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„Tapogatós”

süllôzés állóvízen
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A nádfal előtti torzsás és a
nyíltvízi medertörések környékén keressük a süllőt

Kedvenc vizemen gyakran horgászom süllőre. Kezdetben a klasszikus
könnyűfenekező, illetve úszós készséget használtam, mely hellyel-közzel működött is, ám nemegyszer
előfordult, hogy totál süket, esetleg
egy-két ideges húzással tarkított
estét kellett végigülni eredménytelenül. Eleinte próbáltam a csalival
variálni: halszelet fenék felett lebegtetve, élő kishal sűrűn cserélgetve, ám az igazi áttörést mégiscsak a finom cuccal végzett tapogatás
hozta meg. Persze ezzel nem én találtam fel a spanyol viaszt, hiszen a tó gyakorlott süllőzői (de más
vizek rablózói is) régóta alkalmazzák ezt a sportos
és finom módszert.
Először, mikor a tavat ismerők tanácsát megfogadva kipróbáltam, engem is meglepett eredményessége, mivel a horgászat végeztével 3:0 lett az
állás az ugyanoda vetett fenekező rovására. Ezt azóta többször is volt alkalmam megtapasztalni, hiszen próbaképp mindig bedobok egy halszeletet,
vagy élőhalat, már csak a kíváncsiság kedvéért is,
de amióta a tapogatóbot a legfőbb fegyver, a fenekező egyre inkább háttérbe szorul. Valószínűleg
a módszerhez alkalmazott finom felszerelés, a csali
folyamatos mozgatásának, illetve a nagyobb terület
átbogarászásának együttes hatásában rejlik az oka a
tapogatás sikereinek.
Mivel sem a terep, sem a halak nagysága nem
igényli a durva bánásmódot, ezért a szerelék összeállításánál nyugodtan lehet finomítani és egyszerűsíteni, persze az ésszerűség határain belül, hiszen
nincs nagyobb bosszúság, mint a megakasztott hal
lemaradása, esetleg szakítása a túl vékony zsinórra
kötött kicsi horog miatt.
Ezzel el is érkeztünk a felszerelés eszközeinek és
összeállításának konkrét ismertetéséig. Az akadálymentes, nyílt terepen a legalkalmasabb botok 3,5-4
méteres, 5-25, vagy 10-30 gramm dobósúlyú finom
pálcák, melyeket a telematchek-től kezdve a médium feedereken át, az erősebb match botok típusai
közül tudunk a legkönnyebben kiválasztani. Ezek érzékeny spicce pontosan közvetíti a legapróbb maszatolást is, ugyanakkor kellően erősek és gerincesek az akasztáshoz. Az orsók tekintetében érdemes
a 30-40-es méretekben gondolkozni attól függően,
kinek melyik illeszkedik kényelmesen a botjához.

Egy-két golyóscsapágy természetesen előnyt jelent,
ám ennél fontosabb, hogy a fék pontos, finoman
szabályozható és letapadásmentes legyen, mivel
minőségtől függően használt 0,18-0,22 mm zsinór
nehezebben korrigálja az orsó esetleges hibáit. Tapasztalataim alapján a legjobb horog finom húsú,
rugalmas anyagú, a biztos akadás miatt 4-2 méretű.
Ólomsúlyként számomra a legbeváltabb a karabineres forgókapocsra rögzített 10-15 grammos körte,
mely ilyen formában használva abszolút kiküszöböli
a zsinórcsavarodást, de a klasszikus pálcaólom is tökéletesen megfelel.
Csalihalként a vörösszárnyúak, bodorkák, snecik
kisebb, 4-6 centis példányai a bizonyultak a legfogósabbnak, áll-orrlyukon történő csalizással felkínálva.
A szerelék összeállítása egyike a legegyszerűbbeknek. A főzsinórra felfűzöm a karabineres forgót,
melynek kapcsába rögzítem a körteólmot. Felkötöm
a horgot, majd egy apró szelepgumi darabon duplán
átfűzve, kb. 40-60 centis előkét hagyok.
Ezzel az összeállítással igazán élvezetes a horgászat, mivel a fenék minden egyenetlenségét a
tenyerünkben érezzük, nem beszélve a süllők maszatolós kapásairól, ráadásul könnyen és gyorsan
újraköthető.
Persze mindez semmit sem ér, ha a halat nem ott
keressük, ahol tartózkodik. Ezek a helyek általában a

süllőhorgászat

Egyeseknek talán szokatlanul
hangzik a tapogatás – eme tipikus
folyóvízi süllőző módszer - alkalmazása állóvízen, mégis érdemes
kipróbálni, mert ott is képesek
lehetünk vele halat fogni, ahol a
fenekező, vagy úszós készséget
mozdulatlanul hagyják az ebfogúak. Mindez nemcsak feltevés, hanem gyakorlati tapasztalat.

www.gyekenyes-vizpart.hu

Gyékényesi nagytó közvetlen vízpartján
2-3 és 6-8 fős nyaralóházak, horgászházak kiadók.
Kábeltévé, wifi, csónak, stég, zárt udvar, kutyabarát szálláshely.
info@gyekenyes-vizpart.hu
Tel.: 06-20/370-8851, 06-30/484-9535
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Az ígéretes helyen a sokszor ismertetett legyezőszerű letapogatással igyekezzünk keresni a halat

A kisebb süllő kapását
megismerhetjük apróbb
ütögetéseiből
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nádfal előtti torzsás és a nyíltvízi medertörések kör- ül a horog. Ha finnyásabban esznek halaink, akkor
nyéke, melyekhez célszerű viszonylag közelebb (8- rendszerint a sűrű csalicserével, mindig virgonc csa10 méter) állni, mellyel nemcsak a csalihalat kímél- lihal dobálásával könnyebben tudunk kapást kicsijük a nagyobb dobások okozta traumától, hanem karni.
Mivel viszonylag közel és vékony zsinórral hordobásaink pontosabbak és bevágásaink is eredmégászunk, a bevágást, inkább határozott behúzásnyesebbek lesznek, mint messzebbről.
Azt tapasztaltam, hogy a helyválasztás mellett az ra célszerű szelídíteni. Ehhez a kapást követően,
időpont is döntő fontosságú. A legfogósabb időszak a megfelelő zsinóradagolás után visszaváltjuk a
– szándékosan nem írok órát, mert az a hónapok felkapókart, majd az orsóval néhány fordulatot tetükrében változik – főleg az alkonyat kezdetétől a kerve megkeressük a kontaktust a hallal és határosötétedést követő 1-2 óráig tart. Ha megfelelő he- zottan behúzunk. Ezáltal nemcsak a „kapufákat”,
lyen állunk, akkor az említett időponthoz közeledve hanem precíz fékbeállítással a halbeszakadásokat is
beinduló, majd egyre sűrűsödő kapássorozat lesz a elkerülhetjük.
jutalmunk.
Érdemes tehát ezt az igazán élvezetes – bár klas�Az ígéretes helyen a sokszor ismertetett legye- szikusan folyóvízi - módszert megfelelő finomítázőszerű letapogatással igyekezzünk keresni a halat. sokkal és a hely sajátosságaihoz igazítva, bármilyen
Az, hogy kézzel beszedve, vagy bottal emelgetve állóvízen kipróbálni, mert a gyakorlati tapasztalatok
próbálkozunk, nincs túlzott jelentőssége. Ennél sok- igazolják eredményességét.
kal fontosabb az állandó kontaktus és botcsúcs rezNáddüléseire történő azonnali reagálás. Amint pöccintést, ütést
érzünk, azonnal álljunk le és
váltsuk át a felkapókart, felkészülve az ujjaink közül történő
zsinóradagolásra. A kisebb süllő kapását megismerhetjük apróbb ütögetéseiből, szakaszos
húzásából, míg a jobbak határozottan rákaffantanak a kishalra és elindulnak vele. Persze
ez inkább irányelv, mint szabály, épp ezért a nyeletés idejét nem lehet általánosságban
meghatározni.
Előfordulnak
napok, mikor csak maszatolós
otthagyások borzolják a horgász idegeit, vagy a bottépős
kapásra is luftot üt az ember
Kedvenc vizemen gyakés van úgy, hogy 0,5-1 méteres
ran horgászom süllőre
zsinóradagolás után is biztosan
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Üdvözlök mindenkit!
Az ITALICA Fishing- Első Úszós Horgászkupa 2022 Versenysorozat ugyan
véget ért, de már javában szervezés
alatt van a 2023. évad!
Köszönetet szeretnék mondani
minden olyan kedves horgásztársnak, ismerősnek, követőnek, akik
figyelemmel követték a webáruházunk az AzFishing.hu fejlődését,
emellett jó hírrel szolgálok, mert sok
változással érkezünk hamarosan.
Már három sikeres versenyszezont
bonyolítottunk le a sorozatból. Nagyon sok visszajelzést kaptunk tőletek horgászoktól, versenyzőktől, ezt
figyelembe véve több változtatást is
tervezünk a következő évad keretein
belül. Erről a díjátadón majd részletesebben hallhattok majd.
A versenyszezon Ünnepélyes Díjátadója Dombóváron a Gunaras Resort Spa**** Hotelben lesz. A
november 18–20.-a közt megrendezésre kerülő IV.
Dombóvár Gunaras Családi Horgász Wellness Hétvégén és ünnepélyes díjátadón rengeteg program várja
az érdeklődőket. Horgászverseny mellett a családtagokat és a pihenésre vágyókat megújult játékparkkal,
flipperrel, darts játékkal, Bowlingpályával várjuk a
játszani vágyókat. Sokan már visszajáró vendégként
látogatják a Hotelt, és már év közben is alig várják ezt
az eseményünket. A KEDVEZMÉNYES CSOMAGOK
értékesítése már elkezdődött és a 60 foglalt szobából
több, mint a fele elkelt!
A hétvége alatt a 2022-23 év ITALICA újdonságai
bemutatkoznak, melynek keretében egy pár saját
gyártású termékekből vásárolhattok.
És akkor térjünk rá az elmaradhatatlan horgászversenyre, mely ismételten értékes díjakkal kerül
megrendezésre!!!

