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Sziasztok! Tomozi Tamás vagyok, az Első Úszós 
Horgászkupa szervezője, engedjétek meg, hogy 
egy újabb beszámolóval kedveskedjek nektek! 
Véget ért az Italica Fishing Első Úszós Horgász-
kupa versenysorozat, amely hét fordulóból állt 
idén. Ebben az évben a viszontagságos időjárás, 
az egymást követő hideg és meleg frontok rá-
nyomták a bélyegét a fogási eredményekre. A 
viszontagságos körülmények között 27 verseny-
ző küzdötte végig a sorozatot és lett értékelve a 
teljes sorozatban, viszont egyes versenyeink már 
nemzetközi érdeklődést is keltettek.

A versenysorozatba beleszámító versenyeinken, közel 
100 horgász indult, érkeztek horgászversenyzőink Szer-
biából, Montenegróból, Horvátországból, Szlovákiából 
és még Csehországból is. A versenyeink helyszínei se-
gítséget nyújtottak több válogatott horgászversenyző 
részére, versenykörülmények közötti tréninghorgá-
szatra. A teljes versenysorozat eredményeit megtalál-
hatjátok az fcms.hu oldalon, viszont a versenysorozat 
eredményei a speciális szabályok végett nem azonosak 
az ott látható végeredménnyel. 

Ebben az évben törekedtünk arra, hogy a verseny-
zőink minél igazságosabban mérkőzhessenek meg egy-
mással, ezért a versenysorozatban szereplő versenye-
inket úgy szerveztük, hogy ezek két fordulóból állja-
nak. Az összes versenyünk esetében figyelembe vettük 
a horgászok, versenyzők kéréseit is és kisebb szabály-
módsításokat is eszközöltünk a horgászverseny soro-
zat közben. Versenysorozatunk kiemelkedő díjazását, 
szponzoraink segítségével tudtuk biztosítani, kiemel-
ném mindegyik közül a www.azfishing.hu webáruhá-
zat, amely a versenysorozat fordulónként és az össz-
díjazásában is nagy szerepet vállalt és ezen kívül külön 
köszönet illeti Magyar Szilárdot, az Italica horgászcikk 
Magyarországi forgalmazóját, aki nagy segítséget nyúj-
tott a versenysorozatunk fődíjazásának biztosításában. 

A versenysorozat véget ért ugyan, de az Első Úszós 
Horgászkupa által még további horgászverseny várha-
tó. A legközelebbi a Törökbálinti Mazochista Horgász 
Derby, amelyet a Törökbálinti horgásztavon tartunk 
szeptember 3 és 4-én. 

Engedjétek meg, hogy a versenysorozaton kívül, be-
széljek pár szót az utolsó záró versenyünkről, amely a 
Paksi Atomerőmű kezelésében lévő Kondor és Füzes 
tavak, 6-os számú versenytaván került megrendezés-
re. Ez az utolsó versenyünk egyike volt azon versenye-
inknek, ahol a szabályzatot módosítani kellett, a vizet 
ismerő horgászversenyzőink kérésére. A speciális hor-
gász versenyvíz megnehezítette a horgászok dolgát, és 
nagyon nehezen adták a halak magukat a kétfordulós 
verseny során. 

Versenyzőink a végsőkig kitartva küzdöttek, a mi-
nél jobb eredmény, minél kevesebb pont megszerzé-
sében, mert az utolsó pillanatig több versenyzőnek is 
esélye volt a horgászdobogó képzeletbeli fokára feláll-
ni. Hegyes Zoltán az első fordulóban horgászott első 
helyezésével bebiztosította a versenysorozatban való 
győzelmét, viszont a dobogó második és harmadik 
foka még mindig több horgászversenyzőnek elérhető 
maradt. Ezen a helyszínen is, mint ebben az évben szin-
te az összes többi helyszínünkön, jelen volt a Horogra 
Akadva stábja, ahol egy csodálatos film készült erről a 
nehéz versenyről. 

Kondor-Füzes tavak
6-os számú tava

Véget ért az Italica Fishing
Elsõ Úszós Horgászkupa
2022-es évada
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https://azfishing.hu/
https://www.fcms.hu/hu/
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A hetedik forduló eredményei az alábbiak:

Véget ért az Italica Fishing
Elsõ Úszós Horgászkupa
2022-es évada

Akcióban a matchbot
A meleg megkövetelte az 
adekvát szerelést

VIDEÓ MEGTEKINTÉSÉHEZ KLIKK A KÉPRE

https://youtu.be/Ui_IJE0jUpg
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Még egyszer külön köszönetet szeretnék mondani 
Magyar Szilárdnak és a www.azfishing.hu webáruház-
nak, hogy támogattak minket! Az Első Úszós Horgász-
kupa facebook oldalunkon és youtube csatornánkon 
továbbra is megtaláltok minket! Köszönöm, hogy eb-
ben az évben is végig kísértétek a versenysorozatunk, 
jövőre is sok szeretettel várunk mindenkit horgászver-
senyeinken!

Tomozi Tamás

Hely Versenyző 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Összesen

Súly Pont Súly Pont Súly Pont Súly Pont Súly Pont Súly Pont Súly Pont Súly Pont

1 Hegyes Zoltán 6580 2 23980 4 46070 6 6500 7* 105810 4 71800 9* 18070 7 200510 23

2 Kiss Csaba 0 20* 16200 3 28230 13* 26720 5 83720 7 51640 7 18660 6 196940 28

3 Nagy József 4100 7 0 27* 45890 3 6780 9* 96540 5 34300 9 21190 5 202020 29

4 Szarka Tibor 0 20* 10360 3 33470 15 38690 2 88060 5 58920 8 7070 16* 229500 33

5 Rizmajer József 5260 3 1140 22* 32900 9 4360 11 58420 7 66570 4 7170 14* 167510 34

6 Voros Balazs 440 16* 0 27* 48490 7 38680 6 91820 7 78065 7 27350 8 284405 35

7 Tomozi Alexandra 1101 6 1540 21.5* 33690 11 22620 4 74240 6 75700 9 6090 12* 207351 36

8 Tomozi Tamás 667 5 1040 17* 43260 7 3040 15* 105710 8 69500 8 7600 10 226737 38

9 Ágoston György 0 20* 2510 17* 33700 10 19010 4 113040 4 0 15 38950 6 204700 39

10 Borzi Zsolt 3988 3 80 22* 40820 10 4040 12.5* 82180 11 82540 6 19380 10 228908 40

11 Tavaszi Ervin 0 21* 7560 11 0 19* 31120 9 56420 8 100660 4 15590 8 211350 40

12 Dömötör Attila 0 20* 1900 15* 42730 5 39340 7 28400 13 89240 6 15140 11 214850 42

13 Tavaszi Márk 0 21* 20100 4 0 19* 14420 9 52060 8 62500 10 22070 12 171150 43

14 Heil Zoltán 660 13 12260 4 41270 6 6540 14* 34000 11 67260 9 9380 16* 155450 43

15 Szarvas Zoltán 0 21* 0 27* 36870 9 26520 5 50320 11 90820 4 0 18 204530 47

16 Molnár István 4340 9 140 26* 32330 9 6320 13 68940 4 12980 14* 10150 13 122080 48

17 Steiner Norbert 0 20* 2600 16 0 19* 8440 7 76280 12 95240 4 7780 10 190340 49

18 Wiszkocsil Attila 0 21* 0 27* 27730 15 51040 4 56660 8 62400 7 2020 17 199850 51

19 Zsovák Tamás 0 20* 5920 11 41900 10 8760 11 0 15* 0 15 18740 4 75320 51

20 Karsai András 0 20* 19640 3 17740 14 17900 10 0 15 0 15 0 18* 55280 57

21 Bajnóczky István 1360 17* 2180 15 38840 7 60 16 29760 13 27420 10 0 18* 98260 61

22 Tóth Péter 5 13 4460 17 40350 5 0 17* 0 15 0 15 0 18* 44815 65

23 Varga Gyuri 10 5 4080 14 11680 17 0 17* 0 15 0 15 0 18* 15770 66

24 Gébele Zsolt 0 20* 4640 12 47810 7 0 17 0 15 0 15 0 18* 52450 66

25 Papp Csaba 0 20* 3720 14 0 19* 0 17 88160 8 24840 12 0 18 116720 69

26 Ulrich György János 0 20* 3120 13 0 19* 0 17 0 15 38660 11 0 18 41780 74

27 Nagy Attila 0 20* 0 26* 30380 15 0 17 0 15 0 15 0 18 30380 80

A versenysorozat végeredményét itt láthatjátok:
ITALICA Fishing-Első Úszós Horgászkupa 2022 Versenysorozat 7. Verseny Paks 6. számú - Tó
Füzes tavak IV.-V.-VI. 2022. 08. 14.

Akcióban a kamera
és a horgász

A speciális horgászversenyvíz megne-
hezítette a horgászok dolgátwww.ho
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https://azfishing.hu/


GUNARAS RESORT SPA HOTEL
A Gunaras Resort SPA Hotel 2011. március elején nyitotta meg kapuit. A 8 hektáros parkosított területen fekvő, 
93 szobás, visszafogott eleganciát sugárzó szálloda a pihenést, gyógyulást kereső vendégeket kiváló szolgáltatá-
sokkal várja. A vendégek kényelmét harmonikusan berendezett szobák, 200 fős étterem, hangulatos bár, szivar-
szalon, játékterem, gyermekjátszók, squash és bowling pálya, valamint beltéri Diamant Spa wellness részlegünk 
szolgálja. A szálloda rendezvénytermei családi összejövetelekre, baráti alkalmakra, céges megbeszélésekre, al-
kalmi rendezvények lebonyolítására kiválóan alkalmasak.

Szobák&lakosztályok
Szobáink a mai kor követelményeinek megfelelve, különleges dizájnban, egyedi 
stílussal várják kedves vendégeinket. A vendégek hat szobatípusból választhat-
nak. A szobák mindegyike LCD Tv-vel, telefonnal, minibárral, internet hozzáférés-
sel (wifi), fürdőköntössel, hajszárítóval, fürdőszobai bekészítéssel és egyedi beál-
lítású hőmérséklet- és légkondicionáló szabályzóval felszerelt és pótágyazható. 
Szobáink között mozgáskorlátozottak részére kialakított szobák is találhatók.

Gasztronómia
Az impozáns terasszal rendelkező első osztályú éttermünk akár 200 fő egyidejű 
befogadására is alkalmas. Vendégeink széles körű hazai és nemzetközi ételkíná-
latból, a diétás és a reformkonyha remekeiből, valamint gazdag italkínálatunkból 
választhatnak. 

A szálloda földszintjén található drinkbár a vacsora után kiváló színhelye lehet 
a kikapcsolódásnak. Zártkörű rendezvények lebonyolítására is nagyszerű lehető-
séget ad, így nem csak a szálloda vendégei részére nyújt színteret a szórakozás-
hoz. 

Spa&Wellness
A szálloda mínusz első szintjén található a beltéri Diamant Spa wellness részle-
günk, mely rendelkezik egy élmény elemes medencével, egy jakuzzival, egy gye-
rek medencével, szaunákkal, gőzkabinnal és egy napozó terasszal.

A szállodához tartozó Thermalium 2700 m2 vízfelülettel, szabadtéri és beltéri 
medencékkel, (beltéri gyógymedencék, szabadtéri gyógymedencék, élményme-
dencék, úszómedence, strandmedencék, gyermek-kalandmedence, trambulin 

medence), 6-pályás csúszdaparkkal, finn szaunával, infrakabinnal, gőzkabinnal, só szobával, egzotikus wellness 
kezelésekkel és kiváló gyógy-szolgáltatásokkal áll minden korosztály rendelkezésére. (A strandfürdő, valamint a 
6-pályás csúszdapark időszakos üzemeltetésű.) 

A szállodához tartozó gyógyfürdő európai színvonalú gyógyászati központ, ahol szakképzett személyzet, és a 
legmodernebb gyógyászati kezelések biztosítják a vendégek gyógyulását, regenerálódását.

