz kiló
feletti pontyokról és kettes hármas
jászokról mesélt. Ehhez mérten a
cájgot sem finomítják, erős bot, minimum negyvenes zsinór, szelepgumival ütköztetett ólom, egy darab erős horog a főzsinórra kötve,
hogy csak egyetlen kötés legyen.
Mert ha jön a hal, nem lehet kesztyűs kézzel bánni egy jobb hallal.
Csalinak egy szem kifúrt, aromás,
vagy natúr szárazkukoricát kötnek
hajszálelőkén.
Dívik itt a süllőzés is, de az se
akárhogyan. Hosszú erős bot, ötvenes, hetvenes damil, jókora ólom,
a csalit csak belógatják az ágrengetegbe, ha kapás van, nem vacakolnak sokat, de nem is lehet. Hát méreten aluli süllőt nem igen fognak,
Csodálatos víz a Dráva
kapitálist annál inkább.
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Gyakori vendég a márna
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horgászvizek

pálya a „hajójavító” feletti köves szakasz, de gilisztával víz. Aki más jellegű kikapcsolódásra vágyik, találhatóak
csalizva szép jászok is foghatók, ez a rész egyébként a városban lovardák, egy modern új építésű strandfüra balinozók kedvelt helye is. Megközelítése egyszerű, dő és rekreációs központ, múzeum, művelődési ház.
a városba beérve a vasútállomás felé kell menni, azt
Remélem sikerült a tisztelt olvasónknak kis kedvcsielhagyva pedig tovább és a második leágazásnál balra nálót összehozni, eziránt a csodálatos folyó iránt. Görfordulva menni még el nem fogy a betonút és ki nem büljön a bot!
érünk a faüzemhez, azt pedig gyalog megkerülve juBon.Ká
tunk el a folyóig, annak partján kitaposott ösvény visz a horgászhelyekre.
Fenekezve, tapogatva, twiszterezve,
gumihalazva egyaránt eredményesek
lehetünk.
Ha épp nincs valakinél csalihal, az
egykori hajójavító kis öblében, akár
télen is könnyű szerrel megfoghatja
magának.
Aki nem akar árkon, bokron átgázolni, az a vasútállomás mögötti kis
sétányon, kultúrált környezetben, finom szerelékkel könnyedén foghat
paducot, szilvaorrút, bodorkát, vagy
épp egy-egy márnát. Persze etetni
bőven kell, sóderrel, agyaggal nehezített kajával.
A környék bővelkedik horgászati
lehetőségekben. A városon kívül két
Kevés itt a horgászhely, de azért van, mekedvelt hely van, az egyik az Ó-Dráva,
lyeket a partoldalba rögzített létrákon és
a másik a Kis-Bók, ez utóbbi intenzíven
belevájt lépcsőkön lehet megközelíteni
telepített, pontyos, amuros, harcsás
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Házi gyurma
készítése
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Hányszor történt már meg velünk, hogy egy váratlan közbejött horgásztúra előtt arra ébredtünk, hogy nincs is megfelelő csalink? A csontik,
giliszták és a különböző lárvák kényes csalik és
nem bírják sokáig élve, ezért rövid idővel a horgászat előtt kell beszerezni ezeket. De mégis mi
történik akkor, ha a lehetőség vagy a felhívás későn adódik, és nem lesz időnk beszerezni a megszokott állati eredetű csalifajtákat?
Amikor csali nélkül úgy indulunk el horgászni, hogy
majd útközben csak találunk valamit, nagy eséllyel ku-
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A tojás sárgája az egyik fő alkotóeleme a házi gyurmának