versenyhorgászat

IV. Dombóvár
Gunaras Családi
Horgász Wellness
Hétvége

Mindemellett egy rendhagyó ajánlattal rukkolunk elő az esemény részvevőinek.
Dombóvár - Gunarason, a Dél - Dunántúl szívében található magyar vidék egyik rendkívül exkluzív
szállodája. A harmonikus környezet, a kristálytiszta
levegő, a gyógy- és élményfürdő és a nyolc hektáros gondozott park teljes nyugalmat és feltöltődést
kínál a vendégek számára. Legyen nagy vagy még
kicsi. Elege van a város zajából, a stresszes hétköznapokból? Egy időre szívesen elmenekülne egy nyugodt, csendes helyre, ahol csak arra várnak, hogy
teljesítsék kívánságait? Örömmel várják a Gunaras
Resort Spa Hotelben****. Szóljon a tartózkodási
ideje a szabadban töltött időről és a családról.
A szálloda célja, hogy már a nevük hallására egy
barátságos, felejthetetlen helyre gondoljanak, ahol a
szolgáltatások különlegesek, az ételek finomak, a berendezések összhangot sugallnak és a törődés természetes.
7

Deluxe szoba felár: 17 500 Ft/szoba/éj (zuhanyzós vagy üvegfalú fürdőkádas szobával és saját
szabadtéri jacuzzival a teraszon)
Lakosztály felár: 22 500 Ft/szoba/éj (zuhanyzós
vagy fürdőkádas szobával és saját beltéri jacuzzival infraszaunával)
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Megrendezésre kerül a 2022. versenysorozatunk
Záró eseménye, amely nagyban különbözik az ös�szes többi versenyünktől.
A versenyünknek a Gunaras Resort Spa Thermál Tó
ad otthont.
A thermál-tavon 39 fő tud maximálisan helyet foglalni.
A versenyt 1 fordulóban 3 szektorban, maximum
szektoronként 12–13 fővel tartjuk meg.
A versenyt főként a IV. Családi Wellness Hétvégére
érkező szállóvendégeink részére rendezzük meg, és
korlátozott számban fogadunk el a maximális létszámig külsős nevezéseket.
A VERSENY DÍJAZÁSA, NEVEZÉSI DÍJ
A verseny nevezési díja 22 000.- Ft

Verseny díjazása:
A szektor győzteseinek:
1. hely 35 000 Ft értékű vásárlási utalvány +kupa
2. hely 25 000 Ft értékű vásárlási utalvány+ kupa
3. hely 20 000 Ft értékű vásárlási utalvány+ kupa
A verseny végeredményéből adódik össze a verseny győztese, ahol az első 5 helyezettet díjazzuk.
Akik részére a 25 000 Ft értékű vásárlási utalványokat
az ITALICA Fishing- Első Úszós Horgászkupa hivatalos támogatója az www.azfishing.hu támogatásával adjuk át.
A tóbérletből befolyt összeget a tulajdonos a különdíjakra ajánlja fel.
Első különdíj egy Gunaras Voucher lakosztályban
eltöltött hétvége két fő részére a Gunaras Resort
Spa**** Hotelben.
A második különdíj egy Delux szoba két fő részére,
két éjszaka a Gunaras Resort Spa**** Hotelben.
A harmadik díj egy Superior szoba két fő részére,
két éjszakára a Gunaras Resort Spa**** Hotelben.
Az első helyezett egyben elnyeri a vándorkupát,
amellyel indulási jogot nyer ingyenesen a 2023. évi V.
Gunaras Wellness Horgászkupára, amelyet februárban
rendezünk meg.
Ha felkeltette a figyelmeteket ez a kis bemutató, akkor látogassatok el a versenysorozat hivatalos
weboldalára a www.elsouszoshorgaszkupa.hu oldalra, és a facebook https://www.facebook.com/
groups/2822201178038014/c csoportunk mellett az
instagram oldalunkon elsouszoshorgaszkupa néven is
rengeteg fényképet találhattok.
Az idei, az előző évi versenysorozatról és a horgászvizekről készült videóink visszanézhetők a youtube csatornánkon: https://www.youtube.com/channel/UCIuPm6fPAa-jn2caGEB8Ajg
Tomozi Tamás
versenyszervező
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GYERMEKKEDVEZMÉNYEK (helyszínen fizetendők)
• 0–4 év között kiságy bekészítéssel a szállás és az
ellátás ingyenes
• 4–16 év között szülőkkel egy szobában, pótágyon
történő elhelyezés esetén a szállás ingyenes és
csak az ellátást kell kifizetni 10 000 Ft/fő/éj
FELÁRAK
• Standard Plusz szoba felár: 5000 Ft/szoba/éj
• Superior szoba felár: 7500 Ft/szoba/éj (üvegfalú
fürdővel és hidromasszázs káddal, illetve káddal)
• Superior plus szoba felára: 10 000 Ft/szoba/éj
(üvegfalú fürdővel vagy zuhanyzóval)

8
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AZ AJÁNLAT TARTALMA:
• 3 nap/2 éjszaka (Péntek és Szombat éjszaka) szállás 2 fő részére modern, stílusos standard plusz
szobában 70 000 Ft
• 4 nap 3 éjszaka (Péntek, Szombat és Vasárnap éjszaka) esetén pedig 85 000 Ft
• 5 nap 4 éjszaka pedig 100 000 Ft
• Bőséges svédasztalos reggeli
• Félpanziós vacsora
• Korlátlan fürdő használat (beltéri medencék,
kültéri medencék, szaunavilág - a járványügyi
készültség időszaka alatt a jogszabályok függvényében, az egyes szolgáltatások nem, vagy csak
korlátozottan állnak vendégeink rendelkezésére)
• Fitness terem korlátlan használata
• Fürdőköntös és törölköző bekészítés a szobákban
• Gyermek játszóház korlátlan használata
• Ingyenes internet csatlakozási lehetőség az egész
épületben (wifi)

w

versenyhorgászat

A IV. Gunaras Családi Wellness Horgászkupa megrendezésének időpontja 2022. november 18–19–20 Péntek, szombat és igény esetén vasárnap.

•

an

A szobák a mai követelményeknek megfelelve, különleges dizájnban, letisztult egyedi stílussal várják a
kedves vendégeket. A háromemeletes, szolid eleganciát és harmóniát sugárzó szállodában 93 szoba áll a
vendégek részére.
Az egyágyas és kétágyas szobák mellett mozgáskorlátozott szobákat is kínálnak.
A wellness szolgáltatások valódi testi-lelki felüdüléssel kecsegtetnek. Ép testben, ép lélek - tartja a közmondás is. Mártózzon meg a gyógyvízzel töltött medencékben, kényeztesse magát a pezsgőfürdőben és frissüljön
fel a szaunában. A wellness szolgáltatások nemcsak a
testét regenerálják, lelkét is újjá varázsolják.
A pihenést visszafogott eleganciát sugárzó szobákkal
és az étterem ínycsiklandó ételkínálatával teszik teljessé. Lazítson, kényeztesse magát a szállodában. A fény-,
illat- és zeneterápiás finn szauna és infraszauna mellett
megtalálható a gőzkabin, a szabadtéri finn szaunaház, a
jacuzzi, a szolárium, valamint a különböző légzőszerviés bőrbetegségekre is jótékony hatással bíró sóterápia
is. A szálloda kutyabarát...

Gunaras
Resort
Spa Hotel
Gunaras
Resort Spa
Hotel
Gunaras
Resort

Spa Hotel
Gunaras
Resort SpaSPA
Hotel HOTEL
GUNARAS
RESORT

Gunaras
Resort
SPA Hotel
2011. elején
március
elején
nyitotta
kapuit. parkosított
A 8 hektáros
parkosított
AA
Gunaras
Resort
SPA Hotel
2011. március
nyitotta
meg
kapuit. meg
A 8 hektáros
területen
fekvő, 93területen
szobás, fekvő, 93 szobás,
visszafogott
eleganciát
sugárzó
szálloda
a pihenést,
gyógyulást
kereső meg
vendégeket
kiváló
szolgáltatásokkal
várja. Aterületen
vendégekfekvő,
eleganciát
sugárzó
szálloda
a
pihenést,
gyógyulást
kereső
vendégeket
kiváló
szolgáltatásokkal
várja.
vendégekter
A visszafogott
Gunaras
Resort
SPA
Hotel
2011.
március
elején
nyitotta
kapuit.
A
8
hektáros
parkosított
93A szobás,
A Resort
Gunaras
Resort
SPA március
Hotel
2011.
március
elején
nyitotta
meg gyermekjátszók,
kapuit.
A 8squash
hektáros
parkosított
A
Gunaras
SPA
Hotel
2011.
elején
nyitotta
meg
kapuit.
A
8 hektáros
parkosított
területen
kényelmét
harmonikusan
berendezett
szobák,
200
étterem,
hangulatos
szivarszalon,
játékterem,
és
kényelmét
harmonikusan
berendezett
szobák,
200 fős
étterem,bár,
hangulatos
bár,
szivarszalon,
játékterem,
gyermekjátszók,
squash és
visszafogott
eleganciát
sugárzó
szálloda
a fős
pihenést,
gyógyulást
kereső
vendégeket
kiváló szolgáltatásokkal
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Tel: 74/566-390
E-mail: hotel@gunaras.hu
Web:
www.gunaras.hu
A szállodához tartozó Thermalium 2700 m2 vízfelülettel,
szabadtéri
és beltéri medencékkel, (b