ELÉRHETŐSÉGEINK:
7200-Dombóvár-Gunaras,
Kernen tér 1.
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nemzetközi ételkínálatból, a diétás és a reformkonyha remekeiből, valamint
gazdag italkínálatunkból választhatnak. 
A szálloda földszintjén található drinkbár a vacsora után kiváló színhelye lehet 
a kikapcsolódásnak. Zártkörű rendezvények lebonyolítására is nagyszerű
lehetőséget ad, így nem csak a szálloda vendégei részére nyújt színteret a
szórakozáshoz.

Spa&Wellness
A szálloda mínusz első szintjén található a beltéri Diamant Spa wellness részlegünk, mely rendelkezik egy élmény
elemes medencével, egy jakuzzival, egy gyerek medencével, szaunákkal, gőzkabinnal és egy napozó terasszal.

A szállodához tartozó Thermalium 2700 m2 vízfelülettel, szabadtéri és beltéri medencékkel, (beltéri gyógymedencék,
szabadtéri gyógymedencék, élménymedencék, úszómedence, strandmedencék, gyermek-kalandmedence, trambulin
medence), 6-pályás csúszdaparkkal, finn szaunával, infrakabinnal, gőzkabinnal, só szobával, egzotikus wellness
kezelésekkel és kiváló gyógy-szolgáltatásokkal áll minden korosztály rendelkezésére. (A strandfürdő, valamint a 6-
pályás csúszdapark időszakos üzemeltetésű.)
A szállodához tartozó gyógyfürdő európai színvonalú gyógyászati központ, ahol szakképzett személyzet, és a
legmodernebb gyógyászati kezelések biztosítják a vendégek gyógyulását, regenerálódását.

1

Gunaras Resort Spa Hotel
A Gunaras Resort SPA Hotel 2011. március elején nyitotta meg kapuit. A 8 hektáros parkosított területen fekvő, 93 szobás,
visszafogott eleganciát sugárzó szálloda a pihenést, gyógyulást kereső vendégeket kiváló szolgáltatásokkal várja. A vendégek 
kényelmét harmonikusan berendezett szobák, 200 fős étterem, hangulatos bár, szivarszalon, játékterem, gyermekjátszók, squash és
bowling pálya, valamint beltéri Diamant Spa wellness részlegünk szolgálja. A szálloda rendezvénytermei családi összejövetelekre,
baráti alkalmakra, céges megbeszélésekre, alkalmi rendezvények lebonyolítására kiválóan alkalmasak.

Szobák&lakosztályok
Szobáink a mai kor követelményeinek megfelelve, különleges dizájnban, egyedi
stílussal várják kedves vendégeinket. A vendégek hat szobatípusból választhatnak. A
szobák mindegyike LCD Tv-vel, telefonnal, minibárral, internet hozzáféréssel (wifi), 
fürdőköntössel, hajszárítóval, fürdőszobai bekészítéssel és egyedi beállítású
hőmérséklet- és légkondicionáló szabályzóval felszerelt és pótágyazható. Szobáink
között mozgáskorlátozottak részére kialakított szobák is találhatók.

Gasztronómia
Az impozáns terasszal rendelkező első osztályú éttermünk akár 200 fő
egyidejű befogadására is alkalmas. Vendégeink széles körű hazai és
nemzetközi ételkínálatból, a diétás és a reformkonyha remekeiből, valamint
gazdag italkínálatunkból választhatnak. 
A szálloda földszintjén található drinkbár a vacsora után kiváló színhelye lehet 
a kikapcsolódásnak. Zártkörű rendezvények lebonyolítására is nagyszerű
lehetőséget ad, így nem csak a szálloda vendégei részére nyújt színteret a
szórakozáshoz.

Spa&Wellness
A szálloda mínusz első szintjén található a beltéri Diamant Spa wellness részlegünk, mely rendelkezik egy élmény
elemes medencével, egy jakuzzival, egy gyerek medencével, szaunákkal, gőzkabinnal és egy napozó terasszal.

A szállodához tartozó Thermalium 2700 m2 vízfelülettel, szabadtéri és beltéri medencékkel, (beltéri gyógymedencék,
szabadtéri gyógymedencék, élménymedencék, úszómedence, strandmedencék, gyermek-kalandmedence, trambulin
medence), 6-pályás csúszdaparkkal, finn szaunával, infrakabinnal, gőzkabinnal, só szobával, egzotikus wellness
kezelésekkel és kiváló gyógy-szolgáltatásokkal áll minden korosztály rendelkezésére. (A strandfürdő, valamint a 6-
pályás csúszdapark időszakos üzemeltetésű.)
A szállodához tartozó gyógyfürdő európai színvonalú gyógyászati központ, ahol szakképzett személyzet, és a
legmodernebb gyógyászati kezelések biztosítják a vendégek gyógyulását, regenerálódását.

Tel: 74/566-390
E-mail: hotel@gunaras.hu
Web: www.gunaras.hu

http://www.gunaras.hu/
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Az idő lehűlt, megérkezett az ősz. A zsákmányha-
lak vándorlása arra készteti a süllőt, hogy meg-
változtassa tartózkodási helyét és ilyenkor azok a 
csalik, melyek nyáron fogósnak bizonyultak, már 
nem igazán hoznak eredményt. Bár a süllők fo-
lyamatosan aktívak, de már nem annyira agresz-
szívek és nem hajlandók elhagyni rejtekhelyüket, 
hogy nagyobb területen üldözzék a zsákmányt. A 
fiatal süllők még sebezhetők, a nagyobbak azon-
ban csak akkor érdeklődnek, amikor területükön 
megjelenik egy kis, vertikális útvonalon mozgó 
csali. 

Épp úgy, mint a csuka, a süllő is szívesebben támadja 
meg a kisebb területen mozgó műcsalit. A süllőt jel-
lemző relatív közönyösség, most a tapasztalatlan hor-
gászok számára egy átléphetetlen sorompónak tűnik. 
Akik az év egészében működő technikájukra fogadnak, 
azok most könnyen csalódhatnak. Éppen ezért, ősszel a 

süllő tartózkodási helyének meghatározása olyan, mint 
a szerencsejáték. Ilyenkor nagyon hasznos a halradar, 
mivel segítségével sok elvesztegetett időt spórolha-
tunk meg. Így a horgász a tulajdonképpeni horgászat-
nak szentelheti idejét, a műcsali játékára koncentrálva, 
azokon a helyeken, ahol tényleges esélye van.

A MŰCSALI FÜGGŐLEGES MEGJÁTSZÁSA
El kell ismernem, hogy én csak véletlenszerűen győ-
ződtem meg a technika hatékonyságáról. Egyik ősszel 
egy tó nagyon magas partjáról horgásztam. Tetszett a 
hely és mivel nem volt más módja a megközelítésnek, 
rövidet dobtam és az egyetlen lehetséges módon, füg-
gőlegesen játszottam meg a műcsalit. Hamar jelentke-
zett az első süllő, és nagyon hamar a második, harma-
dik és így tovább.

A vertikális horgásztechnikák fontos jellemzője a 
horgász elhelyezkedése a süllő rejtekhelye fölött, ami 
nagyfokú diszkréciót követel a horgásztól. A csónakból 
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való horgászatnál az elektromos motor nagy segítség, 
úgy a csendes helyváltoztatásban, mint a fix helyen 
való megmaradásban. A lehorgonyzás még a mély vi-
zekben sem ajánlott, hiszen felkeltheti a halak gyanak-
vását. A legtöbb támadásra a műcsali süllyedésekor 
számíthatunk, ezért ha kissé lazán tartjuk a zsinórt, el-
kerülhetjük a gyors felszerelés nem kívánt reakcióját. 
A süllő nagyon finoman nyúl a műcsalikhoz, és ha a 
bot ellenáll a húzásnak, a hal lefújja az akciót és odébb 
áll. Ilyen körülmények között fontos, hogy a horgász 
jól lássa a zsinórt. Ezekre az esetekre fejlesztették ki a 
fluoreszkáló sárga, zöld színű monofil zsinórokat, me-
lyek lehetővé teszik a legapróbb részletek észrevételét 
is. Sokszor, ha már ezekre a jelekre bevágunk, biztos a 
fogás. 

A VÍZ ALATTI SZERKEZETEK LETAPOGATÁSA
Vannak horgászok, akik különleges érzékkel rendelkez-
nek, ami elvezeti őket a legjobb helyekre, ezért nincs 
szükségük halradarra. Ez nem paranormális jelenség, 
gyakran előfordul. Ha van kellő tapasztalatunk és kép-
zelőerőnk, a szerkezetek jig-el való letapogatása ele-
gendő információt szolgáltat, a vízfenék felépítéséről, 
szerkezeti elemeiről és mélységéről. 

Ha van radarunk, ha nincs, azt mindenképpen tudni 
kell, hogy a víz diktálja a szabályokat. Minden víz külön-
bözik domborzat, víz alatti szerkezet, mélység és kiter-
jedés szempontjából. 

A mesterséges tavak esetében a kövekből, beto-
noszlopokból álló szerkezetek a legvonzóbbak a süllők 
számára, főként, amikor a víz mélysége meghaladja az 
5 métert. Egy másik fontos tényező a víz alatti dom-
borzat: a süllők általában a kisebb, nagyobb gödrök 
alján állnak lesben. Ezeken a helyeken a jig játékába 
kis emelkedéseket viszünk be, a bot hegyének fel-le 
mozgatásával, de folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a 

víz alatti szerkezetekkel. Az ilyen tavakban elég nehéz a 
helymeghatározás. A nagy kiterjedés miatt legjobb, ha 
kereső horgászatot végzünk, hagyjuk, hogy sodródjon 
a csónak, amíg találunk ígéretesnek tűnő helyet. 

Kis tavak esetében a kis mélység és kisebb kiterje-
dés valamelyest leegyszerűsíti a helymeghatározást. 
A zsákmányhalak mélyebb vizű területekre költöznek, 
amikor lehűl az idő. A süllők követik a zsákmány útvo-
nalát, és a megfigyelések szerint ilyenkor igen pozitívan 
válaszolnak a különböző műcsalik függőleges mozgatá-
sára. A műcsalit rövid dobások révén kell vízbe juttatni. 
Amikor leér a vízfenékre, lassan kezdjük visszahúzni, 
rövid megszakításokkal. Megpróbálhatunk egy egye-
nes vonalú visszahúzást is, a bot hegyét a víz közelében 
tartva, mely során a jig-et az aljzaton húzzuk. 

A folyók esetében az áramlat bonyolítja a dolgokat, 
főként azért, mert nehéz megfelelő pozícióban tartani 
a csónakot. Ha a csónak nincs felszerelve motorral, ami 
egyhelyben tarthatná, használjuk a horgonyt, de elővi-
gyázatosan. A horgonyt 5-8 méterrel fennebb dobjuk 
ki, majd hagyjuk, hogy a csónak eljusson a kívánt hely-
re és kifeszítse a kötelet. 

A jig játéka hasonló kell legyen, mint a kis tavak ese-
tében, annyi különbséggel, hogy a dobás hosszabb, mi-
vel számításba kell venni az áramlást és a mélységet. 
Dobjanak feljebb, a víz folyásával szemben és várjanak, 
hogy a jig közeledjen, közben felcsavarva a fölösleges 
zsinórt, ami a műcsali közeledése miatt keletkezik. Ami-
kor a műcsali a csónak közelébe ér, gyorsítsák a játékát. 
A műcsali elkerüli a csónakot és halad az áramlattal. 
Ebben a pillanatban meg kell állítani és fix pontban tar-
tani. A jig mozgása egy ferde pályát fog leírni: felemel-
kedik és közeledik a csónakhoz, lemerül és távolodik a 
csónaktól. Ez a mozgás nagyon vonzó a süllő számára. 
Ha ott van a környéken biztosan rá fog ugrani.