darcra ítélhetjük a partit, még mielőtt megkezdődhetett volna. Nem ritkák azok a helyzetek sem, amikor
egy horgászat sikerét már a kezdetek kezdetén kellemetlenül befolyásolják a hiányos vagy rossz minőségű csalik. A helyzet orvoslására több lehetőségünk
is adott. Tehetjük azt is, hogy időben gondoskodunk
jó minőségű tartós műcsalikról, melyek mindig a csalis táskában lesznek. Gondolok itt a műgilisztákra,
műhernyókra, műlárvákra, vagy a horgászboltokban
beszerezhető szintetikus gyurmákra. De egy kis kreativitással és szorgalommal akár saját magunk is elkészíthetjük csalinkat. Lévén, hogy sokaknak nincs lehetőségük kisebb csonti- vagy gilisztatenyészetet kivitelezni,
melyek „üzemeltetése” gyakran több kárral, mint haszonnal jár, nem marad más hátra, mint a tészta eredetű gyurmák, növényi eredetű csalik készítése.
A horgászathoz használt gyurmák alapjául számos keverék szolgál. Lehet kenyérből, kukoricadarából vagy
lisztből, krumpliból és tojásból is alapkeveréket készíteni. Ezek természetesen tovább bolondíthatók, különböző színű-, illatú- és ízesítésű adalékanyagokkal, a
célhal típusának függvényében. A horgász célja, hogy
egy színében és izével vonzó, rugalmas állagú, tartós
gyurmát nyerjen. Ahhoz, hogy egy ellenálló, erős tex
túrájú anyagot nyerjünk, szükségszerű a cukor és tojás
kombinációjából előállított és a különböző keményítő
tartalmú anyagok használata (liszt, burgonya). Megjegyzendő, hogy egy ehhez hasonló csalit általában
keszeghorgászatra használunk, ezért elég erősnek kell
lennie, hogy bírja az éhes szájak folyamatos támadását, de egyben vonzóan rugalmasnak is kell lennie.
A cukor, liszt és víz keverékből származó gyurmát sokan lenézik, de hatékonysága mégis bizonyított. Ezen
egyszerű alapanyagok segítségével receptek ezrei készíthetők el, illat és színezékanyagok adagolásával. A
liszt, finom granulátumú őrleményként, nagyon rugalmas és összeálló anyagot képez, a cukornak, aromás,
csalogató szerepe van, valamint lehetővé teszi a gyurma könnyed oldódását a vízben. A víz hozzáadásával

A tojás sárgájához keverjünk porcukrot

Mindenkit szeretettel várunk!

horgászcsalik

HATÁRTALAN VARIÁCIÓK

A horgászaton kívül továbbra is lehetőség van rendezvények (családi- és céges rendezvények, piknikek, versenyek) megtartására. Barátságos és kellemes környezetben pihenhet felújított vendégházunkban, ahol 3 db
4 ágyas és 4 db 2 ágyas szobával, közös helyiséggel, teakonyhával és terasszal, valamint egy különálló 4 ágyas
apartmannal várjuk kedves vendégeinket

SZOLGÁLTATÁSOK:

 szállás (fűthető szobák)  társalgóban TV  hűtő
 fedett terasz  sátorhely  fűthető rendezvénysátor
 büfé  csali  horgászfelszerelés
 horgászási lehetőség a tavon
 futballpálya  pin-pong asztal
 bográcsozási lehetőség
 parkoló (szállóvendégeink részére zárt parkoló )
 WIFI

http://www.erdeszto-ravazd.hu/
E-mail cím: erdeszto@freemail.hu
Telefonszám: +36-30-494-66-77
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Lopjunk egy-két kanál krumplipürét a sült mellől