10

ka
l

sz

.h
or
ga

w

w

w
pontyhorgászat

do
k.
hu

an

Két jó süllyedô
szerelék

Én szerintem egy jó szerelék kiválasztásában döntő szerepe
van az adott szituációnak, amit sok horgász egyáltalán nem
vesz figyelembe. Sokan mindig ugyanazt az általuk megszokott szereléket vetik be mindenütt, tök mindegy hogy az
adott helyzetben a horgászat ezt kívánja vagy sem. Véssük
az agyunkba: a szerelék megválasztása, mindig az alkalomhoz kell igazodjon!
Ne értsenek félre, én is használom a pop-up-ot, amikor
a körülmények ezt kívánják, de adódnak olyan helyzetek
is, amikor határozottan negatív hatást érhetünk el vele. Tehát használom én is a pop-up szereléket, de csak akkor, ha
a helyzet úgy kívánja. Ne feledjük, hogy a pontyok hamar
megjegyzik a veszélyes dolgokat. Egy olyan tóban, ahol
minden horgász pop-up szerelékkel horgászik, előbb vagy
utóbb a hal minden olyan dologra gyanakodni fog, amely
az aljzat fölött lebeg. Gondoljanak csak bele, és gondolkodjanak el egy kicsit a hal agyával is: egy lebegő módon
felkínált csaliban nincs semmi természetes, ugyanis egy
vízben nem szokott csak úgy lebegni valami a meder felett
pár centire.
Valójában a pop-up szerelék arra lett kitalálva, hogy a
vastag iszapban és a dús növényzettel benőtt terepeken kapásra bírja a halakat, azonban egyes horgászok egyszerűen
alternatívaként kezdték használni akkor is, amikor a halak
már nagyon óvatossá váltak a már megszokott sztandard
csalikkal szemben.
Ebben az esetben egy régi mondás is érvényt szerezhet,
miszerint a tanulás felejtéssel is járhat. Viszont egy dolog
biztos: a pontyhorgászatban azok a dolgok, amelyek sikert
eredményeznek egy adott pillanatban, sikertelenségbe is
fulladhatnak. Nagyon jó példa erre a szerelék. A végtelenségig lehet változtatni, alakítani. Azonban egy fontos dolgot
mindig szem előtt kell tartanunk, éspedig: lehet, hogy egyes
szerelékek csak rövid ideig lesznek sikeresek, aztán jön a sikertelenség, majd egy idő után újra hatékonnyá válhatnak.
A siker ciklikusan változik. Másrészről a szerelékek is a divat
szerint igazodnak és a divatot nem mindig a pontyok diktálják. A horgászok sokszor csak azért térnek át egyik szerelékről a másikra, mert szükségét érzik a változásnak. Nem
mondhatjuk, hogy túl logikus, igaz?
A következő sorokban be szeretném bizonyítani Önöknek, hogy a pontyhorgászat nem csak pop-up szerelékekből
áll, ezért ebben a számban bemutatok két olyan süllyedő
bojlis szereléket, amelyek esetében egy akármilyen kis csekély lebegés is megzavarhatja a szerelék mechanikáját. Tehát csak süllyedő csalival használjuk.

Az első, amit bemutatok Önöknek, az a Drop Down szerelék, amely a kedvenc szerelékeim közé tartozik. Kezdetekben a szereléket a legnevezetesebb brit vizeken és horgászati szempontból nézve Európa legproblémásabb vizein
használták. Jómagam és a barátaim is bevetettük már jó
sokszor e szereléket, fogtunk is vele már több ezer pontyot
mi is. A szereléket az évek során egyre jobban tökéletesítették, és biztosan állítom, hogy minden idők egyik legjobb
szereléke lett.
A Drop Down szerelék ötlete már akkor motoszkálni kezdett Ken Townley fejében, amikor életében először látott
egy merev szereléket. Ez a merev szerelék, több mint 20
éves múltra tekint vissza, anyaga egy 20 lb-ás Amnesiából
állt, amely nem más, mint egy nagyon merev monofil zsinór, melyet a legyezőhorgászok használtak. Ahhoz, hogy a
szerelék minél hatékonyabb legyen, használtak hozzá egy
forgókapcsot, mely közelében egy hurkot készítettek. A
merev szereléknek ezzel a kis trükkel egy nagyobb mozgási
szabadságot biztosítottak, ami úgy dolgozott, mint akár egy
lágy anyagból vagy fonott zsinórból készült társa, viszont annak hátrányait nem foglalta magába. Abban az időben Ken
sokáig használta ezt a merev szereléket, majd felhagyott
vele, amikor kiderült, hogy a halak megtanulták kikerülni.
Azon kezdett gondolkodni, hogy mi lenne akkor, ha még egy
hurkot készítene, nemcsak a forgóra, hanem a horogra is.
Az elején ugyanazt a zsinórt használta, mint a merev szereléknél, éspedig a 20 lb-ás Amnesiát, de be kellett látnia,
hogy az eredmény nem volt valami forradalmi. A kombi zsinórok megjelenésével viszont tökéletesíteni lehetett a szereléket és attól kezdve ez a szerelék Ken kedvenc szerelékei
közé lopta be magát.
A tökéletesített szereléket Ken legelőször a lakásától
nem messze, egy nagyon kicsi és diszkért tóban próbálta
ki. A tó neve Salamander és csupán kéthektárnyi területen fekszik, azonban abban az időben, ebben a kis tóban
lakozott Cronwall tartomány pár legnagyobb pontya. Nem
voltak túl nagyok, nemzeti vagy európai szinten nem voltak
kapitálisak, de volt közöttük 30 font (13,5 kg) súlyt meghaladó példányok is, és mivel kevés ilyen méretű halakkal
benépesített tó létezett akkoriban, ezért sok horgász látogatta. Ennek a nyomásnak az lett a következménye, hogy a
halak bármilyen nem oda való dologra gyanakodni kezdtek.
Kennek sikerült megfigyelnie a halak táplálkozási szokásait,
majd kétségbe esve tapasztalta, hogy itt tennie kellene valamit ahhoz, hogy a jövőben fogjon is. Látván azt, amint a
hal azt a szereléket is kiköpte, amelyre akár a házát is feltette volna, egyenesen kétségbe esett.
Nyilvánvaló, hogy amikor ilyen gyanakvó pontyokra horgászik valaki a szereléket is sokkal nagyobb figyelemmel
kell kísérni. Ken is ezt tette, és azt tapasztalta, hogy azon
az egy pár vérszegény csipkedésen kívül nem történt semmi. Látta, hogy a halak érdeklődnek a csali iránt, de mégis
valahogy mindig elkerülték a szereléket. Tíz esetből kilencszer még hozzá sem értek a csalihoz, vagy ha hozzáértek is,
szájba vétel után valahogy sikerült nekik megszabadulni a
szereléktől, még mielőtt az megakadhatott volna.
Mindenféleképpen meg akarta fejteni a sikertelenség
okát, ezért egy nap kísérleti megfigyelésbe kezdett. A part
közelében beetetett egy olyan fa alatt, amelyre könnye-

pontyhorgászat

Több horgászbarátom véleménye szerint nincs jobb
szerelék a pop-up szereléknél. Ők azt állítják, hogy a
süllyedő vagy a félig süllyedő csalis szerelékek egyáltalán nem érdekesek, sőt általában nem is váltják
be a hozzájuk fűzött reményeket. Őszintén meg kell
mondanom, engem igencsak meglep az effajta hozzáállás. A valóság az, hogy egy jó pontyhorgász, aki
mindent megtesz annak érdekében, hogy horgászata
sikeres legyen, az tudja, hogy a pop-up szerelék csak
egy megoldás a sok közül, és az így összeállított szerelékét csak akkor veti be, ha az adott helyzet ezt kívánja.
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tásunk. A következő miliszekundumokban a csalinak el kell
válnia a horogtól úgy, mintha soha nem lettek volna összekötve. Ezzel egy időben a csali kilökődik a hal szájából, és ekkor a horognak le kell esnie és meg kell akadnia a hal alsó ajkában, és éppen ez a kilökő erő lesz az, amely megakasztja a
horgot. Ennek értelmében ez a szerelék az akasztásnál nem
az ólom súlyára fekteti a hangsúlyt, hanem a csali súlyára.
Az ólom csak ezután fog szerepet kapni, a horog elmozdulását követően és azt kiegészítve még jobban belemélyíti a
horgot a hal szájába.
A Drop Down szerelék és a forgó horgos szerelék két
olyan modern szerelék, amelyek a horog és a csali elválasztásának elméletén alapulnak. Ezek a szerelékek a kemény
aljzatú és kevés növényzetű vizekben ideálisak. Az olyan
helyeken működnek jól, ahol nincs semmilyen akadály, ami
akadályozná a horog és a csali egymástól független mozgását.
Amint már fentebb is említettem, fontos megjegyezni,
hogy ezek a szerelékek csupán süllyedő csalikkal működnek
jól. Ha a csali egy kicsit is lebeg, a szerelék egyensúlya megbomlik és elveszti a hatékonyságát, vége mindennek. Nos
akkor nézzük a szerelékeket:

ka
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dén fel tudott mászni, majd beengedte a szereléket az etetőanyag közé, a botot pedig letette a földre úgy, hogy egy
része se legyen látható az etetett víz felett. A zsinórt lazán
hagyta, hogy átvegye az aljzat körvonalát, így a halak nem
láthatták sem a zsinórt, sem őt, sem a botot! Ezt követően
felmászott a fára, hogy lássa mi fog történni. Egy idő után
egy szép pontyra lett figyelmes, amint nagyon óvatosan
közelített az etetés felé. Mozgásából úgy tűnt, hogy bármelyik pillanatban elillanhat. De nem ezt tette. Óvatosan
megközelítette a szereléket, amely nagyon jól látható volt
a vízfenéken. Amikor majdnem 5 centire volt szereléktől,
felszippantotta. Ami azután történt, Ken minden elméletét alátámasztotta. A hal fejjel lefelé pozícióba váltott, és
ahelyett, hogy elillant volna a beakadt horoggal a szájában,
mozdulatlan maradt. Kopoltyúi között nagy mennyiségű
vizet beszippantva és kiengedve álldogált, majd pár másodperc múlva Ken láthatta, amint a horog csalival együtt
kirepül a hal szájából, majd iszkiri, máris hűlt helye volt a
halnak.
Ken már hallott efféle és ehhez hasonló történetekről,
de eddig a pillanatig nem hitte el, hogy ilyen is létezik. Most
már saját szemével is láthatta és meggyőződhetett arról,
hogy egy másfajta szerelékre van szüksége, amely a csali
felvétele után azonnal rögzíti a horgot a hal szájában. Így
találta ki azt a módszert, amellyel a horgot és a csalit el lehet választani egymástól, arra az esetre, ha a hal ki akarná
köpni a szájából.
Hogy miért is van ez így? Kapáskor a ponty képes a másodperc töredéke alatt megérezni, hogy nincs valami rendben a kajával, amit épp be akar kapni. Hogy ezt a zsinóron
vagy a horgon érzi meg, azt nem tudom, de a békés táplálkozása, ha valami nincs rendben azzal, egy pillanat alatt
pánikhangulattá válhat. Nos kedves horgásztársaim, ez az
a döntő pillanat, amikor eldől, hogy van vagy nincs akasz-
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A DROP DOWN SZERELÉK