Losonczi

Õszi süllõs 
technikák A süllők általában a kisebb-
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Ebben a cikkben szeretnék vetni néhány pillan-
tást az általam csak úgy becézett „nehéz” ta-
vakra, melyek általában folyamatos nyomásnak 
vannak kitéve a horgászok részéről. Ha hiszik, 
ha nem, léteznek hazánkban is olyan magán-
tavak, amelyek legalább olyan, vagy lehet több 
nyomásnak vannak kitéve, mint a rekord példá-
nyokról ismert hatalmas kiterjedésű természetes 
vagy mesterséges tavak. Itt azokról a tavakról be-
szélek, ahol a helyek már hónapokra vagy évekre 
előre le vannak foglalva és az év egész folyamán 
nagy nyomásnak, intenzív horgászatnak vannak 
kitéve. 

Egy nagy halakkal tele vízben, melynek ismerjük adott-
ságait, a leghatékonyabb stratégia, ha a lehető legjobb 
csalikat használjuk. Természetesen mindenki a pénz-

tárcájához mérten. De hadd említsem meg, én nem 
hiszem, hogy egy alacsony tápértékű etetőanyaggal 
ugyanazt lehet elérni, mint egy minőségivel. Úgyhogy 
ne csökkentsük fogási esélyeinket a gyenge vagy silány 
minőségű etetőanyagokkal, csalikkal!  A ready-made 
bojlinak is megvan a maga helye a pontyhorgászatban, 
azonban el kell ismernünk, hogy ebből a fajtából, bi-
zony vannak nagyon gyenge minőségűek. Egyes bojlik 
összetevői nevetségesen olcsók és nem táplálók, az 
aroma pedig néhány óra alatt elillan belőlük. Ezek a 
bojlik ráadásul valósággal szétolvadnak, mint a napon 
hagyott jégkrém, táplálékot biztosítva ezzel a rákoknak 
és az apróbb halaknak.

Kitartok tehát a tápláló etetőanyagok és csalik el-
mélete mellett. Ezzel ellentétben sok horgász inkább 
szívesebben áldoz a felszerelésére, minthogy minőségi 
csalikba fektetné pénzét. A probléma csak az, hogy egy 

Etetési technikák
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intenzíven horgászott tóban nagyon nehéz halat fogni 
rossz csalival. Nekünk olyan eledelt kell biztosítanunk a 
halnak, ami fel tudja venni a versenyt az ő természetes 
táplálékával. A pontyok ösztönösen megérzik a csalik 
minőségét, és azonnal elhagyják az etetést, ha rájön-
nek, hogy nem éri meg részükről az erőfeszítést. Ad-
junk nekik tápértékekben gazdag csalikat és meglátjuk, 
hogy mindig vissza fognak térni hozzánk. Ez az elmélet 
minden tóra érvényes: kicsire, nagyra, szűzre és zsú-
foltra egyaránt. Minél jobb a csalink minősége, annál 
nagyobb az esélyünk, hogy fogunk is. Azt hiszem, hogy 
magatartásom eléggé fundamentális e téren, azonban, 
tudom, amit tudok. Ha valaki felajánlaná, hogy válasz-
szak 25 kg gyenge bojli és 1 kg jó minőségű bojli kö-
zött, mindenképp a jobbat választanám és valószínűleg 
többet is fognék vele. Ez nem azt jelenti, hogy minden 
más bojlit elutasítok. Magam is tapasztaltam, milyen 
hatékonyak lehetnek a jó minőségű ready-made bojlik. 
Számtalan kiváló ready-made bojli kapható a piacon, 
ezen a téren is hatalmas előrelépések történtek az 
utóbbi években, ezért ezekre is érdemes figyelni. 

A NYOMÁSGYAKORLÁS FORMÁI
A nyomásgyakorlás más és mást jelent a különböző or-
szágokban élő horgászok számára. Nagy Britanniában 
a vizek nyomás alatt vannak, ha egész évben horgász-
szák. Európa többi részén így nálunk Magyarországon 
is a nyomásgyakorlás számtalan formában jelenik 

meg. Előfordulhat az is, hogy nem is a horgászok ré-
széről jön, hanem azoktól, akik más célokra használják 
a vizet: fürdésre, különböző vízi sportok gyakorlására, 
búvárkodásra stb. Ha egy a turisták számára népszerű 
tavon horgászunk, máris láthatjuk, milyen hatalmas 
nyomást gyakorolnak rá az ott lévő emberek. Ha ez 
nem elég, a horgászok nyomása nem csak Magyaror-
szágon nagy, hanem egész Európában is. Magyaror-
szágon már a 18-20 kilós hal is nagy pontynak számít, 
míg Európa egyes országaiban a 25 kiló az álomhatár. 
Számtalan olyan tó van, melyben ekkora példányok 
találhatók, azonban a legtöbb a horgászok által jól is-
mert és intenzíven horgászott. 

Amint már mondottam, van hasonlóság az ismert 
nagy tavakon alkalmazott módszerek és a magántava-
kon alkalmazottak között. Van néhány tényező, amit 
figyelembe kell venni a hely kiválasztása előtt. Először 
is: horgászott-e valaki az adott területen érkezésünk 
előtt? Ha igen gondoljuk át, hogyan is etethetett. Ha 
nem etetett, próbáljuk meg kitalálni miért nem, főleg, 
ha egy népszerű helyről van szó. Ha észleltük, hogy kö-
zelünkben felszabadul egy jobb hely, azonnal foglaljuk 
el. 

AZ ETETÉS
Meg vagyok győződve, hogy egy nagy nyomásnak 
kitett ponty tartózkodik a nagy kiterjedésű etető-
ágyaktól. Sok olyan tavat ismerek, ahol teljes csőd 

Etetési technikák

https://cukk.hu/
https://www.cukk.hu/videok-hu


12

po
nt

yh
or

gá
sz

at
 

12

a nagy kiterjedésű etetőanyag ágyak alkalmazása, 
másrészt pedig nem lehet ponty után pontyot fogni 
etetés nélkül. Ez egy ördögi kör. Szükségünk van ete-
tőanyagokra, hogy vonzzuk a pontyot, azonban a túl 
nagy mennyiség elijeszti. Ezt a témát hosszasan tár-
gyaltam néhány nagyon jó horgásszal, az általános 
vélemény pedig az volt, hogy a nagy mennyiségű 
etetőanyag használata butaság. A nyomás alatt lévő 
tavak szerkezeti elemeinek nagy részét jól ismerik a 
pontyok, rendszeresen látogatják, mert tudják, hogy 
mindig találnak valami táplálékot, de mivel nem bu-
ták nagyon óvatosan táplálkoznak. Természetesen az 
óvatos halakat is be lehet csapni, 
ám nem könnyen. 

Régebben, több tavon kukori-
ca vagy kender alapú etetőágyat 
használtam, ami nem igazán jött 
be. Nem sikerült nagy pontyo-
kat fognom és nehezen tudtam 
szabadulni az apróhalaktól. Ez 
arra késztetett, hogy hosszasan 
elbeszélgessek az akkoriban leg-
jobbnak számító horgászokkal 
az etetési stratégiákról. Egyet-
értettünk az egyedi horgászat 
tekintetében, ami annyit jelent: 
minden egyes halra külön kell 
horgászni. Először 1999-ben 
hallottam ezt az elméletet egy 
kiállításon és akkoriban igen 
érdekesnek tűnt. A stratégia lé-
nyegében abban áll, hogy csu-
pán annyi etetőt hordunk be, 
ami szükséges egyetlen kapás 
kiváltásához. Megfogjuk a ha-
lat, majd újból etetünk. Fogunk 

még egyet és megint etetünk… 
és így tovább. Ez a stratégia nem 
eredményez nagyszámú kapást, 
azonban a nagyobb halakat cé-
lozza meg. 

Végül is mit jelent az egyedi 
horgászat? Azt, hogy tudatá-
ban vagyunk annak, hogy nagy 
nyomásnak kitett pontyokra 
horgászunk, melyek tartózkod-
nak kisebb, nyüzsgő rokonaik 
társaságától. Éppen ezért jobb 
a diszkrét etetés: csak annyi ete-
tőanyagot kell bedobni, amivel 
egy halat lehet fogni, majd újból 
annyit, ami elég a következőnek. 
Egyes tavakon ez nem több mint 
20-25 szem bojli, melyet a horog 
köré szórunk. Bátorságra van 
szükség! Ezt a taktikát sok is-
mert európai horgász alkalmaz-
za, tehát érdemes odafigyelni 
rá. Mégis ez a taktika nem min-

denki számára elérhető. Ha Ön türelmetlen horgász, 
mint én, akkor minden egyes hal külön-külön horgá-
szata nagyon sok energiát igényel részünkről!

A kapitális halak horgászata nem való minden-
kinek. Csak a legjobb horgászok képesek alkalmaz-
kodni a különböző vizekhez és csak ők tudják haté-
konyan alkalmazni stratégiáikat. Technikáik annyira 
kifinomultak és rafináltak, hogy a nagy és problémás 
pontyok nem fognak gyanút. Azonban számunkra 
átlag pontyhorgászok számára, nehezebb a dolog. 
Van még mit tanulnunk.  

László Attila

A pelletből is a legjobb 
minőségűt használjuk

A bojlikból is a legjobb 
minőségű jöhet szóba
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Lassan itt az ősz és itt van újból a ragadozó 
halak horgászatának ideje is. A pergetőhorgá-
szok rávetik magukat a süllőre, a csukára és 
melléktermékként a sügérre, ugyanis sokan 
azt állítják, hogy lehetetlen célzottan és kizá-
rólag sügérre horgászni. Az alábbiakban mi ezt 
a téves állítást megcáfoljuk és bebizonyítjuk, 
hogy a megfelelő csalival és vizünk ismereté-
vel, igenis foghatunk termetes sügereket, akár 
sorozatban is!

Valljuk be őszintén, hogy egy méretes sügér megszáko-
lása, csakis a szerencsénken múlik, legtöbbször csuká-
zás, illetve süllőzés közben sikerül horogvégre csalnunk 

egy-egy szép csíkos halat. Általában egyetlenegy pél-
dány esik ilyenkor fogságunkba, és nagyon ritka a több 
példány sorozatban történő megakasztása. Túl szép 
is lenne, ha célzottan tudnánk termetes példányokat 
fogni.

Ám ez nem lehetetlen! Az én esetemben már régen 
volt, amikor csupán véletlenül akadt horogvégre egy 
szép 500 gr-os sügér. A rá való horgászatuk tökélete-
sítésével elértem, hogy rövid időn belül több hasonló 
méretű társa is felsorakozott a fogási naplómba.

A legfontosabb mindig megtudni: hol tartózkodnak 
a sügérek, és mit kedvelnek. Ezek után minden adott, 
a napi pár félkilós példány megszákolásához. Az ilyen 
méretű sügérek szinte minden vízben megtalálhatók, 

Rá kell jönnünk a tar-
tózkodási helyükre és 
akkor többet is fogha-
tunk belőlük
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de aki biztosra szeretne menni, próbálkozzon nagyobb 
folyóvizeken, tavakon, illetve víztározók vizében.

Szinte minden vízben jó esélyünk van sügérre, de 
a nagyobb vizeken egyszerűen több kapitális példány 
lakozik. A tapasztalat azt mutatja, hogy legeredmé-
nyesebb hónapjaink az október, november, december, 
március és az április. A hideg vízben a halak csoporto-
san tartózkodnak. És ezt nem csupán a kishalak teszik, 
ilyenkor az egyedül élő óriás sügérek is csoportokba 
tömörülnek és kis rajokban üldözik a keszegféléket. 
Ezeknek a rajoknak a megtalálása a nagy vízfelület mi-
att nem egyszerű feladat. Általában a régi patak, illetve 
folyómeder terén tartózkodnak, a meredek partszaka-
szok alatt „állnak”, elsüllyedt farönkök és akadók kör-
nyékén lakmároznak. Amennyiben felderítettük vélt 
tartózkodási helyüket, részünkről nem marad más hát-
ra, mint csupán a csali helyes megválasztása:

1. GUMIHALAK: 
Mint nevében is rejlik, nem halacskák, hanem halak! 
A legsikeresebb méret, amelyet a kapitális példányok-
ra horgászva használunk, úgy 15 cm körüliek. Kisebb 
társaik egészen biztosan gyakoribb kapásokat ered-
ményeznek, de ennek megfelelően kisebb sügéreket 
akasztunk meg. Tehát fontos a helyes méret és szín 
megválasztása. Amennyiben a víz jégmentes, használ-
junk nagy lapát farkú gumihalakat, mivel ezek a vízben 

sokkal élénkebben mozognak, és garantáltan felkeltik 
a sügérek érdeklődését. Használjunk barna, arany-csil-
lám és rozsdabarna-zöld színűeket, de semmiképpen 
sem vad, tűzvörös vagy neonsárga színűeket.