w
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w

pedig, az adalékanyagok egységes egészé állnak össze.
A leggyakrabban használt mellékadalékok, a krumpli
és a tojássárgája. A tojássárgájának főként tápláló szerepe van és egyben kedvező narancsos-sárgás szint
kölcsönöz a gyurmának. A krumpli adalék, azon kívül,
hogy kitűnő kötőanyag, az íze is csalogató lehet.
A horogra tűzött gyurma, már a horgászat kezdetén
elkezdi kifejteni jótékony hatását. Lassan oldódva, kis
részecskék bomlanak le belőle, beetetve a környező
helyet. Legtöbb esetben, persze nem is indokolt az
időszakos etetés, főleg ha vízközt keszegfélékre horgászunk. Ha fenék közelben horgászunk, akkor egy nagyon egyszerű etetőanyagot is használhatunk, száraz
kenyér, föld és aromák összeadásával. Bármennyire
is apróhalasnak tűnik, ez a gyurma bármelyik vízlakó
érdeklődését felkeltheti: a kárásztól, a pontyon át a
dévérig, de még a domolykóét, a paducét és a márnáét is. A horogra tűzött, fokozatosan oldódó csali köré
csoportosult kishalak, a jelentősebb példányok figyelmét is felkelthetik, melyeknek aztán nem jelent gondot a kicsik elől elhalászni a táplálékot.
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A vanília jó íz aromát kölcsönöz
a gyurmának

Az adalékok osztályainak egyik képviselőjét a zsíros olajos termékek képviselik. A vaj használata nem igazán javallott, mert könnyedén változtatja állagát az időjárási
viszonyok függvényében. Télen nagyon kemény lesz a
vajjal kevert gyurma, nyáron pedig túlságosan omlós.
Az olajfélék használata sokkal inkább indokolt. Főként
a kenderolajé, amely szinte minden békés halfaj számára ellenállhatatlan. Márna csali esetében, a gyurmához
reszelt sajtot is adhatunk, bár ezután sokkal nehezebben kezelhetővé válik. Az adalékok és színezékanyagok
skálája szinte végtelen. A curry féle fűszerektől kezdve,
a korianderen át a fűszerpaprikáig és a fokhagymáig,
valamint a klasszikus aromák közül a méz, vanília, tutti-frutti, kagyló, vér stb. minden használható. A fűszerek
kevésbé könnyen eldolgozhatóak a gyurmában, ezért
a finom, homogén anyag elkészítéséhez indokolt egy
konyhagép, daráló használata. A kívánt állag eléréséhez,
bánjunk csínján a vízzel, csak fokozatosan adagoljuk. A
gyurma elkészülése után, egy nedves konyharuhába
csavarva hagyjuk állni, mert könnyedén kiszáradhat és
ilyenkor kemény réteg képződhet a felszínén. Hűtőszekrényben egy-két napig gond nélkül tárolható. Hogy
tartósságát, hosszasan megőrizze, belegyúrhatunk egy
szétmorzsolt aszpirint is. A tabletta hatóanyaga gátolja
az erjedést, fokozva a készítmény tartósságát.
A helyszínre érve, az etetőanyag nedvességét úgy
őrizhetjük meg, hogy fokozatosan adagolva hasznosítjuk. Ennek legegyszerűbb módja, ha a készítményt egy

háztartási fecskendőbe töltjük. Ily módon nem csupán
a kiszáradástól óvjuk meg a gyurmát, hanem a horogra való feltűzését is megkönnyíthetjük. A gyurma nem
képes sokáig a horgon maradni, ezért rendszeresen
cserélni kell. Apró horgok használata javasolt, 18-22-es
méretek között. Úszónak leginkább a hosszúkás, vagy
csepp alakúak váltak be.
Kerülendőek az ostorszerű dobások, vagy minden
hirtelen és erős mozdulat, amely a csali elvesztését
eredményezheti. A kishalak kivételével (mint a küszök),
nem javasolt a gyors, elsietett bevágás, mert minden
hibázás csali cserét követel. Amikor az úszó lassan oldalra mozdul, a halak csak tologatják, ízlelgetik a csalit.
Miután beszippantották, a kapás sokkal inkább érezhetőbbé, észlelhetőbbé válik.