Előállításához bármilyen típusú előkeanyagot lehet használni, de én a kombi előkezsinórt szeretem a legjobban. A
kombi zsinórt alkalmazva a forgó résznél egy nem gubancolódó merev zsinórhoz és annak előnyeihez hasonló részt
kapok, de ugyanakkor a horog felől egy lágy zsinór rész lesz
a végeredmény. Erre a célra bármilyen típusú burkolt zsinór alkalmas, nálam viszont a 25 lb-ás Fox Insider zsinórok
jöttek be. Az előkezsinór mellett, még a következőkre lesz
szükség:
• egy tetszőlegesen választott horogra
• egy kis mini forgókapocsra (vagy egy 2 mm-es átmérőjű gyűrűre),
• egy 7-es méretű rugalmas forgóra,
• egy gumikarikára a csalihoz
• és egy darabka shrink tube-ra (hőre zsugorodó cső).
Most megköthetjük a szereléket. Először húzzuk át a zsinórt a horog fülén, majd a kis forgón. (1. ábra) Majd egy kis
hurkot kötünk a horoggal és a forgóval együtt. Meg lehet
figyelni, hogy egyik alkotóelem sincs egymáshoz szorosan
rögzítve, csak hozzá van fogva a hurokhoz. (2. ábra) Vágjunk egy kis darabot a shrink tube-ból, majd húzzuk rá a hurok csomójára. Gőz fölött, szorítsuk össze a csövet. A zsinór
másik végét a rugalmas 7-es méretű forgókapocshoz kell

rögzítenünk. A csalit egy gumikarika segítségével kötjük fel,
amelyet előzőleg átfűztünk a miniforgó szabadon maradt
fülén. (3. ábra) Ha ez a művelet szabad kézzel nehéznek tűnik, jó szolgálatot tehet egy bojlifűző tű. Fogjuk fel a csalit
ezzel a gumival és rögzítsük egy ütközővel. (4. ábra)
Ezután közvetlenül a hőrezsugorodó cső fölött, az előkezsinór műanyag burkolatából eltávolítunk 1 cm-nyi darabot, hogy ne bonyolítsa a helyzetet. Vigyázzunk, mert ha
ezt nem így tesszük, a szerelék hajlamos a gubancolódásra.
Ezt úgy tudjuk még jobban kivitelezni, hogy a csalit egy vízben oldódó zsinórral odakötjük a horog szárához.
Az akasztás pillanatában az in-line ólmok adják a legkedvezőbb eredményt, ezek közül is a lapos vagy a kompakt ólmokat ajánlom, és végül a rugalmas forgókapocs még megadja a végszerelék maximális hajlékonyságát, finomságát.

A FORGÓHORGOS SZERELÉK

A forgóhorgos szereléket 2002-ben és 2003-ban Ardy Veltkamp tette híressé Sarulestiben, miután kiváló eredményeket ért el vele. Ő egyszerűen „forgószereléknek” nevezte el.
Azonban én most a saját változatomról szeretnék beszélni.
Annak ellenére, hogy Ardy-nak köszönhetően csak nem-

5. ábra
pontyhorgászat

4. ábra

őket, függetlenül tudnak mozogni és az eredmény bámulatos. Mint a Drop Down esetében is, bármilyen előkeanyag
használható, én azonban itt is a burkolt zsinórokat részesítem előnyben.
Az elkészítéshez az alábbi dolgokra van szükség:
egy tetszőleges előkére (esetemben Fox Insider),
• egy bojlifűző tűre,
• egy 2 mm-es gyűrűre,
• két szilikon ütközőre,
• egy tetszőleges horogra,
• egy nagyon rövid darab gubancgátló (anti tangle)
csőre,
• egy gumira, amivel a csalit rögzítjük
• és egy rugalmas 7-es forgókapocsra.
És akkor most szereljük össze ezeket. (5. ábra) Először is
az előkezsinórunk egyik végéről távolítsuk el a burkolatot, 5
cm-es részen. Ide kötjük a 2 mm-es gyűrűt. Ezután a gumit
ráfűzzük a gyűrűre (meglehet, hogy újra szükség lesz a bojlifűző tűre). A gumi átmérője megközelítően a csali átmérőjével kell megegyezzen.
A gubancgátló csövet fűzzük át a zsinóron és húzzuk rá
egészen a gyűrűig. Ezután következik az első szilikon ütköző,

rég lett divatos ez a szerelék már évek óta használatos és
létezik, igaz kissé másképpen tálalva. Legelőször jó pár évvel ezelőtt találkoztam egy ilyen szerelékkel, amikor egyik
barátom Anglia északi részéből visszatérve magával hozta.
El sem fogják hinni, ha azt mondom, hogy véletlenül fedezte fel, ugyanis szereléke visszacsévélésekor beleakadt egy
ilyen szerelékbe, amelyet valaki elvesztett vagy bedobott a
tóba.
Egész idő alatt Angliában ez a fajta szerelék éppen a
nagy hatékonysága miatt volt nagy titokban tartva a compó, márna, domolykó és dévér horgászok körében. Ez idő
alatt az angol horgászok rengeteg nagy pontyot fogtak vele
Nagy Britanniában és az európai kontinensen is. Andy Little, az egyik kiváló finomszerelékes versenyhorgász is nagy
rajongója ennek a szereléknek és majdnem minden békésebb fajnál alkalmazni szokta, ha azok közül is a nagyobb
méretű példányokat akarja megfogni. Azonban még mindig
nem tudom felfogni, hogy a bojlishorgászok, miért nem haraptak rá 2002-ig. Nézzük a szereléket:
A forgószerelék nagyjából úgy viselkedik, mint a Drop
Down, olyan értelemben, hogy a csali és a horog teljesen
el van különülve egymástól, és mivel semmi nem köti össze

amelyet rögtön a cső mellé helyezünk az előkezsinórra, majd
fűzzük fel a horgot. Vigyázzunk, hogy helyesen fűzzük fel a
horgot, előbb az előke a horog füle mögött megy be, és előtte
jön ki. Fűzzük fel a második szilikon ütközőt is, majd az előkét
a 7-es számú rugalmas forgókapocshoz kötjük. A csalit fúrjuk
át a bojlifúróval, rögzítsük a gumit a tűben és húzzuk át a csalin, majd zárjuk a végét egy bojliütközővel. Az előkére húzott
két ütköző között hagyjunk akkora távolságot, hogy a köztük
található horog könnyen tudjon forogni az előke körül.
Bedobás előtt a csalit egy vízben oldódó zsinórral rögzítsük a horog szárán – ez nagyon fontos, mert dobás közben
megakadályozza a gubancolódást.
Mint minden más hatékony szereléknél, így a Drop Down
és a forgóhorgos szerelékek esetében is a sikeresség mindig
függ valamitől. Ennél a két szereléknél a csali és a horog
mozgásának egymástól való szeparálása a megoldás, ami
miatt a szerelék hatékony lesz abban a pillanatban, amikor
a hal megpróbálja kiköpni a szereléket. Ezek a szerelékek
ideális megoldást jelenthetnek abban az esetben, ha a horgásznak túlzottan gyanakvó halakkal van dolga, amelyek
mindegyre behörpintik és kiköpik a csalikat.
László Attila
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Fagyos vizek
domolykói

A decemberi Sajó

A fűtött szoba ablakából nézni a zúzmarás tájat, miközben egy pohár tokaji aszút ízlelgetünk
kedvesünkkel… A hideg téli napokon van-e jobb
dolog ennél? Igen, horgászni. Természetesen, ez
csak vicc, sőt, ebben a formában egyébként sem
is igaz. Az viszont tény, hogy egy elszánt horgásznak nem kell szükségképpen otthon ülnie akkor
sem, ha beköszöntött az igazi tél. Meleg vizeinkben szinte minden halfaj fogható ilyenkor is,
sőt, a jégpáncéltól mentes folyóinkon a süllőzés
és a keszegezés megszállottjai olykor komolyabb
zsákmányra tehetnek szert, mint a meleg hónapokban.