A nagy lapátfarkú gumihalat, 10-15 grammosakat, 
nem túl nehéz fejjel szereljük, továbbá erősítsünk egy 
kis hármas horgot a hal farok részére is, a biztos akadás 
végett. A hőmérséklet csökkenésével a halak kirohaná-
sai is egyre kisebbek lesznek, ezért használjunk kifeje-
zetten lágy, hegyes farkú gumihalakat. Ilyenkor a ke-
vésbé élénk mozgású műcsalik az eredményesebbek. 
Ebben az esetben a műcsalit már ne a lehorgonyzott 
csónakból dobáljuk, hanem csupán a fenék felett, a 
botvég könnyű rándításaival táncoltassuk, a sodródó 
csónakból. A műcsali formáján túl, a színeket is vál-
toztatnunk kell, a hidegek beálltával. Minél hidegebb 
van, annál inkább használjunk kék-fehér, illetve átlát-
szó-csillámos gumihalakat, és a 10-15 grammos fejek 
helyett váltsunk 18-25 grammosakra. Ne feledkezzünk 
meg ilyenkor sem egy kis háromágú horogról a farok 
részben! 

2. PILKER:
Ez kizárólagosan téli műcsali, és akkor használjuk, ami-
kor dermesztő a hideg, és száraz, fagyos szél söpör át 
a tó felszínén, mely túl erős a gumihal célzott bedobá-
sához. Az ólomból készült halacskák tökéletesek erre a 
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Egy termetes sügér 
megakasztása nagy 
élményt jelent
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célra. Pillanatok alatt a fenékre süllyednek, ahol feszes 
zsinórral végig vezethetjük őket a mederfenéken. A 
kék, ezüst- és aranyszínűek a nyerők! 

3. SÜLLYEDŐ WOBBLEREK:
Azokon a bizonyos napokon horgásszunk velük, mikor 
gumihalra kevésbé van kapás.  Használjunk, lehetőleg 
csörgős süllyedő wobblereket, közvetlenül a fenék 
felett vezetve. Ezeket bátran alkalmazhatjuk minden 

évszakban, csupán a horgásznak kell az időjárás függ-
vényében megválasztani a legmegfelelőbb csévelési 
sebességet és a helyes mozdulatokat. 

4. A JÓ ÖREG KANALAK:
Akkor vessük be, amikor sügéreink nagyon aktívan va-
dásznak, és nem csak a fenéken tanyáznak és várnak. A 
támolygó kanalak nagyon feltűnőek, vonzó hatásukat 
leginkább közepes mélységben fejtik ki. Kevésbé fontos a 
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Falánkságát bizonyítja, 
hogy képes rárontani 
a testénél is nagyobb 
wobblerekre is
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https://horgaszakademia.hu/?modul=oldal&tartalom=1229708

klikk

https://ho-ho.hu/ klikk


halak tartózkodásának pon-
tos ismerete, hiszen ilyen-
kor mindenre rárontanak, 
bárhol is legyen a gyorsan 
mozgó áldozat. Nyílt vízen 
célszerű a bevetésük ezüst- 
és gyöngyházszínekben.

5. KÖRFORGÓ VIL-
LANTÓ:
Elviekben a használata meg-
egyezik a támolygó kanala-
kéval. A nyílt vizet sziszte-
matikusan pásztázzuk át
a sügér reményében. Az
egyetlen hátránya, a gyors
mozgása, ezért megfelelő
sebességgel kell perget-
nünk, hogy beinduljon a
csali, míg a kanalas villantó
már süllyedés közben önál-
lóan is ide-oda billeg, akár-
csak lassú vontatás közben.
Szép őszi napokon bátran
próbálkozzunk 4-es 5-ös
méretű ezüstös, rezes színű
körforgókkal!

László-

Szinte minden vízben jó 
esélyünk van sügérre

https://ho-ho.hu/
https://horgaszakademia.hu/?modul=oldal&tartalom=1229708https://horgaszakademia.hu/?modul=oldal&tartalom=1229708
https://youtu.be/Ch_ixVwe270
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Az alábbi sorokban elemezni fogunk különböző 
szerelékeket, továbbá azt is megvizsgáljuk, hogy 
egy adott szituáció milyen szereléket követel 
meg. Természetesen mindezt lépésről lépésre 
tesszük, hogy megkönnyítsük ezzel a szerelékek 
kötését, és hogy könnyebben megértsük azok 
működési elvét.

Amint azt már többször is említettem, bizonyos szkep-
ticizmussal viszonyulok a a pop-upok iránt, viszont ta-
gadhatatlan, hogy bizonyos esetekben igenis eredmé-
nyesek lehetnek. Ezért néhány pop-upos szerelék be-
mutatásával kezdeném. Az első ilyen szerelék, 
amelyet be szeretnék mutatni Önöknek, 
az a D típusú végszerelék egyik változa-
ta, melyet alapvetően merev előkével 
és egy forgó segítségével készítünk el. 
Mindezt a Terry Hearn által javasolt 
szerelékből kiindulva tesszük, amely 
szintén az eredeti D típusú szerelék 
egyik változata.

A MEREV D SZERELÉK, 
FORGÓVAL
A D típusú szerelék a 80-as években lett is-
mert, és a Lenny Middleton által feltalált 
hajszálelőkét követő fejlesztések között 
is úttörőnek számított. Roger Smith, 
egy tapasztalt horgász kezdeménye-
zése volt, aki észrevette, hogy a nagy 
stressznek kitett tavakban a pontyok 
gyanakvással közelednek a hajszále-
lőkével ellátott szerelékekhez. Rog-
er alapötlete az volt, hogy egy olyan 
szereléket állítson elő, amelyen a bojli a 
horoghoz rögzített merev monofil zsinóron 
tud mozogni. Amikor a hal bekapta a csalit és 
ezt követően megpróbálta kiköpni a hor-
got, a csali kirepült a szájából, de a ho-
rog bent maradt. Roger fogta a csalit 
és egy rövid hajszálelőke segítségével, 
hozzákötötte a csalit egy kis gyűrűhöz, 
amely a horog szárán egy darab mo-
nofil zsinóron, szabadon fel és le mo-
zoghatott. Ez a szerelék még ma is igen 
hatékony, és az eredetin kívül, mint any-
nyi más szereléknek, ennek is létezik szá-
mos változata. 

Roger lágy textilszálakból és más 
vékony anyagokból készítette erede-
ti szerelékét, azonban mostanában 
a horgászok rájöttek, hogy ugyanazt 
megteszi a merev monofil zsinór is, 
mint az Illusion, Rigidity és Amnesia 

vagy a Slink.
Ez a D szerelék, melyet a következők-

ben be szeretnék mutatni Önöknek, eltér 
más szerelékek kötési módjától, olyan érte-

lemben, hogy ez a típus az olyan szélső-
séges körülményekre hivatott, ahol a 

meghorgászandó terület tele van aka-
dókkal.

Magát a merev szereléket nem 
olyan rég találták fel. Az eredetihez 
20 librás zsinórt használtak, az egyik 
végén a forgó mellett egy hurokkal, 

amely miatt a szerelék teljes szabad-
ságot kapott. E szabadságnak köszönhe-

tően a pontynak nagyon nehéz dolga lett, 
nem tudott már olyan könnyen megszabadulni 

a horogtól. Sajnos a hurok kis ellenálló ké-
pességgel rendelkezett, ami miatt ezt a 

fajta szereléket bizonyos tavakon kor-
látozott módon lehetett használni. Az 
olyan tavakban, ahol sok volt az aka-
dó, sokszor megtörtént, hogy az elő-
ke nem bírta ki, mivel egy közönséges 
hurok általában 50 %-al csökkenti a 

monofil zsinór szilárdságát. Tehát a 20 
librás zsinór a csomó miatt gyakorlatilag 

10 librás lett, és könnyen elszakadt.

Két jó pop-up 
szerelék

2. rajz

1. rajz

3. rajz

A hely helyes kiválasztá-
sa az, ami sikerességre 
viszi horgászatunkat
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Szerencsére a technológia azóta jelentős 
fejlődést mutatott és manapság sokkal 
biztonságosabb csomókkal tudunk hur-
kokat készíteni, nem beszélve a forgók 
minőségéről, amelyekkel ma már szi-
lárdabban lehet kapcsolni az eleme-
ket.

Egy ilyen biztonságos kötés a nyol-
cas alakú csomó, amely sokkal erősebb, 
mint egy egyszerű csomó. Az egyszerűen 
megkötött hurokkal ellentétben, amely 50 
%-al csökkenti a monofil ellenálló képességét, 
a nyolcas csomó csupán 7-8 %-al csökkenti.

A merev forgószerelék (hinged stiff rig) 
fejlődést jelentett az eredeti merev sze-
relékhez képest, viszont egyes horgá-
szok még ezen is túltettek: létre hozták 
a forgó előkét, melyet D típusú szere-
lékkel egy hosszú szárú, görbe horog-
ra kötöttek. Ez a fajta szerelék akkor 
szerzett hírnevet magának, amikor 
Terry Hearn valami hasonlóval próbálko-
zott és megfogta vele a híres Mary nevű 
pontyot a Wraysbury tavon, amely abban az 
időben Nagy-Britannia nemzeti rekordja volt. 
Azonban ennek a szereléknek egy picivel 
más változata már jóval korábban is 
létezett, igaz más néven ismerték. A 
kombiszerelékről beszélek, amelynek 
Harry Haskel volt a felfedezője, ő ta-
lálta ki a 80-as évek közepe táján. 

Ez a végszerelék ideális az olyan ta-
vakban, ahol a csalit iszapos aljzaton 
vagy növényzettel benőtt felületen va-
gyunk kénytelenek felkínálni és ott, ahol 
nagy az akadásveszély. Olyan vizekben is na-
gyon hatékony, ahol a horgásznak igencsak 
gyanakvó pontyokkal van dolga. Miután 
a hal már felszippantotta, nehezeb-
ben tud megszabadulni tőle, mivel a 
szerelék forog a szájában, ami miatt 
a horog feltétel nélkül beakad a hal 
alsó ajkába. 

A tulajdonképpeni szerelék két 
részből áll: az első részének kivitele-
zéséhez egy igen merev monofil zsinórt 
használunk, a másik részét pedig, amely-
hez a horgot is kötjük, lágyabb monofil zsinór-
ból készítjük. A szerelék megkötéséhez két-
féle vastagságú és merevségű monofil 
zsinórra van szükségünk. De nézzük, mi 
minden kell még hozzá:

- kell egy hosszú szárú, öblös ho-
rog, mint az 5-ös sorozatú Fox vagy 
a Carp-R Us Long Shank Nailer. Én az 
5-ös sorozatot kedvelem.

- kell egy merev monofil zsinór, 
amelyhez a horgot kötjük és egy még me-
revebb a mögötte való részhez. A kedvence-

im a 24 librás Illusion Stiff Link fluorokarbon, 
a 25 librás Rigidity és a 30 librás Slink. Én 

az Rigidity-t t használom a szerelék me-
revebb feléhez és a Illusion-t a horog-
kötéshez. Éppen ilyen jól használható 
a Slink is, az ellenálló képessége kiváló 
és a merevsége is éppen megfelelő az 
efféle szerelékek esetében.

- kell két rugalmas 7-es forgókapocs.
- egy kis acélgyűrű (2-3 mm). 

- és kell egy patentfogó a kapcsokhoz és 
néhány 20 librás Fox kapocs.