A GYURMA ELKÉSZÍTÉSE

Tegyünk egy edénybe egy tojás sárgáját, majd adjunk
hozzá egy kanál porcukrot (mert könnyebben oldódik,
mint a kristálycukor). Ezt követően tegyünk bele 2-3
kanál lisztet, a kívánt mennyiség függvényében, ezután adagoljunk hozzá 2-3 kanál krumpli pürét. Az alapanyagokat jól összekavarjuk, majd jöhetnek a színező
és aroma anyagok. Közben fokozatos víz adagolásával
elérhető a kívánt állag. Villával vagy konyharobottal
kavarjuk össze jól, hogy a kisebb csomók is jól szétessenek. Végezetül a gyurma akkor jó, ha az állaga jól ös�szeállt és rugalmas.
H. Zsolt

horgászcsalik

SZÍN ÉS ÍZ ADALÉKOK
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mûvészete
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Most egy kicsit lehet, hogy ki fogom ábrándítani
a Kedves Olvasókat, ugyanis rögtön az elején ki
kell jelentenem: szakirodalmakat olvasgatva még
soha senki nem tanult meg kuttyogatni! Ahhoz,
hogy a kuttyogató valóban tisztességes hangokat
adjon, mindenkinek, kivétel nélkül mindenkinek
szüksége van rövidebb-hosszabb gyakorlásra.

w

w

A kuttyogatás gyakorlatát úgy sajátíthatjuk el a legkönnyebben, ha olyan horgásszal indulunk először
kuttyogatni, akinek a keze már rá állt a kuttyogató kezelésére. De még ilyen esetekben is meglepődve fogjuk tapasztalni, hogy a gyakorlott horgász mozdulatait
megfigyelve és azokat pontosan leutánozva sem fog
megszólalni kezünkben a kuttyogató az első próbálkozásra. Aztán egy bizonyos idő után egyszer csak jönnek
a szebbnél szebb hangok, és most már azon fogunk
csodálkozni, hogy egy ennyire egyszerű mozdulatsort,
hogy a francba nem tudtunk az első próbálkozásra végrehajtani?
Természetesen azért nagyjából le lehet írni, hogy
hogyan is kell kezelni a kuttyogatót, hogy legalább valami kiindulási alapunk legyen. Lássuk hát, hogy nagy
vonalakban hogyan is néz ki a dolog!
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A legelső, amit tudnunk kell, hogy a kuttyogató –
bizonyos tévhitekkel ellentétben – nem akkor adja a
hangot, amikor azt belecsapjuk a vízbe. Éppen ellenkezőleg! A hang akkor keletkezik, amikor a kuttyogató
feje elhagyja a vizet. A fej ugyanis egy kisebb örvényt,
vagy inkább légüres teret hoz létre és húz maga után.
Amikor a vákuum megszűnik, ez fogja a jellegzetes
hangot produkálni. Hogy ezt elérhessük, a kuttyogató
fejét ne csapjuk bele, hanem egészen lágyan merítsük
a vízbe! Ott aztán rögtön fordítsuk csuklóból közel vízszintes síkba, hogy a fej közvetlenül a víz felszíne alatt
haladhasson. Amennyiben ugyanis a kuttyogató fejét
túl mélyre merítjük, a fejet követő vákuum nem a víz
felszínén fog hírtelen megszűnni, hanem még a víz felszíne alatt. Ilyen esetekben, a hanghatásban ne is reménykedjünk!
A finom vízbe merítés és az irányba fordítás után
már viszont lehet, kell is „durvulni” egy kicsit. Eddig
csak csuklóból dolgoztunk, most viszont az alkar erejét
is felhasználva fokozatosan gyorsítsuk fel a mozgást.
A legnagyobb sebességet akkor kell elérni a kuttyogatónak, amikor a fej elhagyja a vizet. A kuttyogatás
lényege tehát a finom vízbe merítés, a nem túl mélyen
történő és egyre gyorsuló mozgás. Leírva persze na-