w
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pergetésről. Horgászberkekben köztudott, hogy a domolykó a leghidegebb időben is fogható élőcsalival, legyen az csonti, giliszta, kishal vagy egyéb rettenet (pl.
kolbászkocka, szalonna, tyúkbél). Nem kívánom vitatni
az ilyen módon történő horgászat létjogosultságát, bár
sokkal nagyobb élményt látok a „szegény ember pisztrángjának” pergetéssel vagy legyezéssel történő megfogásában. Az alábbiakban a könnyű pergetés néhány
objektív előnyét emelném ki a nem műcsalis módszerekkel szemben.
Elsőként említeném a módszer mobilitását és gyorsaságát. A pergetés során viszonylag rövid idő alatt
nagyobb szakaszt fésülhetünk át, ami azért is fontos,
mert a domolykók télre nagyobb csapatokba verődMost mégsem ezekről a lehetőségekről szólnék, ha- ve, olykor mégis szobányi területen tartózkodnak. Ez
nem egy kevésbé ismert, de eredményes, leginkább a hely legtöbbször egybeesik a többi fehérhal vermelő
mégis emberpróbáló módszerről, a téli domolykó- helyével, illetve annak közelében található.
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Másik szempont, hogy elkerülhetjük a csali beszerzésével, tárolásával és fagy elleni védelmével
járó tortúrát. Lényegében egyetlen doboznyi műcsalira van szükségünk, amely néhány horgászat
alatt (feltéve, hogy ugyanarra
vagy hasonló jellegű helyre járunk) pár darabra csökkenthető.
Ezenfelül módszerünk sportszerű
és élményszerű horgászatot tesz
lehetővé.
A felszerelési igény némiképpen eltér a nyáron alkalmazottól,
ami a speciális körülményeknek
tudható be. Számolnunk kell a
dobástáv
megnövekedésével,
mivel a domolykók a csendesebb,
sokszor a túlparthoz közeli visszaforgókban, akadók takarásában
Késő őszi „termés”
vagy pangó vizekben tanyáznak.
A bothossz ebből következően
2.7-3 méter körüli, dobósúlya a könnyű pergetésnél fejüket, hogy fonottról írok, miközben a finomszerelémegszokott 2-20 g tartományban mozoghat, típustól kes, téli domolykózást taglalom. A fonott használatát
függően. Gyűrűi semmiképpen se legyenek aprók (pl. ez esetben két dolog indokolja: a csali mozgása és vematch-gyűrűk, amelyek könnyen befagynak), és le- zetése, illetve a kapások nagyfokú óvatossága.
Elsőként ez utóbbival kezdeném. A domolykó télen
hetőleg vékony, könnyű anyagból készüljenek. Orsót
inkább 30-as mint 20-as méretűt válasszunk, ponto- legtöbbször csak kíséri, szinte hozzáragadva követi a
sabban kb. 4 cm dobátmérővel rendelkezőt. Ettől na- műcsalit. A tiszta vízben nem egyszer láttam, ahogy
gyobb, így sajnos nehezebb orsóval pergetésünk már hátulról éppen csak meg-megpöccintve kóstolgatta.
Ebben az időszakban rávágása közel sem vehemens,
elveszti érzékenységét, az eredményesség rovására.
Zsinórként a lehető legvékonyabb fonott (0.06 mm) sokkal inkább alig észrevehető koppintás vagy ritmusvagy 0.15-0.17 mm-es monofil damil jöhet szóba. A törés. Ez a támadás általában erőtlen ahhoz, hogy (a
pergetés – legalábbis komolyabb gondok nélkül – mí- monofil miatt) a kapást későn észlelő horgász műcsalinusz 5 fokig művelhető, hozzátéve, hogy nulla fok alatt ján a domi „megragadjon”. Ráadásul, az így megakadt
a fonott zsinór helyett monofil damilra érdemes vál- hal legtöbbször elvész a fárasztás során.
Másik érv a fonott mellett, hogy a vékony monofil
tanunk. Gondolom, olvasás közben sokan felkapták a
damilok már a 15-20 méteres
távolságban is relatíve nagy
nyúlással bírnak, elnyelve a
műcsali által keltett rezgéseket, és tompítva a botspiccel
végzett finom csalivezetést.
A fonott zsinór használata a
szerelék összeállítását illetően
további magyarázatra szorul.
A fonott látványa gyanakvást
kelt a domolykókban, ezért
célszerűnek tartom 60-90 centiméteres, 0.16-0.18 mm-es
monofil előke alkalmazását. A
fonott és a monofil összekötésére a lehető legkisebb méretű
dyneema-kapcsot (not-a-knot)
javaslom, míg a csali rögzítése
történhet közvetlenül a damilra, vagy az arra kötött könnyű
kapocsba. Az ilyen módon jaEsti érdeklődő
vított szerelék már tökélete-
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Kellemes meglepetés –
egy közel kettes balin

re megszűnnek, ami valahol érthető, hiszen a hideg vízben hosszabb emésztési periódussal kell számolnunk.
A gyakorlatban legjobbnak a tél végi, első fagymentes napok mutatkoztak, igaz, termetes példányok a felhős időszakokat követő januári napsütésben is akadtak
horogra. A tavasz közeledtével felerősödő étvágy oka
egyszerre lehet a természetes táplálék (elsősorban apróhal) fogyása (melyben egy vízimadár, a sarki búvár is
jelentős szerepet játszik), a víz felmelegedése, illetve az
„erőgyűjtés” a későbbi íváshoz.
Műcsaliként a 0-s vagy 1-es méretű körforgók és a
2-5 centis wobblerek egyaránt eredményesek lehetnek. Villantók közül Mepps, Ilba és Vibrax márkákat
használtam, de a „noname”, házilag készített körforgók
között is leltem már fogós darabra. Wobbler készletemből
a fényviszonyok függvényében
(a Rapala színskálánál maradva)
az S, SD, SB, G, SG, és RT jelű
ek váltak be, de más gyártók
„halszínű”, élethű utánzataival
is sikerült már szép domikat
fognom. A különféle Rapala típusokból a felúszók (Original 3,
5) helyét ebben az évszakban
átveszik a merülő (Countdown
3, 5, Mini Fat Rap) és az úszásból mélyre törő (Jointed Shad
Rap 4, Risto Rap 4) változatok.
Általánosságban elmondható,
hogy a legtöbb műcsali gyártó cég kínálatában találunk 2-5
cm közötti, domolykóra alkalmas wobblereket (Ugly Duckling, Profi, Salmo, Rebel, Duel,
Yo-Zuri). Tapasztalatom szerint, e márkák között valamivel
hamarabb találunk „stabilitási
gondokkal küzdő” darabokat,
ami a rögzítőfül finom (jobbra
vagy balra) hajtásával, esetleg
a horgok cseréjével viszonylag
könnyen javítható.
Sajnos, meg kell jegyezzem,
hogy a kereskedelemben (mivel a könnyű pergetés a piac
igen kis szegmensét fedi le)
kulcskarikák, megfelelő horgok
és rögzítők tekintetében mindmáig szegényes a kínálat.
A domolykóról érdemes
még megemlíteni, hogy puha,
szálkás húsa miatt gasztronómiai szempontból a többi
keszegféléhez mérten is hátrányban van. Ezzel szemben,
kitűnő sporthal; egy kiló körüli
példány fárasztása vékony zsinóron már rendkívül élmény-
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sen közvetíti a rezgéseket, valamelyest a domolykó
gyanakvását is elaltatja, sőt, az előke minimális nyúlásával csökkenti a hal fárasztás közbeni elvesztésének
esélyét.
A kapások mind a szűkebb értelemben vett körülmények (napszak, fényviszonyok, időjárási frontok),
mind pedig a tél előre haladtának függvényében változnak. Tapasztalatom szerint a téli Sajón a napszak és
a fényviszonyok kisebb súllyal befolyásolják a domolykót, mint a nyári hónapokban, így egész nap közel azonos eséllyel pergethetünk.
Az időjárási frontok annál érzékenyebben érintik a
halakat. A kapások leheletfinommá válnak, olykor pedig (minden csalivezetési trükk ellenére) huzamos idő-
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Egy szebb
példány

domolykóhorgászat

szerű. A téli domolykók – a víz magas oxigéntartalma
miatt – különösen kitartóan védekeznek, noha kirohanásaik mérsékeltek. Mindemellett télen legnagyobb
az esélyünk egy kapitális, esetleg többkilós példánnyal
való találkozásra.
Hazai vonatkozásban a domolykót a legyezés és a
könnyű pergetés fő halaként tarthatjuk számon, épp
ezért úgy vélem, hogy több figyelemre lenne érdemes.
Követendő példa az Észak-Magyarországi Horgász
Egyesület által hozott döntés, amely 2004. Január 1-től
a Bódva, a Sajó és a Hernád folyókon a domolykó legkisebb megtartható méretét 25 cm-ben állapítja meg.
E vizek bármelyike képes kinevelni 3-4 kilós egyedeket,
így egy kapitális domolykós szakasz létrejötte elsősorban rajtunk múlik. Ezért is érzem fontosnak, hogy ne
csak a méreten aluli, de a nagyobb, kiló feletti példányokat is visszaengedjük.
A fentebb leírt megfigyeléseim nagyobb részben a
Sajón (mely egy-egy szakaszán -10 C fokig sem fagy be),
a Bódván, a Hernádon és a Bodrogon történt horgászatokon alapulnak, így könnyen lehet, hogy nem minden horgászvízen állják meg a helyüket. Egy-egy patak
vagy folyó esetében akár a víz átlátszósága, akár a táplálékhalak fajtája, mérete vagy mennyisége is jelentős
eltérést eredményezhet az itt említettekhez képest.
Mégis úgy gondolom, hogy a siker nem ezen, hanem
azokon az esetleg apró változtatásokon, trükkökön
múlik, amelyhez elsősorban mi magunk járulunk hozzá
azzal, hogy szemmel, ésszel és szívvel horgászunk.
-gény

17

18

ka
l

sz

do
k.
hu

an

finomszerelékes
feketesügér
horgászat

.h
or
ga

w

w

w

Waggler
antennák

ANTENNATÍPUSOK

nákat még a gyanakvóbb és legválogatósabb halak is
könnyen lesüllyesztik. Ezért sose legyenek 5-6 centiméternél rövidebbek (elég, ha a waggler testbe egy
kevés víz szűrődik, hogy az antenna nagy része lesül�lyedjen)
Műanyag antenna: magas fajsúlyú anyag, tehát
nagyon érzékeny, és önmagából adódóan átlátszó,
azaz átengedi a fényt, ami javítja láthatóságát. Figyeljünk a műanyag antenna rögzítésére, ez az egyetlen
érzékeny pontja.
Üvegszálas antenna: a víznél nagyobb a fajsúlya,
ez a fajta antenna a legjobb érzékenységű. Optimálisan látható, fényáteresztő képessége miatt majdnem
minden körülményhez alkalmazkodik. Egyetlen gyenge pontja a súlya, ami miatt csak jó fajsúlyú úszókon
alkalmazható. Az alacsonyabb fajsúlyú úszók az antenna ezen tulajdonsága miatt hajlamosak kibillenni.
Ugyanúgy, mint a bambusz antennák esetében jó, ha
az antenna hosszabb.
Üreges műanyagból készült, vagy síp antenna:
könnyű és teherbíró, ez a fajta antenna használata
ideális a rossz fényviszonyoknál. Megsokszorozza a
fényt, különlegesen átlátszó volta és a fluoreszkáló
színek miatt. Úgy szerelhető fel, mint egy közönséges
síp
Ahhoz, hogy ultra-érzékeny antennánk legyen és
ne kelljen lemondanunk arról, hogy nagy távolságból
is jól látható legyen, immár több éve a síp antenna
használatos. Ez nem más, mint egy darab műanyag
cső. A nagyobb átmérőjűeket eleinte szívószálból készítették, majd a wagglerre szerelték. Jelenleg többféle létezik és legalább két átmérővel, így bármilyen
típusú úszóra felszerelhető. Minden típusban közös,