És akkor lássuk lépésről lépésre, a szerelék 
megkötését: 

ELSŐ LÉPÉS: kezdjük a szerelék leg-
merevebb részével, amelyhez Rigidity 
zsinórt használunk. Ennek a szakasz-
nak a hosszúsága 12,5 -15 cm lehet, 
amely változhat az aljzat természeté-
től és a saját igényünktől függően. A 

hurkok előállításához kapcsot haszná-
lunk. 1.rajz
MÁSODIK LÉPÉS: a Rigidity zsinórt egy 

időben fűzzük át két hurokrögzítő kapcson és 
két rugalmas forgókapocs gyűrűjén. 2.rajz

HARMADIK LÉPÉS: alakítsuk ki a hur-
kot, majd a fogóval rögzítsük a kapcsot 

és jól nyomjuk rá. Ezt a műveletet a zsi-
nór másik végével is ismételjük meg. 
Az eredmény egy merev szakasz lesz, 
amelynek mindkét végén egy rugal-
mas forgó és egy hurok van kapoccsal. 

3.rajz
NEGYEDIK LÉPÉS: most érkeztünk el 

a tulajdonképpeni szerelék megkötéséhez. 
Vegyünk egy darab Illusion Stiff Link-et és a 

térdünkön húzogatva, simítsuk ki. Az egyik 
végét fűzzük át a horog fülén meghagy-

va egy hosszabb véget, ezt követően 
csavarjuk a horog szárára a zsinórt a 
csomó nélküli csomó megkötéséhez. 
Megjegyzendő, hogy a spirálok száma 
sokkal több, mint normális esetben. 
4.rajz

ÖTÖDIK LÉPÉS: most fűzzük fel a kis 
acélgyűrűt a zsinórra, majd a zsinórt ve-

zessük vissza a horog fülén. A zsinórt D betű 
alakra kell formálni, a gyűrű ebben a D-ben kell 

csúszkáljon. 5.rajz
HATODIK LÉPÉS: a horog fülén visz-

szavezetett zsinór végét égessük meg 
egy gyújtó segítségével, ami miatt egy 
műanyag golyócska keletkezik, így a 
zsinór nem csúszik ki a horog füléből. 
6.rajz

HETEDIK LÉPÉS: vezessük át az Illu-
sion másik végét az egyik rugalmas for-

gókapocs karikáján, meghagyva a zsinór 
kívánt hosszúságát és kössünk rá egy 3 - 4 

4. rajz

5. rajz

6. rajz

7. rajz

8. rajz
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csavaros Blood csomót. Ennek a résznek a 
hosszúsága nyilván attól függ, hogy a csa-
lit mennyire akarjuk felemelni, de én azt 
tanácsolom, hogy ne legyen több, mint 
5 cm. 7.rajz

NYOLCADIK LÉPÉS: a gyűrűre kös-
sük rá a bojlit, tetszőlegesen válasz-
tott módszerrel. Én egy dupla Grinner 
csomóval rögzítem. 8.rajz

KILENCEDIK LÉPÉS: próbáljuk ki a 
szereléket a víz szélén. Legtöbbször a ru-
galmas forgókapocs súlya elegendő ahhoz, hogy 
kiegyensúlyozza a pop-upot a csali aljzaton 
való tartásához. Azonban, ha ez nem elég 
és további súlyt szeretnénk hozzáadni, 
tegyünk a forgóra egy kis ólom pasz-
tát. Bizonyosodjunk meg, hogy a pasz-
ta nem akadályozza működésében a 
gyűrűt. 9.rajz

 TIZEDIK LÉPÉS: ha csónakból visz-
szük be, ezzel a szerelékkel nem lesz 
bajunk. Viszont ha partról dobjuk be, 
akkor azt tapasztalhatjuk, hogy a szerelé-
künk még repülés közben hajlamos a guban-
colódásra, éppen ezért két módszert is aján-
lok ennek elkerüléséhez. Azt is tehetjük, 
hogy a horog hegyét egy darab úszó-
habba rejtjük el, mint pl. a Fox High Ri-
ser, vagy a csalit és a horgot bojlimasz-
szával vonjuk be. Megfognak lepődni 
azon, hogy milyen hatékonynak bizo-
nyul mindkét módszer, továbbá azt 
javasolom, hogy az ólom mögött egy 
csövet vagy ólombetétes zsinórt hasz-
náljunk, mindkettő javíthatja a szerelék 
prezentálását. Végül használjunk egy in-line 
ólmot, kevesebb az esélye a gubancolódás-
ra, mint egy inga ólommal ellátott szere-
léknek. 10.rajz

A forgóval ellátott D merevszerelék 
igen népszerű és hatékony szerelék és 
érdemes kipróbálni, főleg akkor, ha 
azt tapasztaljuk, hogy a hal bekapja a 
csalit, de a horog nem akad. A fenti-
ekben ismertetett D szerelék a lehető 
legellenállóbb és bármilyen helyzetben 
képes megállni a helyét.

A CSÚSZÓGYŰRŰS VÉGSZERELÉK
Ezt a fajta szereléket akkor használjuk, 
amikor a csalit a lehető legközelebb sze-
retnénk felkínálni az aljzathoz. Használ-
ni lehet közönséges bojlikkal, közvetle-
nül az etetővederből, vagy „hóember” 
alakban, egy süllyedő bojli és egy pop-
up bojlival párosítva, azzal a feltétellel, 
hogy a süllyedő bojli súlya egyenlítse ki 
a pop-up bojli felhajtó erejét, egyensúly-
ban tartva ezzel a szereléket. A tutti akasz-

tás a két bojli súlyát használja fel, amelyek 
a kiköpés pillanatában a taszítóerőt alkal-

mazva bírják rá a horgot az akasztásra.
Az alaphoz, mint az előbbi szerelék 

esetében is, itt is szükségünk van egy 
hosszú szárú horogra, esetünkben 
egy 5-ös sorozatú 6-os méretű Fox 
horogra. Egy másik népszerű horog 

ugyanebben a méretben a Longshank 
Nailer. Ezek a horgok szerepelnek álta-

lában a pop-up-os szerelékeket ábrázoló 
képeken vagy rajzokon, és soha nem szokták 

süllyedő bojlis szerelékeknél ajánlani. Ez bi-
zony nagy kár, mert nagyszerűen lehet 

kombinálni ezekkel. 
A szereléket nézve, első látásra a 

Tim Paisley-féle szerelék jut eszünkbe 
azzal a különbséggel, hogy a hajszál 
nem az előke folytatása, hanem egy 
gyűrűhöz van erősítve, amely a horog 

szárán csúszkál. A csalit a hajszálzsinór-
ra kell kötni, és a csúszásnak köszönhe-

tően a taszítóerő a bojlikat a horog füle 
felé löki. Amikor a gyűrűre erősített csali a 
horogfüllel ütközik, a horog teste mögötte 

marad és a ponty szájában landol. A hal 
megpróbál felemelkedni az aljzatról, és 

ekkor következik be az, amikor a ho-
rog beakad az alsó ajkába.

A végszerelék megkötéséhez az 
alábbiakra van szükség:

- egy 5-ös sorozatú 6-os méretű 
Fox horogra

- egy 10-es méretű rugalmas forgó-
kapocsra

- egy csomag gyűrű és kúpos ütközőre
- egy 24 librás Fox Illusion Stiff Rig zsinó-
rra

- és egy darab textilszálra
Most következzék lépésről lépésre a 

szerelék kivitelezése:
ELSŐ LÉPÉS: először is az Illusion 

zsinórral kössünk egy csomó nélküli 
csomót a horogra. Figyeljük meg a zsi-

nór és a horog között létrejött szöget. 
Ez a hegyesszög akasztja meg a halat, és 

segít a horog befúródásban akkor, amikor a 
hal véghezviszi a kapást. 11.rajz

MÁSODIK LÉPÉS: az előke másik végét 
kössük a forgókapocs karikájába. Ezzel a 

művelettel az egész végszerelékünket 
rugalmasabbá tesszük és kiküszöböl-
jük egy esetleges gyenge hurok alkal-
mazását. 12. rajz

HARMADIK LÉPÉS: most csúsz-
tassuk fel az egyik kúpos ütközőt 

egészen közel a horog füléhez, majd 
tegyük fel a gyűrűt, utána tegyük fel a 

másik ütközőt is. A végszerelék a rajzon lát-

9. rajz

10. rajz

11. rajz

12. rajz
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GYÉKÉNYES

KRISTÁLYTISZTA VÍZ, 
BÉKÉS KÖRNYEZET

evezés, horgászat, 
búvárkodás,  
kerékpártúra, 
kalandtúra, 
strandolás

www.gyekenyes.eu
BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

hatóhoz fog hasonlítani. Figyeljük meg, hogy 
a második ütközőt a horog hegye magas-
ságában helyeztük fel a horog szárára. 
Én még egy csepp pillanatragasztóval 
szoktam rögzíteni. 13.rajz

NEGYEDIK LÉPÉS: a gyűrűn fűz-
zünk át egy darab textilszálat és ala-
kítsunk ki egy hurkot rajta. Ez a haj-
szálzsinór. 14. rajz

ÖTÖDIK LÉPÉS: helyezzük fel a csa-
lit. Gyakorlatilag a szerelék kettő vagy egy 
nagyméretű csalival működik jól. A magyará-
zat abban rejlik, hogy a szerelék sikeréhez a 
csali súlyát használjuk fel az akasztásban. 
15. rajz

HATODIK LÉPÉS: Ez a fajta végsze-
relék is összegubancolódhat, éppen 
ezért szükség lesz az oldódó habra, 
amelyet a horog köré teszünk a fenti-
ekben bemutatottak szerint. 

HADD JEGYEZZEK MEG MÉG VA-
LAMIT: a végszerelék nem fog megfe-
lelően működni, ha olyan lágy anyagokat 
használunk, mint az egyszerű vagy a kombi 
textilszálak. A szerelék lényege abban rejlik, hogy a 
csali hátra csapódik, de a horog helyben marad és ép-
pen ezért egy merev előke jobban alkalmas erre, mint 
a lágyabb anyagból készült hasonló társa. 

Ez egy olyan végszerelék, amely úgy tűnik 
eredményesen használható a nagy kapi-

tális méretű pontyoknál. Ne kérdezzék 
miért! Sokan azt mondják, hogy a na-
gyobb halak szájában másképp dolgo-
zik a szerelék. Nekem is úgy tűnik, hogy 
egy nagyobb példánynak nehezebb 
lesz kiköpni a horgot, mint egy kisebb-

nek. Tim Paisley egyenesen azt sugallja, 
hogy ez a végszerelék képes különbséget 

tenni a nagy és a kishal között.  Más szóval, 
egyszerűen elkerüli a kisebb pontyokat és a 

Tim eredményeiből ítélve, ki is merné meg-
kérdőjelezni az elméletét? 

Mielőtt még befejezném, hadd említ-
sem meg, hogy nem kapás esetén hajla-
mosak vagyunk a szerelékre fogni a siker-
telenséget. A fentiekben bemutatott két 
szerelék lehet valóban hatékony, azon-
ban még sok más olyan változat is léte-

zik, amellyel sikeresek lehetünk. Sokan a 
szerelékben hisznek, de én úgy gondolom, 

hogy a hely helyes kiválasztása az, ami sike-
rességre viszi horgászatunkat.  Persze olyan eset 

is előfordulhat, hogy egyes tavakban a halak már speci-
alistái a szerelékeknek és azért nem fogunk, de legtöbb-
ször nem kapás esetén, mégsem a szerelék hibáztatható.  

László Attila

14. rajz

15. rajz

https://gyekenyes.eu/
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Nyár végére a vizek elérik éves hőmérsékletük 
maximumát, ekkor az oxigéntartalom a minimá-
lisra esik vissza bennük. A tavak „nagyüzemben 
működnek” telítve vannak mind állati, mind nö-
vényi táplálékkal. A hidegvérű halak emésztése 
nyilvánvalóan ebben az időszakban a legrövi-
debb, ebből következően ilyenkor ehetnék/né-
nék a legtöbbet. A pontyok ugyan rövid ideig még 
az akár 30-32 Cº fokos hőmérsékletet is elviselik, 
de 27 Cº fölött leállnak a táplálkozással.