ha a Dunán - még egy számomra teljeséggel ismeretlen
Duna-szakaszon is – halradar segítségére volna szükségem ahhoz, hogy megtaláljam a különféle halfajok
élőhelyeit! Persze vannak olyan horgászok is, akiknek
a folyóvízi horgászat idegen kissé, őket viszont teljesen
meg lehet érteni, ha halradar segítségére támaszkodnak. De lehetséges az is (mi az, hogy lehetséges? Ez
biztos!), hogyha annyi időt töltenék pergetőhorgászattal a Balatonon, mint teszem azt a Dunán, még ott sem
használnék halradart, hanem a hagyományos keresőmódszerekkel igyekeznék felderíteni a legígéretesebb
haltanyákat. A pergetőhorgászat „nomád”, kereső
horgászati módszer, egyik szépsége pontosan abban
rejlik, hogy egész felszerelésünk a pergetőbotból és a
vállunkra akasztott szimatszatyorból áll. Egyébként jó,
ha tudjuk: léteznek már olyan halradarok is, melyek
a szükséges kiegészítőkkel nem csak a csónakból, hanem a partról is eredményesen használhatóak. De az
ilyen halradarok egyrészt nem a kétkrajcáros árkategóriába tartoznak, másrészt pedig, ha ezeket minden
pergetéshez magammal cipelném, onnan már csak
egy lépés volna a nyugágy és a napernyő. Na, ne! Különben is, ha egy számunkra teljesen ismeretlen vízről
is rögtön mindent tudnánk, a horgászat a varázsának
jó részét, a várakozást, az izgalmakat lehet, hogy mind
elveszítené.
Véleményem tehát egyértelmű: a vérbeli pergetőhorgász nem használ halradart! Ezt a véleményemet
akkor is tartom, ha sokan lesznek, akik nem értenek
egyet velem ebben a kérdésben.
-tibi

harcsahorgászat

gyon egyszerűnek és talán primitívnek tűnik, de aki
soha nem csinálta, a legelső kísérletnél be fogja látni,
hogy időre van szükség, amíg a kéz rááll erre a mozdulatsorra.
Ami a kuttyogatás ütemét, ritmusát illeti, ebben a
kérdésben már alaposan megoszlanak a vélemények,
még a legprofibb harcsahorgászok között is. Vannak,
akik hármat-négyet ütnek, majd rövidebb-hosszabb
szünet után kezdik elölről, és vannak, akik lassabban-gyorsabban, de folyamatosan ütik a vizet. A magam részéről az utóbbi megoldást javasolnám, abból
az igen egyszerű elképzelésből kiindulva, hogy szüneteket tartva a kuttyogatásban lehet, hogy pont egy
olyan vízszakasz leütését hagyjuk ki, ahol a mélyben
egy harcsa lapul.
A kuttyogatásról természetesen még rengeteget,
akár külön könyvet lehetne írni. De itt és most elégedjünk meg ennyivel, a módszer alkalmazásához viszont
mégiscsak elengedhetetlenül szükséges volt, hogy
legalább az alapok alapjaival tisztában legyünk. Aki kifejezetten a harcsa horgászatáról, illetve konkrétan a
kuttyogatásról többet szeretne tudni, nagyon jó könyveket találhat ebben a témában, mely könyvek szerzői
óriási tapasztalatokkal rendelkező – nem pergető, hanem harcsahorgászok.
Még egyetlen, de nagyon kényes kérdésről kell néhány szót ejtenünk. Nevezetesen: ha már úgyis csónakból horgászunk, vajon alkalmazzunk a siker érdekében
halradarokat? Ha nem dunai, hanem mondjuk, balatoni horgász volnék, lehet, hogy a halradarok használata
mellett tenném le a voksot, nagyon sokszor előfordult
már velem ugyanis, hogy a helyismeret hiányában jókat égtem
a Balatonon, mert a rendelkezésemre álló szűkre szabott idő
alatt egyszerűen nem találtam
meg a haltartó helyeket. Ott volt
előttem az óriási víztükör, mely
néhány hínármezőtől eltekintve
semmiféle támpontot nem nyújtott arról, hogy vajon mi lehet a
mélyben, vajon hol helyezkednek el az akadók? Akkor és ott
természetesen nagyon bosszantott a helyismeret hiányából fakadó eredménytelenségem. Akkor és ott elgyengültem egy-egy
pillanatra és azt kívántam, bárcsak lenne halradarom! Hiszen
égni senki sem szeret!
A Dunán viszont alapjaiban
más a helyzet. Egy folyóvízben
mindig vannak támpontok, mindig vannak olyan törvényszerű sajátosságok, melyeket jól
megfigyelve nagy biztonsággal
ki tudjuk választani a legígéretesebb haltartó helyeket. Nagyon,
de nagyon szégyellném magam,
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Csukás titkok