Klasszikus antenna: mondhatnánk azt is, hogy egy
hagyományos angol úszón nincs antenna… és valóban furcsa antennának nevezni a pávatoll hegyét: de
így van. A toll végét két – három centiméteres szakaszon fluoreszkáló festékkel színezik (ebben az esetben
az antenna átmérője kb. 4-5 mm lesz), és kitűnően
látható lenne, ha nem kellene a wagglert majdnem a
vízszinthez kalibrálni azért, hogy minél érzékenyebb
legyen a kapásra. Az a tény, hogy az úszót a vízszinthez súlyoztuk, az antennát alkalmatlanná teheti a
horgászatra olyan esetekben, mint például fodrozódó
víz vagy kisebb illetve gyanakvó halak jelenlétében,
melyek épphogy csak érintik a csalit. Az olyan úszó,
amely néhány milliméterre emelkedik ki a vízből, csak
akadályoz. Ez a fajta waggler a kevéssé bonyolult
horgászathoz javasolt olyan halak esetében, amelyek
könnyen bekapják a csalit. Szél esetén ideális a használata, ugyanis az antenna, amely néhány milliméterre emelkedik ki a vízből nem nyújt elégséges felületet a szélnek, hogy elmozdítsa úszónkat a beetetett
helyről.
Insert antenna: ezen a kifejezésen gyakorlatilag egy darabka valamilyen anyag értendő,
melynek átmérője kisebb (kb.
a fele) mint az úszó többi része,
4-8 cm hosszú, a waggler legfelső végén található. Egy hagyományos antennához képest,
a kisebb átmérő biztosítja azt,
hogy az antennának nagyobb
része emelkedik ki a vízből, nem
veszít érzékenységéből és növekszik láthatósága. Az insertet,
hosszának köszönhetően, két
kontraszt színnel is meg lehet
festeni, így könnyen felismerhető a kapás, azaz amikor egy
hal a csalit bekapja, megemeli
az úszónkat és a két kontraszt
színnek köszönhetően látjuk a
kapást.
Bambusz vagy tonkin anSúlyozás, beállítás, aztán
tenna: ezen anyagok fajsúlya
mehet a verseny
magas és ez kedvez érzékenységüknek. Ezeket az anten

finomszerelékes

Az angol típusú horgászatot (match, legalábbis
ahogyan Magyarországon gyakorolják), kizárólag közép és hosszú bedobásoknál alkalmazzák.
Gyakorlatilag a bedobás fesztávolsága 20 és
60/70 méter közötti. Teljesen hasztalan lenne
ilyen távolságra dobni, ha nem látjuk az úszó
antennáját és azt, mikor süllyed le vagy emelkedik ki. Tehát, amikor megvásárolunk egy waggler úszót, nagy figyelmet kell fordítanunk arra,
hogy az antennája horgászatunknak megfelelő
formájú és színű legyen.
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hogy van rajta egy furat vagy bemetszés azért, hogy
a víz kifolyjon.
Az úszót kisúlyozhatjuk úgy, hogy a síp antennánk
teljesen kiemelkedjen a víz felszínéről és ennek köszönhetően, más antennák láthatóságát biztosan felülmúlja. A síp antenna gyenge pontja a nagy átmérő,
amely a szélnek jelentős felületet nyújt és vitorlaként
viselkedve elmozdítja az úszót. Nagy érzékenységének köszönhetően, a síp antenna másként viselkedik
minden bedobásnál, mivel eltérő mértékben emelkedik ki a víz felszínéről a lesüllyedt zsinór súlyától, illetve a felszíni finom por jelenlététől függően.

w

finomszerelékes

Versenyen a waggler úszók

MIKOR, MILYEN SZÍNŰT HASZNÁLJUNK?

w

w

Fluoreszkáló sárga: ilyen színű antenna csak árnyékban vagy a túloldali növényzet sötét visszaverődésében és csak fodrozódástól mentes, nyugodt víz esetén látható.
Fluoreszkáló narancssárga: ideális nagyon árnyékos helyeken, ahol itt-ott feltűnnek fényfoltok.
Fluoreszkáló piros: minden körülmények között jól
látható, széltől fodrozott vízben is.
Fekete: amikor minden más szín láthatatlan, a fekete az ideális megoldás. Hullámzó vízben vagy szürke égbolt esetén, amely a felszínen visszatükröződik,
a fekete mindig jól látható. Jó, ha mindig van nálunk
egy fekete színű letörölhetetlen filctoll, amivel befesthető az antenna.
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KRISTÁLY WAGGLEREK

Folyótorkolatban vagy kikötőkben, az éjszakai horgászathoz vagy a vízközti horgászathoz léteznek olyan
műanyag antennás wagglerek, melyek lecserélhetők
egy 3 vagy 4,5 mm-es üreges csőre. Általában a kristály
wagglerek műanyag átlátszó csövecskék, és fajsúlyuk
sosem túl magas (max 6 gramm). Az éjszakai horgászatnál sosem alkalmazunk hosszú bedobásokat, a beetetés
miatt is, ami általában ugye a partközelben történik.
Ezek a wagglerek nem mindig egyformák az önsúlyukat
illetően. Ahhoz, hogy ezt helyrehozzuk elég, ha az úszó
alján kihúzzuk az önsúlyt és egy késsel a kívánt méretre
vágjuk az átlátszó műanyag csövet. Ezzel a művelettel
bármilyen fajsúlyt elérhetünk.

TARTOZÉKOK

A fluoreszkáló festékeket megtaláljuk a jobban felszerelt
horgászboltokban, általában ecsettel ellátott tubusos kiszerelésben. A wagglerre felvitt minden egyes festékréteg
megnöveli az antenna átmérőjét és súlyát. Tehát okosabb,
ha csiszolóvászonnal visszaállítjuk az antenna eredeti falvastagságát, majd egy semleges színt, például fehéret viszünk fel és erre festünk fluoreszkáló festéket.
Az antenna gyors és praktikus cseréjéhez használhatunk univerzális kötőelemeket, ragasztókat, melyek
minden wagglerhez alkalmazhatók. (egy csepp pillanatragasztó). Ezek a kötőelemek megfelelnek minden standard átmérőjű antennához.
Losonczi
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Elő csali közvetlen a gyártótóll
Bojlik és pelletek jönnek, mennek. A lárvák viszont ősidők óta a
horgászok elengedhetetlen csalija. A légylárva akkor is felkeltheti a
halak érdeklődését, amikor már mindent is megpróbáltáll
Természetes és fehérjedús táplálék a halak számára.

Frissen nevelt!

közvetlen a tenyészetből

Gazdaságosl

literes kiszerelésben mérve

Hatékonyl

elhúzza télen-nyáron
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Mi kerüljön
a bojlinkba?

w

Az otthon elkészített bojliknak számos előnyük van

w

Az utóbbi években, a pontyhorgászat nagy fejlődésen ment át. Manapság sok horgászt érdekelnek a modern technikák és a csalik, főképp a bojlizás. Ez a nagy érdeklődés a bojli iránt, azoknak a
fantasztikus eredményeknek köszönhető, melyeket a világ számos országában híres pontyhorgászok értek el, bizonyítva azt, hogy a bojli nem egy
exotikus csali, mely csupán csak angol, olasz vagy
francia pontyot tud fogni, hanem bármilyen pontyot, bármelyik vízből. A bojlik olyan pontyokat
csaptak be, melyekről még a tavak tulajdonosai
sem tudták, hogy egyáltalán léteznek tavaikban.
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Az egyszerű (átlagos) horgásznak a bojli két problémát
vet fel: egy: hogy megértse egyáltalán, hogy tulajdonképpen mire is való, és kettő: hogy megtudja-e engedni magának (anyagilag). Mindkét esetben jobban jár, ha
otthon készíti el magának, nem pedig a boltban vásárolja. Ez a cikk ehhez próbál néhány tanácsot adni.
Megtanulva és elsajátítva az elkészítési technikát, a
horgász egyszerre két legyet üt egy csapásra. Először
is, ha saját maga készíti el a bojlit, jobban megérti,
hogy mitől ilyen csodás ez a csali, vagyis egyúttal kön�nyebben megérti a bojli működési elvét is. Másodszor
az otthon elkészített bojliknak számos előnyük van a

fehérje plafon mégis alacsonyabb kell
legyen. A bojlis specialisták a 65%os fehérjetartalmat javasolják. Nem
érdemes ennél feljebb menni, mivel
a hal nem képes a maradék fehérjét
energiává alakítani.
Az alapkeverékek 3 nagy összetevő
kategóriából állnak: mennyiségi ös�szetevők, kötőanyagok, adalékok.
A mennyiségi összetevők alkotják
a keverék nagy részét, kb. 80%-ban.
Ezek meghatározóan befolyásolják a
végső fehérjetartalmat. Egy másik nézőpont, amit figyelembe kell venni, a
mennyiségi összetevők és a használt
A grízt a ponty is nagyon szereti,
aromák közötti arány. Egy jó keverék,
sokan használják mennyiségi ös�hatékonyan kell terjessze a bojli aroszetevőként mivel nagyon olcsó
máit! Példák a mennyiségi összetevőkre: őrölt mogyoró, gríz, szójaliszt,
boltban vásároltakkal szemben: a horgász kontrolálni madár eledel, búzacsira, kukoricaliszt, zab, élesztő stb.
tudja az összetevőket, tudja mit tartalmaz, tudja, hogy
Most elemezzünk néhányat a leginkább használt
mennyire frissek és spórol is. A boltban vásárolt bojlik mennyiségi összetevők közül.
hátránya, hogy tartósítószereket tartalmaznak, és ha
A szójaliszt jól illeszkedik bármilyen közepes vagy kis
minőséget akarunk, akkor bizony mélyen a pénztár- tápértékű keverékbe. Kiváló kötőanyag, fehérjetartalcánkba kell nyúlnunk. Nem utolsó sorban, nagy elég- ma 35%. A szójaliszt elengedhetetlen azoknál a kevetételt is jelent, ha az ember az általa készített bojlikkal rékeknél, ahol a zsír és az olajtartalmat szeretnénk előfog halat.
térbe helyezni. De ugyanakkor az emulzió képessége,
E cikk elolvasásával azt szeretném elérni, hogy bár- azaz az aromák és a vonzó kibocsátásának képessége
mely horgász megérthesse mit értünk az alatt, hogy nem elegendő.
bojli? Továbbá még azt szeretném, hogy a kellő információk birtokában, és ha a kedves horgásztárs kész el- TÁPÉRTÉKE KÖRÜLBELÜL 40%.
tölteni egy kis időt a konyhában, képes legyen egy tel- A gríz nagyon olcsó és a ponty is nagyon szereti. Jól
jesen jó minőségű alapkeveréket készíteni magának, megköt, minden alapkeveréket és olyan kis fehérje éregyszerű összetevőkből.
tékei vannak, hogy könnyen emészthető. Véleményem
Az alapkeverék, egyszerűen nem más, mint külön- szerint a gríz a pontyhorgászatban használt lisztek kiráböző eredetű és természetű lisztek kombinációja. Min- lya. Fehérjetartalma 10%. Mint mennyiségi összetevőt
den elem fontos. Az alapkeverék
elkészítésénél először is figyelembe kell venni néhány praktikus,
hatékony szempontot: a recept
egyszerűsége, az összetevők minél többet bírják anélkül, hogy
megromolnának, minél alacsonyabb ár, kiegyensúlyozott fehérjetartalom és az aroma könnyed
oldódása. A felsorolt tényezők
nagy része magától értetődő,
azonban van egy, mely komoly
viták témája az európai szakértők
között – a fehérjetartalom. Mivel
ezek a dolgok nagyon bonyolultak, nem részletezem őket. Elég
összefoglalva elmondani azt, hogy
sok év után, amíg azt gondolták,
A kukoricalisztet a gríz leghogy a bojli annál jobb, minél gazjobb helyettesítő társának
dagabb fehérjében, mára arra a
tartják
következtetésre jutottak, hogy a