A sekély magyar vizeknek nem tesz jót a csapadék-
mentes időjárás. A nyári időszakokban rendszeresen 
túlhevülnek, kicsiny mennyiségben tárolva a halak 
számára nélkülözhetetlen oxigént. A pontyok fogási 
ideje arra az időszakra korlátozódik, amikor a napon 
belüli minimumra esik a víz hőfoka. Ez valamikor a 
reggeli fényváltás körüli időszakra tehető, de már a 
sötétség beálltával fokozódik a nagytestű halak akti-
vitása.

Van azonban olyan hal, ami nemhogy leáll a táp-
lálkozással, inkább kifejezetten kedveli a meleget és 
mondhatni habzsol a forróságban. Mindenki kita-
lálhatta, a meleg délkelet-ázsiai folyókból származó 
amurról esik szó az alábbiakban.

Az egyetlen kifejezetten növényevő halunk, ráadásul 
nagyobbra nő mint a ponty. A bojlira könnyű rászok-
tatni, néha hihetetlen mennyiséget képes felzabálni. 
Gyakran táplálkozik a partok mellett és különösen sok-
szor látható a felszínen. Ezért sem korlátozódik pecá-
zása a hagyományos fenéki vagy a fölött lebegtetett 
bojlis módszerekre. Jól foghatóak teljesen a felszínen 
felkínált csalikkal. Felépítése a folyóvízi áramlásban 
edződött életvitelről árulkodik. Csupa erő és robbané-
konyság, mint sport hal egészen kiváló. Aki fogott már 
nagyobb amurt, annak nem kell ecsetelni szilajságát.

Amuros 
szerelékek ELADÓ
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Kinézetében azonnal furcsának találhatjuk a szem hely-
zetét, ami a pontyétól eltérően sokkal lejjebb helyezkedik 
el a fejen. Hengeres teste, nagy farok úszója biztosítja szá-
mára a gyorsaságot és áramvonalasságot, amit elsősor-
ban a folyókon tud kihasználni. Pikkelyei nagyok, arany-
sárga színűek. Csapatban jár, sokszor megfigyelhető amint 
a felszínen napoznak vagy lassan többedmagukkal úsznak 
valamerre olyannyira a víz tetején, hogy a testéhez képest 
rövid hátúszója kikandikál a levegőre. A legnagyobb kü-
lönbségek egyike, ami a ponty és az amur között fennáll, 
a szájfelépítésben rejlik. Míg a ponty úgy szippantja fel az 
élelmet, az amur inkább harapja, tépi. A kínai „fűnyíró” 
csontos pofája a kemény peremszerű szájszéllel bizonyít-
ja, hogy élelmének többségét nem a fenékről turkálja ki, 
hanem a két kemény ajka közé fogva egyszerűen eltépi 
azt. A másik alapvető tulajdonság, ami megkülönbözteti 
a két fajt, az a táplálék milyensége. A ponty, mint tudjuk 
mindent elfogyaszt legyen az növényi vagy állati eredetű, 
míg az amur szinte 100 %-ig növényevő.

Ez persze nem biztos. Sok helyütt fogják hallisztes boj-
lival és állítások szerint a Magyarországon élő állomány 
egy alfaj, aminek módosult az élelembázisa. Ebben nem 
tudok teljesen biztosan állást foglalni, a döntés maradjon 
a biológusoké…

Rengeteg féle csalival fogható. Kukorica, krumpli, csil-
lagfürt, borsó, moszat, hajtások, bojli, gyümölcsök stb. 
Növényi eredetű táplálékból sokat kell fogyasztania. Hí-
nárból akár napi 5-7 kg-ot is megehet egy kapitális amur. 
Nem szabad sajnálni tőle a kaját, ehhez mérten etessünk 

rá. Éppúgy megeszi a bedobált kukoricát, bojlit a fenék-
ről, mint a víz tetejére juttatott lucernát, kenyérkockát. 
Könnyen etethető halfaj, az etetést, főleg a rendszereset 
mindig felkeresi. Vehemens hal, de a csendet, nyugalmat 
nagyon szereti. A látott amurcsapatok többször a legnyu-
godtabb, akadókkal tarkított vízrészeken tartózkodtak.

Bojlival horgászva rá, nem kerülhetjük meg az akadás 
problémáját. Mint már említést tettünk róla kemény cson-
tos ajkai vannak, amin még a legjobb horog is csak nehe-
zen talál fogást. A legtöbb amur az akadás miatt marad le, 
nemritkán a fárasztás első 1-2 percében. Az önakasztós 
rendszerek horgai inkább csak beleállnak a hal szájába, 
mint átütnék azt. Ez ellen lehet védekezni, bár nem min-
dig sikerül: Egyrészt használhatunk olyan speciális tört-
szárú horgot, ami megkönnyíti a horoghegy behatolását 
közvetlenül a kemény szájszél alá. De célravezető egy ge-
rincesebb bot használata, ez képes egy erőteljesebb bevá-
gáskor átütni a hal száját. Van, aki elveti a kemény botok 
használatát és inkább egy igen hajlékony, jól „dolgozó” 
bottal és fonott zsinórral kísérli meg a tökéletes kontaktust 
fenntartani az akasztástól a fárasztásig. Más kérdés, hogy 
a csak alig támaszkodó horog kibírja-e a fárasztás alatt rá-
ható durva erőhatást és helyén marad-e a rengeteg irány-
váltást produkáló amur szájában?

Létezik egy külön erre a célra készült előke, ami se-
gít a horgot a bevágásig a hal szájában jó helyen tartani. 
Lényege egy vékony gumiszál beiktatása az előkébe. A 
horogelőke hosszának kb. fele hosszúságú gumiszálat 
úgy rögzítjük a lágy fonott zsinórhoz, hogy a két kötési 

Amuros 
szerelékek

A 770 NM-ES TELKEN, 3 SZINTES,
ÖSSZESEN 580 NM-ES ÉPÜLET, 

PARKOLÓVAL. ( KORÁBBAN STIHL
SZAKÜZLETKÉNT MŰKÖDÖTT )

ÁR: 320 MILLIÓ FORINT.

ELADÓ

CÍM:  2111 SZADA, DÓZSA GYÖRGY ÚT. 33. ÉRDEKLŐDNI: 06-30/450-9393
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pont között az előke zsinórja hosszabb legyen, mint a 
gumi. Ez a következőt eredményezi: kapásnál, amint a 
hal bevette a csalit a szájába, már elkezd feszülni a gumi. 
Rugalmasságánál fogva ott tartja a horgot a szájszélnél. 
A hal húzza a lágy gumit, a zsinór megfeszül, az ólom 
blokkol és a jó helyre beállt horog akad. Ez sem holtbiz-
tos tipp, de segíthet.

Ha a fenéken pecázunk amurra, kicsit emeljük ki az 
etetőkaja síkjából a csalit. Jól használható a kukorica, 
búza, szőnyegnél kb. 5-10 cm-rel feljebb lebegő bojli. Bár 
a lebegtetés magasságát egészen a vízszintig emelhetjük, 
jobb, ha a sima fenekező cuccoknál maximum félvízig en-
gedjük fel a pop-up golyókat. A vízoszlop teljes magasságá-
ban húzódó zsinór gyanús lehet az óvatos halaknak.

A víztetőn felkínált csalikhoz több más módszer is ren-
delkezésünkre áll. Az elsőt nevezhetnénk akár lógatott – 
úszó bojlinak is. Hol máshol, mint Angliában találták ki a víz 
tetején táplálkozó pontyokra, amurokra.

LEÍRÁSA:
Először is kézbe veszünk egy kb. 100-120 gr-os füles 

ólmot és belekötünk a fülébe egy 0,20-25 zsinórdarabot. 
Erre a zsinórra egy belső zsinórvezetésű, legalább 20-40 
gr-os, lehetőleg átlátszó vagy nem feltűnő színű úszót 
húzunk. Az áthúzott zsinórra egy forgókapcsot kötünk. Ez 
a forgó vízmélység +5-10 cm-re legyen az ólomtól. Gyakor-
latilag ezzel állítjuk be az eresztéket és a forgó játssza az 
ütköző szerepét.

Most a főzsinórt vegyük kézbe. Felhúzunk rá egy erős 
gumiütközőt, aztán egy forgókapcsot, majd még két darab 
erős ütközőt s a végét belekötjük az úszót beállító forgóka-
pocsba. A főzsinórra az ütközők közé húzott forgóba bele-
kötünk egy tetszés szerint hosszúságú előkét, amit lebegő 
bojlival csalizunk. Az egészet bevetjük a meghorgászandó 
helyre és a az ütközőket úgy állítjuk be, hogy az előkén 
lógó golyó pont a víz felszínén lebegjen. A parton a bot 
meredeken felfelé mutató spiccel álljon, minél nagyobb 
szöget bezárva a vízzel. Masszívan kell rögzíteni a pálcát a 
rod-podon, mert a kapás igen intenzíven zajlik le.

Nagyon előnyös ezt a módszert 
teljes szélcsendben kipróbálni. 
Ilyenkor tökéletesen követhető a 
kapás minden fázisa. Gyönyörűen 
látszik, ahogy a hal lassan megkö-
zelíti és száját kitátva behörpöli a 
csalit. Ajánlott valamilyen takarás 
mögül figyelni és várni a kapást. Tü-
körsima vízen jobban látszik ugyan 
minden, de a hal is jobban lát min-
ket és sokkal óvatosabb. Az enyhén 
fodrozódó vízfelszín lenne az ideá-
lis, mert a halak lényegesen keve-
sebbet érzékelnek a külvilágból.

Bármilyen furcsa, a felszínen is 
etethetünk amurra. Egy karót erő-
sen leszúrunk a mederbe, addig, 
míg a tetejéből legalább 20-30 cm 
kiáll a vízből. Ezután tépünk néhány 
maroknyi lucernát, füvet vagy hi-
narat és a vízszinttel egymagasság-

ban erős gumigyűrűvel a rúdhoz rögzítjük. Nem akármi-
lyen látvány a fűből csemegéző, nagytestű amur. Néha 
simán kidolgozzák a bármilyen erősen rögzített karót is.

Felszíni etetőkajának igen kiváló az egy tömbbe ösz-
szeállt, hosszúra csíráztatott búza. Egy tejes ládában 
5-6 cm vastagon elterítjük a búzát s ezután felöntjük 
annyi vízzel, ami épp ellepi. Néhány órán belül a búza 
elszívja a vizet s mi egy kicsit – már nem túl sokat – 
még utána öntünk. Azt a mennyiségű vizet, amit egy 
nap múlva sem sikerül a gabona magvaknak magukba 
zárniuk, leöntjük róla. Párás, meleg helyen tartva 2-3 
nap alatt hosszú csírát növesztenek a szemek. Olyany-
nyira hagyjuk a csírázást, míg az egész búza mennyisé-
gét szabályszerűen ki tudjuk venni egészben a ládából. 
Ebből darabokat törve felszúrhatjuk az etetőkaróra, fel-
színre csalhatjuk vele a halakat. A csírázó magvakat az 
áztatóvízbe adagolt aromával ízesíthetjük is.

Csalit – legalábbis szerintem – majdhogynem mind-
egy milyen árnyalatút használunk. Nem túl érzékeny erre, 
ugyanúgy fogják sárga, vörös vagy épp élénkzöld bojlival. 
Az etetőanyagként funkcionáló golyókat azért érdemes 
a zöld egyik tetszőleges árnyalatában elkészíteni, ezzel is 
egy hasonlósági pontot keresve természetes táplálékával. 
Szívesen veszi, ha a bojli fokozott mennyiségben tartalmaz 
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növényi összetevőket. A lucernaliszt hozzákeverése egy 
semleges ízhatású mixben jól jöhet egy amuros vízen.