w

Még mielőtt belekezdenék kijelentem, hogy teljesen magamtól, senki által nem kényszerítve
döntöttem úgy, hogy elmondok önöknek néhány
olyan dolgot, amely segíthet abban, hogy Önök is
kiváló csukahorgásszá váljanak. Tulajdonképpen
itt csak egy titokról beszélek, amelynek lényege,
hogy fordítsunk figyelmet még a legapróbb részletekre is, mert azok nagyon sokat számíthatnak.
Már írtam én is és mások is az olyan helyekről, ahol
eredményesen lehet csukára horgászni. Most azonban
kis titkokat szeretnék megosztani Önökkel, melyek a
későbbiekben, pozitív irányba befolyásolhatják a horgászatot. Azt gondolom, bármennyi horgászkönyvet és
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cikket olvastak már el, a tapasztalat és a hetedik érzék igen lényeges a halak megtalálásában. Talán hasznos minden fogás után elraktározni memóriánkban az
adott hely tulajdonságait, mint például a növényzet sűrűségét vagy a víz hőmérsékletét. Egy dolgot ne feledjenek: a speciális korbeli viselkedések nagyjából azonosak, halfajtól függetlenül. Bizonyára tapasztalhatták
már, hogy ott, ahol már fogtak egy csukát, több is jöhet
a horogra, méghozzá ugyanazon generációból.
A fiatal csukák, amelyek még éretlenek és tapasztalatlanok, azokat szinte bármilyen minőségű- színűnagyságú- és típusú csalival kapásra lehet bírni. Nem
ritkák azok az esetek sem, amikor sok haszontalan,
eredménytelen dobás után, őrült ütemben kezdnek

jönni a méreten aluli kis csukák. Sőt, még az
is előfordul, hogy egyes példányok többször
is szembe akarnak nézni a horgásszal, hiába
dobjuk vissza őket, néhány dobás után újra
viszontlátjuk. Ezzel szemben a nagyobb
példányoknak az a tulajdonságuk, hogy egy
elvétett támadás után visszatérnek a rejtekhelyükre, talán azért, mert a csali rossz
emléket ébreszt bennük. Az ilyen tapasztalt
példányokat csak úgy lehet újból kapásra
bírni, hogyha csalit cserélünk.
Visszatérve a helymeghatározásra: eléggé meghonosodott az a felfogás, hogy az a
hely, ahonnan éppen távozott a konkurens
horgász, teljesen kihalt. Ez egyáltalán nem
igaz! Kedvenc időtöltésem, amikor egy horgásztársam elhagyott helyén horgászok és
bebizonyíthatom, hogy hatalmas lehetőségeket hagyott ki. Ez azzal magyarázható,
hogy minden horgásznak megvan a maga
csali vontatási stílusa, a csuka lehet, hogy az
egyikre nem reagál, a másikra viszont igen.
Azt hiszem, hogy éppen itt az ideje, hogy
beszéljünk a zajokról. Ne higgyék, hogy a
csukáknak, ki tudja milyen jó „zenei” hallásuk van. Belső fülük sokkal inkább a test
egyensúlyát biztosítja, és nem a szerelmes
szavak felfogását. És akkor honnan támad
a csukacsábító nóta ötlete? Magyarázattal tartozom:
a hangok gyorsabban terjednek a vízben, mint a levegőben és hullámok formáját öltik, különböző rezgéseket okozva a víz egyes rétegeiben. Ezek a rezgések
csiklandozzák a hal érzékeit, majd átszűrődnek a pikkelyek kis nyílásain. Ennek a megállapításnak gyakorlati
jelentősége is van. A horgászok körében elterjedt az
a felfogás, hogy a zaj elüldözi a halakat. Ezért csukva