pontyhorgászat

AZ ÖSSZETEVŐK KATEGÓRIÁI
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Fehérjetartalma 20% és 30% között van. Kissé felduzzasztja a bojlit, főzés után.
A mogyoróliszt az üzletekben kapható, de könnyen
elkészíthető. Nagyon gazdag természetes olajokban.
Fehérjetartalma kb. 40%. Ajánlatos 25%-os arányban
használni az alapkeverékben.
A fent felsorolt összetevők könnyen beszerezhetőek
a közeli élelmiszerboltokban vagy az állattakarmánnyal
foglalkozó üzletekben.
A kötőanyagok növelik a keverék szilárdságát.
Szerepe, hogy a főni tett bojli egyben maradjon. A
fent említett mennyiségi összetevők közül, egyesek
egyben jó kötőanyagok is, csak megfelelő arányban
kell keverni. Ilyen például a gríz. Azonban meg kell
jegyezni, hogy a kötőanyagok nem lehetnek teljes
egészben szilárd anyagok. Nagyon sokféle kötőanyag
létezik, egyesek olcsók, mások drágák, ezért ezek kiválasztása befolyásolja a csalira költött pénz men�nyiségét.
Példák kötőanyagra: kukoricaliszt, búzaliszt, gríz, tojásfehérjepor, tejpor, stb.
Az adalékok javítják az
alapkeverék végső minőségét,
anélkül, hogy megváltoztatnák a mennyiségi összetevők
által beállított fehérjetartalmat. Az adalékok kb. 5%-ot
képviselnek az alapkeverék
teljes tömegéből és megváltoztatják a bojli ízét.
Példák az adalékokra: méz,
különböző fűszerek, melasz,
májpor, leveskocka, húspor,
algakivonatok, stb.
Az adalékok családjába
tartoznak, a hidrolízisnek nevezett eljárással nyert egyes
A mogyoróliszt otthon is
anyagok is. A horgászok ezekönnyen előkészíthető
ket az adalékokat természetes
kivonatok nevén ismerik. A
A rizsliszt, fehér és nagyon finom, minden kis árka- hidrolízis folyamán az állati összetevők fehérjéi érintettegóriás alapkeverékben jelen van. Az alapkeverékben lenek maradnak. A kezelés után egy sűrű, sötét színű
15-20%-os arányban használják. Sokan az otthoni rizst folyadék marad, melyet porrá alakítanak át. Ilyen pélhasználják, amit alaposan megőrölnek és megszitálnak. dául a májkivonat.
A tejpor egy nagyon magas tápértékű összetevő,
melyhez könnyen hozzájuthatunk és nem is túl drága. NÉHÁNY ÁLTALAM IS HASZNÁLT RECEPT
Vonzó íze van, és jelen van a legtöbb gyári alapkeverék- Ismervén ezeket a liszteket és szerepüket, mint men�ben, változó arányban. 10% és 40% között az össztö- nyiségi összetevők, megpróbálhatnak elkészíteni egy
megből. Ha nagy mennyiségben használjuk, a keverék alapkeveréket. Egy jó tanács: mindig jegyezzék fel az
ragadós lesz és nagyon nehéz így formálni. Fehérjetar- összetevők arányát, hogy könnyebben megérthessék a
talma 30%. A glukóz jelenléte egyben kiváló, vonzóvá hibákat és követhessék a fejlődést.
is teszi ezt a mennyiségi összetevőt. Jól emészthető és
Íme a folytatásban 2 keverék, melyek növényi liszkönnyű, ami miatt nagyobb mennyiségben használják teken alapulnak. Mindkettő híres olasz horgászok által
a lebegő bojlihoz készült alapkeverékben
ajánlott.
A búzacsírákat kis szeletek formájában lehet megAlapkeverék 1: 45% gríz, 40% szójaliszt, 10% tejpor,
találni, melyek nagy sikernek örvendtek a múltban az 5% rizsliszt.
alapkeverékek elkészítésénél. Hatékony és a ponty álTavaszi recept, a ponty számára könnyen megtal kedvelt összetevő, 40%-os arányban használható. emészthető és gazdaságos.
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legfeljebb 50%-os arányban lehet használni, vagyis az
alapkeverék felét teheti ki. Segít a bojli összekötésében és gazdagítja azt, szénhidrátok tekintetében. A gríz
szerény vonzóképességgel rendelkezik, ezért ajánlatos
hozzá aromákat adagolni, megnövelve ezzel a csali
vonzóerejét.
A kukoricalisztet a gríz legjobb helyettesítő társának
tartják. Nem rendelkezik azonban ugyanolyan kötő
képességgel. Mennyiségi összetevőként használják a
korlátozott tápértékű alapkeverékeknél. Mint minden
kukorica származékot, a ponty nagyon kedveli az ízét.
A kukorica fehérjetartalma 8%.
A búzaliszt egy gazdaságos összetevő, melyet minden alapkeverékbe be lehet tenni. Erős kötőanyag.
Általában arra használják, hogy világosítsák az egyéb
lisztek színét. Egy alapkeverékben a búzalisztet maximum 30%-os arányban lehet használni. Fehérjetartalma 15%.
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Nagy elégtételt jelent, ha
az ember az általa készített
bojlikkal fog halat

pontyhorgászat

Alapkeverék 2: 30% gríz, 20% mogyoróliszt, 20% kukoricaliszt, 20%
szójaliszt, 10% rizsliszt. Nyári recept
magas olajtartalommal.
Tekintsék ezeket a keverékeket
példáknak, mely igény szerint módosíthatóak. Minden kilógrammnyi
alapkeverékhez 10 tojást használnak általában. A tojások száma változik, az egyéb használt folyadékok
függvényében, mint amilyenek az
aminosavak, édesítők, aromák. Formáláskor, egy jó keveréknek, nem
szabad a kézhez ragadjon. Mindkét
keverékhez 200 gramm cukrot és
2 kanál sót lehet használni (ez egy
kilogramm száraz alapkeverékhez
ajánlott mennyiség).
Még egy javaslat befejezésként,
mely a bojli főzésével kapcsolatos:
egyszerre csak kevés számú bojlit tegyünk a lobogó vízbe, hogy ne álljon le
a víz forrása. Talán ami a legfontosabb,
hogy ne főzzük tovább 20 másodpercnél (precízen mérjük a főzés idejét),
mert ha meghaladják ezt az időt, megváltozik a bojli kémiai szerkezete, a
vonzók és aromák elveszítik értéküket.
László Attila
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Történetem főszereplője az oly keveset emlegetett menyhal. Kevés cikket lehet olvasni erről
az igen titokzatos és rejtőzködő ragadozóhalról.
Ezért egy rövid ismertetéssel kezdeném.
A menyhal az északi féltekén honos tőkehalfélék családjához tartozik. A család egyetlen képviselője, amely
valószínű a jégkorszak utáni időkben húzódott fel Európa édesvizeibe, és az évmilliók folyamán alkalmazkodott környezetéhez. Európában szinte mindenhol
megtalálható ez az igen titokzatos tőkehalféle. A kezdő
horgászok gyakran összetévesztik külalakja miatt a fiatal harcsával, de ez nem is csoda, hiszen első ránézésre
nagyon hasonlít a harcsára. Tipikus hideg vizet kedvelő
halról lévén szó, a menyhal tartózkodási helyét májustól szeptemberig nehéz felfedezni, ugyanis ebben az
időszakban nappal egyáltalán nem mozog, így nem
árulja el hollétét. Csak éjjel hagyja el rejtekhelyét és
ilyenkor nehéz rátalálni. Talán ezért is számít ritka zsákmánynak a horgászok körében, és kevesen foglalkoznak vele. Mégis, egyes horgászok nyáron is próbálnak
menyhalat fogni, de kevés sikerrel, és talán a kudarc
miatt többet nem is foglalkoznak ezzel a halfajjal.
A menyhal horgászatához legjobb időszaknak a késő
őszi hónapok számítanak, amikor a víz hőmérséklete
leesik 10 ˚C alá. A menyhal ilyenkor kevésbé figyelmes,
ugyanis készül a szervezetét igénybe vevő ívásra, és
többet táplálkozik, ami által egyre gyakrabban kerülhet horogra.
Horgászata igen egyszerű, fenekező módszerrel történik: 2,5 - 3 méter hosszú bot, egy közepes peremfutó

Mindenkit szeretettel várunk!