A növényevőknek mindig hosszú a bélrendszerük, idő 
kell nekik míg a sok rostos kajából kivonják a számukra 
nélkülözhetetlen tápanyagokat. Hogy ezt a folyamatot 
meggyorsítsuk, nemcsak a szálas növényi részek mennyi-
ségét, de a bojli olajtartalmát is emelnünk kell. Erre töké-
letes az őrölt mogyoró, napraforgó, kender és különösen 
a repce. Ezektől aztán gyorsulni fog az ürítés és fokozni 
lehet a halak által elfogyasztott mennyiséget is.

Macerás ugyan, de az amur közvetlen környezetében 
élő növénnyel, a hínárral is készíthetünk bojlit. A kigereb-
lyézett hínarat kiszárítjuk, apróra vágjuk, majd egy sima 
bojlimixbe max. 15-20 % térfogatarányban bekeverve 
készítjük el.

Halunk igen szeret a felnőtt aljnövényzetből vízközt 
csipegetni, a hínárszálak friss hajtásait tépkedni kiló-
számra. A vízközti fenekezős horgászatban többféle va-
riáció lehetséges.

Ha meg tudjuk mérni a vízinövények fenéktől számí-
tott magasságát, akkor egyszerűen olyan hosszú előkét 
kell kötnünk, ami kb. ebbe a magasságba engedi felemel-
kedni a lebegő bojlit. Ez a távolság elérheti akár az 1,5 
m-t is. Igen feltűnő jelenség amint a hínárszálak között 
egy sárga vagy vörös golyó kelleti magát. Hátránya, hogy 
a bedobásnál a felúszó horog elakadhat a növényzetben 
és az is gond, hogy ide nem tudunk etetni. A legjobban 
tesszük, ha rábízzuk magunkat a keresgélő halakra.

Tisztább hínárlyukakban, növénymentes tisztásokat 
találva, azért természetesen a fenéken is próbát tehe-
tünk, jó hatékonysággal működik. Van azonban olyan el-
járás, amikor nem muszáj méter hosszú előkéket gyárta-
nunk, mégis horgászható bármilyen mélység.

A főzsinórra felhúzunk egy nagyobb parafa vagy ke-
mény hungarocell darabot. Ezután felkötünk a végére 
egy háromágú forgókapcsot az oldalsó fülnél fogva. A 
forgó alsó szemébe egy vékonyabb zsinórt és arra egy 
100-120 gr-os végólmot rögzítünk. A felső fülbe kerül a 
lebegő bojlival csalizott előke. Ennél a szereléknél a lebe-
gő test megemeli a főzsinórt, s azt a test és az ólom közti 
zsinór magasságában tartja a fenéktől. Ettől a magasság-
tól felfelé helyezkedik el a lebegő csali golyónk a kötött 
előke hosszában. Bedobás után hagyjuk egy kis hasat a 
zsinórnak, hogy tudja felvenni a rendeltetésének megfe-
lelő helyzetet.

Előbb mindig vizsgáljuk meg azt a terepet, ahol pecáz-
ni szeretnénk. Mérjük meg kb. a fenéken növő növények 
aljzattól számított magasságát – ilyen hosszú legyen az ól-
mot tartó zsinór – és találjuk ki, hogy ettől a síktól milyen 
távolságra ússzon a csalink. Ez a távolság fogja meghatá-
rozni az előkehosszt.

Mind az előkéről a vízbe lógatott, mind ennél a köny-
nyű fajsúlyú testtel megemelt szereléknél problémát 
okoz a dobás. A több különálló szál miatt gyakoriak a 
gubancok, csavarodások. Van mód ezek kivédésére is. 
Egy – SOLUABLE FOAM – oldódó hab nevű termék az, 
ami segít nekünk ebben. Ez a világos színű, vízben oldó-
dó, pár cm hosszú anyag pehelykönnyű és sokoldalúan 
használható.

Dobásnál beleakasztjuk a horgot s azzal együtt a zsi-
nórra nyomjuk. Vízbe érkezés után kis idővel feloldódik a 
hab és a szerelék beáll a helyére. Hagyományos szerelé-
keknél, hosszúdobásoknál ugyanígy járhatunk el.

A hagyományos fenéki bojlizásnál a kicsit megemelt 
lebegő golyóval csalizott szisztéma majdnem mindig 
eredményesebb, mint a fenéken felkínált.

Amurra kitűnő a mereven álló előke, amit Amnesia 
zsinórból köthetünk meg a legtökéletesebben. Ettől a 
madzagtól horgunkat tetszés szerinti szögben tudjuk be-
állítani a lebegő bojli alatt. A hal igen nehezen tudja ki-
köpni, mert nem hajlik vagy bicsaklik meg a horgot tartó 
szál. A lebegő bojlit nemcsak segédszállal, hanem gumi-
karikákkal is rögzíthetjük. Valaki a közvetlenül a horoghoz 
húzott bojlira esküszik, megint mások az ún. D-Rigre. En-
nél a módszernél a horog szárának hátsó részén az előke 
anyagából kialakított D alakú fülbe húzott kulcskarikára 
csalizzák a bojlit. Ilyenkor a golyó előre-hátra és oldal-
irányban is elmozdulhat. Ki-ki döntsön saját szájíze sze-
rint!

Amurra nyugodtan használhatunk valamivel nagyobb 
2-es méretű horgokat, s ha lehet, kicsit vastagabb hússal. 
Mindig a hosszúszárú fajtákat erőltessük. Készülhetnek 
törtszárral, ívben hajlítottan vagy a horogszártól eltérő 
síkban hajlított horogheggyel is. Fontos a horog ereje és 
hegye, aminek lehetőleg át kell ütnie a csontos szájat és 
bírnia kell a sokszor megvaduló hal tombolását.

A horgon való viselkedése nem szabványos. Néha bá-
rány szelídséggel parthoz úszik kapás után, majd ott ész-
be kapva fénysebességgel kezd elmenekülni. Ez a bam-
basága néha még a merítésnél is megvan, csak a szákban 
veszi észre magát. Ilyenkor szokott az ember új szákért 
a horgászboltba menni…Fárasztásnál minden erőt bele-
ad, viszont ha az ereje elfogyott, szó szerint az egyik pil-
lanatról a másikra hasra fordul a felszínen. Szákolás után 
rögtön fényképezzük le, mert a fogságot nehezen bírja. 
Sokszor mintha sokkot kapna, percek alatt elpusztul. Vi-
gyázzunk rá, csak matracon szabadítsuk meg a horogtól. 
Kemény felületen – parti kavicson, csónakdeszkán – ug-
rálva képes magát teljesen összetörni. 

Az amur manapság csak kevés vizünkbe kerül telepítés 
útján – jövevényhal. Szaporodni állítólag nem képes ide-
haza, úgyhogy idővel már csak az a néhány öreg példány 
marad, amik méter hosszú testükkel igazán meg tudják 
siratni a horgászorsók fékjét. Ha bárkinek kedve van ilyes-
mihez, tegyen egy próbát velük, nem bánja meg.

N.P.

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

 www.gyekenyes-vizpart.hu

https://www.gyekenyes-vizpart.hu/
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Még kora hajnal van, amikor kilépek a faház aj-
taján, és belehallgatok a jótékony, idegnyugtató 
csendbe. Ebbe a csendbe belefér a falu felől hal-
latszó kutyaugatás, és a falu túlsó feléről érkező, 
távoli, halk kukorékolás is. Nagyot nyújtózkodok, 
és érzem, milyen hatékonyan gyógyítja a csend az 
emberi zajokba belefáradt idegeimet. Hatalmas 
kortyokban nyelem a friss levegőt, és megérzem 
benne a közeli Holt-Duna mással össze nem té-
veszthető illatát. Bizony az elmúlt hónapban na-
gyon nélkülöztem. 

Körbepillantva rácsodálkozok az ébredő világra. Mek-
kora a kontraszt a környezetem sötétje és a már világos 
égbolt között! Milyen emberi ez a kontraszt! Itt is fönn 
van a fény, a világosság, a pompa, lenn pedig a sötét-
ség, a mindennapi gondok és a küszködés. Mennyire 
más most az égbolt, mint az éjszakai volt! Most szinte 
eltűnik az éjszaka végtelen perspektívája. Csak a Hold 
vékony, sárgán csillogó sarlója jelzi a fejem fölött léte-
ző irdatlan távolságokat. A csillagok már feloldódtak 
a felkelő Nap szórt sugárzásában, jóllehet a Nap még 
mélyen a látóhatár alatt tartózkodik. A sötétség vissza-
szorult a Földre. 

- Biztosan a fák levelei közé igyekszik, - villan az 
eszembe. – Ott húzza meg magát, ott vészeli majd át a 

nappal fényességét, és a meteorológusok piros figyel-
meztető jelzésére tomboló hatalmas hőséget. Ott sem 
lesz azonban nyugta. Elő kell bizony onnan is bújnia az 
árnyékok létrehozásához, hiszen nappal az a feladata. 

Most azonban még keményen küzd, nem ad könnyű 
győzelmet a világosságnak. Most még beborítja a teljes 
földi látómezőmet, és félelmetes külsőt kölcsönöz az 
ég világos hátterén kirajzolódó a fák koronájának. Fe-
nyegető mozdulatlanság vesz körbe mindenfelől. Moz-
gás és mozdulatlanság, változás és állandóság, mint 
maga az Élet! A múlt harca a jövővel az oly tünékeny 
jelenben! A folytonos változás, amit a periodicitás mi-
att bizony nagyon ritkán veszünk észre!

Mielőtt azonban még jobban belemerülnék az élet 
rejtelmeibe, vagy megijednék a sejtelmesen ébrede-
ző világtól, gyorsan visszatérek a faházba, és nekilá-
tok a horgászat előkészítésének. Halkan persze, hiszen 
Buba még alszik az emeleten. Hogyne aludna, hiszen 
az éjszaka sokáig fenn voltunk és hullócsillagokra va-
dásztunk. Sikeresek voltunk, három hullócsillagot is 
„levadásztunk” a Perszeidák meteorrajból. Nem volt 
vitánk a sikert honoráló három kívánságról, amelyből 
kettővel még tartozik a szerencsénk. A harmadikról, a 
horgászszerencsémről pedig Önök, kedves olvasóim 
eldönthetik, hogy teljesült-e, hiszen erről fog szólni a 
történetem.

Szeptemberi 
„horgászszerencse”

www.ho
rga

sz
ka

lan
do

k.h
u



27

ön
ök

 ír
tá

k

Amikor másodszor lépek ki a házból, a sötétség már 
a fák koronájának belső levelei között bujkál. A szélső 
levelek már jól látszanak, így a reggel korábbi komor 
hangulatú látványa már elveszett. A csönd azonban 
még kitart. A csónakom láncának csörgése szinte bán-
tóan csörömpöl bele a reggelbe, miközben eloldom a 
partról, és kifordulok vele a nyílt vízre. Gyuri bácsi és 
Feri természetesen már ott ügyködnek a csónakjaik-
ban. Köszöntöm őket, majd csendben siklok a szemköz-
ti part, a horgászhelyem felé. A víz fölött ködpára go-
molyog, és csodás alakzatokat rajzol a szemközti nád-
falra. Eltünteti, illetőleg még pontosabban fogalmazva 
sejtelmessé varázsolja a nádfal alját. Olyan érzésem 
támad, mintha a nádfal megnyúlt volna, és a vibráló, 
rezgő szürkeség fölött az égre törne. 

- Íme a templom, a természet temploma, - csodálko-
zok rá újból a világra. Az ünnepélyes érzésemet tovább 
erősíti a fejem fölött keletnek repülő nagy hattyú „or-
gonáló” repülése. Úgy érzem, mintha egy orgonát han-
golna a Bach h - moll miséje előtt. Azután persze a hang 
belesimul a csöndbe, és a nádfal közelében megtörik a 
varázs is. A köd eltűnik, és az égre törő nádfal közepén 
felismerem a nyugodt víztükör csillogását.