kell tartani a szánkat. Ezen horgászok sportot csinálnak mások csendesítéséből, miközben türelmetlenül
trappolnak lábaikkal a parton vagy őrjítően zakatolnak
a csónakban.
Én azonban azt tanácsolnám, hogy a trappolást
hagyjuk ki és ne dobjuk idegesen a csónak aljába a horgonyt, mert fennáll a veszélye annak, hogy hal nélkül
maradunk a horgászhelyen. A másik dolog az, hogy

csukahorgászat

A ZAJOKRÓL, HANGHATÁSOKRÓL.
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Legtöbbször figyelnünk kell a csali vontatási sebességére is, annak gyorsaságára vagy éppen a lassúságára. Sajnos, ha a
víz oszlopmélysége nem haladja meg a fél
métert, a gyors visszahúzás nélkülözhetetlenné válik. Viszont ebben az esetben a kárpótlás tőrvénye nagyon jól működik, mert
igazán kellemes látni, ahogyan a csuka felzavarva a vizet igyekszik elkapni a csalit.
Szerencsére a csuka horgászata nem
olyasmi, amit be lehetne szorítani egy szűk
leírásba. Azt akarom mondani ezzel, hogy
amennyi horgász, annyi stílus, pedig mindannyian ugyanazt a mesterséget űzzük. A
probléma csak az, hogy manapság sokak
számára a csuka horgászata egy egyszerű
hétvégi tevékenység, mely elvonja a figyelmet a hétköznapi problémáktól. Ilyenfajta
horgászatra bárki képes, csak egy megfelelő felszerelés, autó, jó adag sör és egy tó
kell hozzá.
Nézzük azonban más szögből is a csuka
horgászatát, hogy fel tudjuk fedezni az értékeit. Egy sikeres horgászat eredménye
nem egy egyszerű szám vagy mennyiség,
hanem annak élvezete, hogy én vagyok az
az ember, aki képes volt átverni egy makacs, agyafúrt csukát. Szavakkal lehetetlen
elmondani azt az izgalmat, amit az ember
átél akkor, amikor először megérzi a csuka
jelenlétét, és ez a hatalmas izgalom, a dübörgő szívdobogás csak fokozódik, egészen
addig, amíg a csuka a kezünkbe nem kerül.
Ez a lényeg emberek, erre kel odafigyelni!
Csak így válhat a horgászat az öröm forrásává!
Torcsi Lóránt
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nem szabad hagyni, hogy a megakasztott
hal túl sok ideig csapkodja a vizet, mert
ezzel minden halat elüldöz a környékről.
Véleményem szerint a szórakoztató
partner megtalálása után, a második
kulcs a sikerhez a csel, mellyel bevonjuk a
csukát a játékba. Ez elég bonyolult dolog
és nem tanítják az egyetemen. Egyike az
olyan dolgoknak, ami teljesen a horgásztól függ: a megfelelő műcsali kiválasztása és főképpen életre keltése, vagyis egy
anyagdarabka átváltoztatása ellenállhatatlan vonzalommá.
Egy csali nem tud magától vonzó lenni,
nagyon fontos, hogy a horgász figyelmes
legyen, különösebb gond nélkül tudja
megállapítani azt, hogy éppen mire van
szüksége a halnak. Persze olyan pillanatok
is akadnak, amikor a csukák a bokrok alatt
hagyják igényességüket és gondolkodás
nélkül ugranak bármilyen csalira. De ez az
esetek többségére nem jellemző.
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