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

menyhalhorgászat

A menyhal rejtőzködő
életmódot folytat

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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Gilisztacsokorral
is jól fogható

gilisztát. Az idő elég jó volt, enyhén fújdogált a szél, de
sehol egy felhő, sütött a nap, ennek ellenére elég gyengén kaptak a halak, alig fogtunk néhány méreten aluli
márnát meg domolykót. Úgy terveztük, hogy sötétedésig maradunk, aztán megyünk haza, de útközben
kiderült, hogy barátomnak másnap nem kell dolgozni
mennie, és a terv rögtön meg is változott. Csak az volt
a gond, hogy nem voltunk felkészülve az éjszakai ott
tartózkodásra, hiszen tél lévén fagyosak az éjszakák.
Mi mégis a maradás mellet döntöttünk, hátha az éjszaka majd fogunk egy-két szebb süllőt.
Mielőtt besötétedett kerestünk egy megfelelő helyet, ahol sejtettük, hogy még halat is foghatunk. Amíg
én gyűjtöttem egy kis tűzifát, addig barátom előkészítette a horgászcuccot. Átszereltük az egy-egy csukázó botunkat éjszakai fenekezésre. Tanakodtunk, hogy
mivel csalizzunk, aztán én nem tudom miért a giliszta
csokor mellett döntöttem, barátom meg élő kis halat
tűzött a horgára és bedobtuk szerelékünket egymástól úgy egy méter távolságra. Kapásjelzőként egy-egy csengőt használtunk a
botok hegyére csíptetve.
Ezután tüzet gyújtottunk és a tűz
mellett beszélgettünk, majd szép lassan mindketten elbóbiskoltunk. Éjfél
körül arra riadtam fel, hogy csengőm
vadul szól, és a botom leesik a bottartóról. Riasztottam barátomat, hogy jöjjön, mert valami viszi a botomat. Sokat
nem is tétováztam, felkaptam botom a
földről és erősen bevágtam. A bevágás
után nem éreztem nagy ellenállást, csak
mikor a hal már egy pár méterre volt
a parttól, akkor egyre nehezebb lett.
Mondtam is Csabának:
– Ez nem kicsi!
– Mi az? – kérdezte ő.
– Nem tudom, talán márna – válaszoltam.
De a tények nem engem igazoltak.
Mikor valahogy sikerült kiemelnem, akkor láttam, hogy egy „szép” menyhal.
Hát igazából nem mondható szépnek, az
biztos, méretét tekintve igen, de kinézetre olyan, mint egy szörnyeteg. A horgot meg sem találtam a szájában, úgy
lenyelte, a több mint egy kilós menyhal.
Még egy jó ideig csodálkoztunk a tűz
mellett a szörnyetegen, aztán újból szereltem és ismét bedobtam ugyanarra a
helyre. Közben barátom is gilisztát tűzött horgára a kapás reményében. Nem
is telt el több mint fél óra, újra kapás
és ismét nekem, egy újabb kiló körüli
menyhal. Ez így is ment 2 óráig, minden fél órában egy kapás és egy szép
menyhal. Nem is szalasztottam, mind az
öt kapásomat sikerült kivennem. Csak
sajnos az egészben az volt a szomorú,
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orsó, 25-30 mm-es főzsinór, egy 30-40 cm hosszú 2025 mm-es előke. A horog a felkínált csalitól függően
5-9-es méretű, egy a víz sodrásának megfelelő csúszó
ólom kombinálva, ami a főzsinórra kerül.
Csalinak használhatunk: harmatgiliszta csokrot, halszeletet, élő kishalat, csirkebelet és húsdarabot is.
Kapása határozott, és ha azonnal bevágunk, szinte
biztos, hogy megakad, hiszen mélyen nyeli zsákmányát. A megakasztás után mindig igyekszik a mélyebb
vizek felé, a part alá vagy a nagy kövek fedezékébe.
Ezek után szeretnék megosztani az olvasókkal egy
történetet, amelynek főszereplője ez a titokzatos halfaj. A történet egy téli éjszakán történt a Maros felső
szakaszán, ami lakhelyünktől mintegy 15 km-re található.
Délután kettőkor indultunk jó horgászkollégámmal,
Csabával, a Maros felső szakaszára (a Födeles hídhoz)
keszegezni meg csukázni. Útközben még megálltunk
egy trágyadombnál és szedtünk néhány darab trágya-

ELADÓ
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mármint a barátomnak, hogy
neki még kapása sem volt.
Ezt a dolgot nem tudtuk mire
vélni, hiszen az ő szereléke is
úgy volt összeállítva, mint az
enyém és ő is gilisztával csalizott, sőt az ő szerelékét is én
dobtam be az enyém mellé
körülbelül fél méterre. Sikerességem talán a szerencse
számlájára írható.
Gyorsan telt az idő, már
2 óra után nem is volt több
kapásunk és a nagy semmittevésben és a tűz melegétől
mindketten elaludtunk. Hajnalban arra ébredtem, hogy
valami az arcomra esik. Hát
igen, reggelre esni kezdett
a hó, nem is akárhogy. Hamar összeszedtük a cuccainkat, és hazafelé vettük az Menyhal trió a Dunából
irányt. Azt talán nem is kell
mondanom, mennyire eláztunk hazafelé. De nekem
Azután se fogtam olyan szép menyhalakat, és talán
megérte. Az itthoni mérlegeléskor kiderült, hogy az nem is fogok, hiszen ma már a víz fokozott szennyezése
5 darab menyhal, amit fogtam 4,20 kilogramm volt, miatt eléggé megcsappant a számuk, de az is biztos,
amiből a legnagyobb 1,35 kilogrammot nyomott a hogy mindig emlékezni fogok arra a csodálatos téli éjmérlegen. Csak azt bánom, hogy barátomnak nem szakára.
sikerült fognia.
N-L

A 770 NM-ES TELKEN, 3 SZINTES,
ÖSSZESEN 580 NM-ES ÉPÜLET,
PARKOLÓVAL. ( KORÁBBAN STIHL
SZAKÜZLETKÉNT MŰKÖDÖTT )
ÁR: 320 MILLIÓ FORINT.

CÍM: 2111 SZADA, DÓZSA GYÖRGY ÚT. 33. ÉRDEKLŐDNI: 06-30/450-9393
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mekkel rázta a fejét. Amikor megszólalt,
csak annyit mondott, megbetegedett
az asszony, és már többet kell otthon
lennie vele. Rögtön felajánlottuk, hogy
hazavisszük, hiszen mi is Szekszárdra igyekeztünk. Erősen szabadkozott,
mondván, nem akarja összekoszolni
kocsinkat. Bubát azonban ilyen szabadkozások nem tudják eltéríteni szándékától. Kipattant a kocsiból, és szelíd
erőszakkal besegítette a hátsó ülésre az
öreg horgászt. Szekszárdon a Kadarka
úton, a Kék Egér kocsmánál vett búcsút
tőlünk. Visszapillantó tükrömből még
láttam, ahogy öregesen, fejét lehajtva,
lassan elindul felfelé a hegyre.
Ettől kezdve gyakran szállítottuk haza. Azokon a reggeleken busszal érkezett, délután pedig megállt a kapunk
előtt, beköszönt, és ott akarta kivárni, míg mi is elkészülünk. Buba persze kiment érte, és bekísérte a szalonnasütőnkig. Onnan azonban már ő sem tudta bentebb invitálni. Nem telt el sok idő, és közös utazásaink is elmaradtak.
Jólelkű horgászközösségünk egy darabig még gondját
viselte Bogárnak, rövidesen azonban ő is elment a gazdája után. A kis hajó sem árválkodott sokáig egyedül, szerintem ő is követte őket.
Ma már ha kisétálunk a Vólent - öböl torkolatához,
semmi sem emlékeztet Józsi bácsira. Csak a szívünk érzi,
hogy valaki nagyon hiányzik a tájból. Remélem, életünk
Óperenciás tengerén túl is tud horgászni a jólelkű öregúr,
remélem, most is ott vallatja annak a másik „Vólent
-öböl”-nek a vizét.
Dr. Józsa István
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Valahányszor arra csónakáztam a szemközti part sárgarigó füttyös erdeje lábánál, a nádirigó
füttyös nádas mellett, mindig megpihent a szemem a
borostás, napégett arcú, sötét kalapos, sötét posztókabátos öregen. Olyan megnyugtató látvány volt, ahogy ott
ült horgászbotjai mögött a parton, a fák alatt, a háttérből
kipirosló háztetők galériájában. Hazafelé evezve még csónakom is megpihent előtte, és adott elég időt nemcsak
köszönésre, hanem a zsákmány felől való érdeklődésre is.
Józsi bácsi pedig örömmel beszélt horgászatáról, megmutatta zsákmányát is, és mindig volt mivel dicsekednie. Úgy
olvasta a vizet, mint én a könyveket, de ő sokkal többet
tanult belőle a horgászatról. Sétáink Bubával mindig hozzá vezettek, hiszen első találkozáskor őt is megbűvölte.
Kezet csókolva köszöntötte, és megengedte, hogy benézzen hajójába. Ahogy Buba válla fölött én is bepillantottam, egy asztalon, rajta egy viharlámpán, egy régi széken,
a fal mellett pedig egy pokróccal letakart dikón akadt meg
tekintetem. Bizony nem fényűző lakosztály, a vén horgász
mégis királynak érezte magát ebben a pompában.
- Itt szabad vagyok, itt a magam ura vagyok.
– bizonygatta mindig, mikor meglátogattuk. A
sétáink pedig már nem is séták voltak, hanem
Józsi bácsi látogatásai. Buba minden alkalommal vitt egy kis ajándékot. Ha mást nem, akkor
Bogárnak ebédünk maradékát. Józsi bácsi ilyenkor mesélt. Mesélt horgász örömeiről, horgász
kudarcairól, mesélt családjáról, lányairól, feleségéről.
Az évek pedig jöttek és mentek, és Józsi bácsi ott horgászott szélben, esőben, napsütésben
szakadatlan, a Vólent - öböl torkolatánál.
Egyik nap Páncél kocsmájánál találkoztunk
vele, ott ballagott a falu felé. Megálltunk mellette, és viccesre fogva kérdeztem, talán ös�szeveszett a halakkal, vagy valami ennivalóért
igyekszik a faluba? Szegény öreg könnyes sze-
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Egyszer volt, régen volt, valamikor a
Vólent - öböllel történő ismerkedésem hajnalán, élt a Vólent - öböl torkolatánál, tavasztól őszig, egy öreg
cigány ember. Nem volt neki kacsalábon forgó hétvégi háza, nem volt
saját birtoka, csak egy vele egyidős
öreg dunai hajója. A hajó sem a vízben állt, hanem a parton. Egy bozontos szőrű fekete kutya őrizte, a Bogár. Nem is őrizte, hiszen ki bántotta
volna gazdáját, csak ott volt, mert
annyira szerette a vén horgászt.

HOGY MINDEN
A HORGÁRA
AKADJON!

www.horgaszkalandok.hu