A szép látomás hatásaként zajmentesen parkolom le 
a csónakot, és indítom a horgászatot. Azután persze rö-
vid időn belül megtörik a csend is. A falu felől felhangzik 
az autók zaja, s a dolgukra induló emberek hangja. Las-
san benépesülnek a szemközti part stégjei, csak a csó-
nakok árválkodnak üresen. Persze azok is mind gazdára 
fognak találni majd az újabb, a szeptemberi pontytele-
pítés után. Akkor fog igazán besűrűsödni a horgászné-
pesség a Holt- Dunán. Hiába nekünk embereknek is fo-
lyamatosan alkalmazkodni kell a változásokhoz. Mára 
már az EMBER egyre gyorsuló ütemben változtatja a 
Földet, de éppen ezért folyamatosan változik Ő is. A 
mi holtágunkban például, mostanában már többször 
telepítenek halakat, hiszen telepítés nélkül alig lenne 
sikeres horgász. Mi horgászok pedig alkalmazkodunk. 
A telepítés utáni napokban mindenki horgászik, hiszen 
akkor könnyebben meg lehet fogni az új környezettel 
még ismerkedő halakat. Később azonban már meg kell 
dolgoztatni a szerencsét egy-egy nagyobb példányért. 

Lám, most engem is csak az apróságok köszönte-
nek. Nem is tartom meg mindet, csak a nagyobbakat. 
A szelekcióra megvan az indoklásom is. Azt tudni illik, 
hogy én jó vendégként nem rakhatom el az összes fel-
kínált ételt, csak az lehet az enyém, amit meg tudok 
enni.  A házigazdám kínálatában most van kárász, bo-
dorka, dévér, sügér és törpeharcsa is. Nyolc óra felé, 
amikor Feri hazaindul, már ott zsúfolódik belőlük a hal-
tartómban másfél kilónyi mennyiség. Már éppen én is 
kezdeném beszedni a botokat, amikor megjelenik a víz 
tetején a kabala teknősbékám. Először még messzire 
dugja ki a fejét a vízből, de azután győz a kíváncsisága, 
és egyre közelebb úszik a piros úszómhoz. Amikor az 
úszóm mellett bukkan ki a feje a vízből, egy üres kapás 
következik, és a horgom megfogja a teknőst. No, nem 
nagyon, de egy fél métert azért sikerül megszörföztet-
nem őkelmét a víz tetején. Nem hiszem, hogy megha-

ragudott rám az incidensért. Ellenkezőleg, még élvez-
hette is az ingyen szórakozást, mivel pár perc múlva egy 
pontyot küldött a horgomra. 

Nem sokkal a leakadása után érkezik a pontykapás a 
keszegezőn. Óriási Vólent - vágta következik, de szeren-
csémre a nyílt víz felé. Van időm tehát kiszedni a másik 
botot, és előkészíteni a merítőt. Percek múlva készen is 
van minden a pontyfogáshoz, de a ponty még nem. Ő 
ekkor még a csónaktól jó nagy távolságra harcol az éle-
téért. A vékony zsinór miatt nem is nagyon merem eről-
tetni a közeledését. Olyan „Kőműves Kelemen” - féle 
munkastílus alakul ki közöttünk. Amit felrakok (ponto-
sabban, amely távolságot megnyerek) estig, az leomlik 
reggelre. Nem állítom, hogy jól szórakozom, hiszen az 
előbbi népballada idézetet még jobban pontosítva, ami 
távolságot nyerek a pumpálással, azt egy rövid kiroha-
nással szinte azonnal visszaveszik tőlem. Az idő pedig 
gyorsvonat – sebességgel rohan, és képzeletemben 
az eredetileg sem „Toldi Miklós” - erősségű zsinórom 
vészesen gyengül. Ötleteim teljesen elhagynak. Csak 
a pumpálást erőltetem gépiesen. Végül ez a gépiesség 
legyőzi az eleven erőt. A hal egyre jobban elgyengül, 
egyre közelebb védekezik, majd a merítőmben köt ki. 
Gyors mérlegelés és adminisztráció következik, majd 
egy nagyon gyors csónakázás a partig, hogy ott Gyuri 
bácsi kérdésére faarccal fel tudjam emelni a több, mint 
négykilónyi zsákmányt, és megmutatni neki a szeptem-
beri „holt szezonban” kifogott nagy pontyot.

Azután persze sorra kerül a Volent-öbölbeli isme-
rősök meglátogatása is (természetesen a nagy hallal 
együtt), majd a távolabbi ismerős, rokon horgászok 

http://www.erdeszto-ravazd.hu/
E-mail cím: erdeszto@freemail.hu

Telefonszám: +36-30-494-66-77

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

Mindenkit szeretettel várunk!
A horgászaton kívül továbbra is lehetőség van rendez-
vények (családi- és céges rendezvények, piknikek, ver-
senyek) megtartására. Barátságos és kellemes környe-
zetben pihenhet felújított vendégházunkban, ahol 3 db 
4 ágyas és 4 db 2 ágyas szobával, közös helyiséggel, te-
akonyhával és terasszal, valamint egy különálló 4 ágyas 
apartmannal várjuk kedves vendégeinket

http://www.erdeszto-ravazd.hu/
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„telefonos bosszantása” hizlalja a májamat. A májam 
pedig bírja, bár a tartalékát már eléggé elhasználtam.

A halat csak jóval ebéd után sikerül megpucolnom. 
Ekkorra már olyan meleg zúdul ránk, hogy a „dicsősé-
gem hajszolásával”, s a halpucolással szerzett fáradt-
ságot már csak a Holt-Duna langyos vizében tudom 
Bubával együtt kipihenni. A pihenés nem tart sokáig, 
rövid idő múlva munkába fordul, mivel kitalálom, hogy 
a horgászhelyem tisztását ki kell bővíteni. Mázsaszám 
kotorjuk Bubával a hínárt a lábunkkal be a nádfalba, a 
nád közé, majd két nádszállal kijelölöm az új tisztásom 
határait. Később szórok be etetőanyagot is, és szentül 
meg vagyok győződve, hogy ezzel a hatalmas munkával 
újabb szeptemberi ponty, sőt újabb pontyok látogatá-
sát készítettük elő. 

Másnap reggel már a csónakból észlelem, hogy az 
egyik jelzőm körül szokatlan nyüzsgés van a vízben. 
Szinte folyamatosan döngetik alulról. Torkomba dobo-
gó szívvel, még a szokásosnál is csendesebben parko-
lom le a csónakot, és ejtem be a két horgot az új tisz-
tásra. Nemsokára meg is jön az első kapás. Sajnos nem 
ponty és a hal a víz tetején le is fordul a horogról. A 
nádszálam mozgása azonban nem szűnik meg, így to-
vábbra is felajzott idegekkel várom az újabb vendéget. 
Nem sokat várat magára. Olyan maszatoló, akarom is, 
meg nem is akarom a kapása, de megakad. Mintha egy 
faderekat emelnék, olyan nehezen jön, de végül megje-
lenik a víz tetején…..egy teknősbéka. Egyszer már meg-
írtam, hogy bár kabala állatom, de semmi pénzért sem 
fognék teknősbékát a kezembe. El is bizonytalanodom, 
de azután óvatosan a csónak mellé irányítom őkelmét, 
majd a csipeszemmel kiveszem szájából a horgomat. 
Az operáció alatt újabb maszatoló kapás jön a másik 
boton, majd meg is akad. Ugye nem kell hangsúlyoz-
nom, hogy az is teknősbékaként érkezik a víz tetejére. 
Óvatosan leoperálom őt is a horogról. Ekkorra már rá-

jövök, hogy a teknősbéka Magyarországon védett állat, 
és fontolgatom, hogy jobb lenne békén hagyni őket. No 
de az mégsem lehetséges, hogy a vízinövényekkel és 
állatokkal táplálkozó teknőcök kukoricát reggelizzenek! 
A nádszál –jelzőm pedig továbbra is folyamatosan jelzi 
a tisztásomra érkező, vagy onnan távozó vendégeket, 
így természetes, hogy ismét csak bedobom a horgokat. 
Jönnek is az újabb kapások, és sajnos egyre biztosab-
ban mutatják, hogy ezektől a vegetáriusokká vált fad-
di teknőcöktől itt ma nem férek hozzá a hőn óhajtott 
pontyaimhoz. A negyedik teknősbéka elengedése után 
végre eldöntöm, hogy alattam bizony nem pontyta-
lálkozó, hanem hatalmas teknősbéka ünnepség zajlik. 
Most már egyre több szemrehányó tekintet néz rám a 
vízből is (az elengedett teknőcök ugyanis visszatérnek, 
és jól megnéznek maguknak), így végre megembere-
lem magamat, és visszaváltok a „régi” horgászhelyem-
re. Onnan még sikerül két teknősbékát megakaszta-
nom, mire megérlelődik a gondolat, hogy a horgásza-
tot mára be kell fejeznem. Zsákmány nélkül térek haza, 
és otthon kiötlöm a magyarázatot is, hogy az előző napi 
hínártakarítással hatalmas mennyiségű teknősbéka – 
tápanyagot halmoztunk fel a nádfal tövénél, amelyen 
a Volent-öböl összes teknősbékája ott vendégeskedett. 
A nyüzsgő teknőssokadalom pedig nem engedte a hor-
gaimhoz a halakat. Savanyú a szőlő ugye, de legalább 
megvan a magyarázatom a furcsa horgászatra. 

Mondanom sem kell, hogy másnapra megjelentek 
lábainkon a hínármérgezés vörös foltjai, így a horgásza-
tot bizony ismét fel kellett függesztenem. 

Ezek után pedig minden kedves olvasóm eldönthe-
ti, hogy működött-e, sikeres volt –e a hullócsillag által 
generált szeptemberi horgászszerencsém, vagy pedig 
nem!

Dr. Józsa István
Szekszárd
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Süllõ grillen –
grillzöldséggel

A süllőt megpucoljuk, megtisztítjuk, filézés után felszele-
teljük. Citromborssal fogjuk fűszerezni, amit úgy készítünk, 
hogy a különböző borsfajtákat ledaráljuk, a piros, fekete, 
zöld borsot szárított citromhéjjal összekeverjük, majd a sül-
lőt befűszerezzük ezzel a citromborssal és a sóval, ezután 
félre tesszük, állni hagyjuk, hogy a fűszerek jól átjárják.

Grillzöldséghez a tetszés szerinti hozzávalókat megmos-
suk, a végeket levágjuk, felszeleteljük, de nem vékonyra. A 
sütőpapírunkat beolajozzuk, és az előmelegített 180 – 200 C 
fokos sütőlapra feltesszük a sütőpapírt, rápakoljuk a zöldsé-
geket, és néhány perc alatt a széleit megpirítjuk, majd tálra 
szedjük. Ezután a sütőpapírt levesszük, és újra beolajozzuk, 
de egy kicsit több olajat teszünk rá, ismét feltesszük a grillre 
és ráhelyezzük a halszeleteket, mindkét oldalát átsütjük. 10 
perc alatt szépen elkészül, kiszedjük a tányérra, köré rakjuk 
a grill zöldségeket és koktélparadicsom szeletekkel tálaljuk. 

Jó étvágyat kívánunk!

HOZZÁVALÓK: süllő, citrombors, só, sütőpapír, 
cukkini, patiszon, padlizsán, koktélparadicsom, 
gomba, lilahagyma, olívaolaj

VIDEÓ MEGTEKINTÉSÉHEZ KLIKK A KÉPRE
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https://youtu.be/6Whh67iKaG0


https://beta-mix.com/


• Március 3. csütörtök 17.30
Ismétlés: Március 5. szombat 13.00, Március 8. kedd 20.30

• Március 10. csütörtök 17.30
Ismétlés: Március 12. szombat 13.00, Március 15. kedd 20.30

• Március 17. csütörtök 17.30
Ismétlés: Március 19. szombat 13.00, Március 22. kedd 20.30

• Március 24. csütörtök 17.30
Ismétlés: Március 26. szombat 13.00, Március 29. kedd 20.30

• Március 31. csütörtök 17.30
Ismétlés: Április 2. szombat 13.00, Április 5. kedd 20.30

pecamagazin
a csatornán látható!

Már most etesse be a távirányítóját!

HOGY MINDEN 
A HORGÁRA 

AKADJON!

www.horgaszkalandok.hu
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