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A Körösök varázsa
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Csodálatos ez a víz

Talán pár éve már, hogy jó helyen voltam jó idő-
ben, ami rám nem igazán jellemző. Ekkor leltem 
rá arra a „hálótársra” a neten, akinek köszön-
hetően megismertem egy olyan helyet, amely 
visszaadta a horgászatba vetett hitemet, nem 
beszélve arról, hogy az itt élő zárt, szűk közös-
ség segítőkészsége kárpótolja az embert minde-
nért, és elfeledteti a horgászattal járó, manap-
ság egyre gyakoribb problémákat. Lehetne ez is 
egy vízterület ismertetője, mégsem pumpálom 
teli statisztikai adatokkal a cikkemet, mert nem 
szeretnék görbe tükröt tartani az olvasó elé, és 
sablon mondatokat papírra vetni, inkább csak is-
mertetem a nagy magyar valóságot, hogy itt sem 
történnek csodák, de mégis hajtja valami az em-
bert, hogy menjen, és keresse hobbija kiszemelt 
áldozatait ezekben a halban egyre szegényebb 
vizekben.

Tavaly májusban jutottunk el arra a pontra, hogy addig 
csak elméleti síkon, olyan sokszor felvetett ötleteket 
tett is kövesse: le kell mennünk a Körösökre. Keres-
nünk kellett valakit, aki tud segíteni ebben, hiszen a 
megannyi holtág és a folyó ismerete nélkül a klasszi-
kus szituáció forgott fenn, nevezetesen „mint elefánt a 
porcelánboltban”. Így ezt elkerülve, a tettek mezejére 
lépve elektronikus levelek hada váltotta egymást az 
éterben, és a konkrétumok megbeszélése után, felvér-
tezve elindultunk ketten a vízi vadvilágba. A szerény ki-
alakítású horgásztanya, a Hármas-Körös vadsága, és a 
holtágak száma, mind-mind odavezetett, hogy meglel-
tem azt a civilizációtól távoli helyet, amely teljesen tö-
kéletes arra, hogy ha halat nem is fog az ember, mégis 
a mindennapok gondjait félretéve kipihenheti magát. 
Az érkezés után a tanya mellett elterülő holtág-rend-
szer mellett tettük le voksunk, hiszen a folyó rendesen 
meg volt áradva, és semmi értelme nem lett volna így 
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vakon nekivágni. A holtág több részből áll, amelyek 
kisebb átvágásokkal vannak egymástól elválasztva, 
vannak hosszabb kanyarokkal tűzdelt szakaszai, de van 
olyan része is, amely egy kb. kilométeres hosszúságú 
egyenes. A holtág-rendszerből nyerik a vizet nyáron a 
közeli földek locsolásához, amely néha igencsak érde-
kes dolgokat szokott produkálni a vízszintre vonatkozó-
an, de nálunk ez annyira nem különös, hogy nem az ész 
érvek diktálnak, hanem a pénz. 

Sajnos az is elmondható, hogy az utóbbi években 
igencsak elhanyagolták ezt a területet. A víz nyáron 
szinte csak csónakból horgászható, a rengeteg vízinö-
vény miatt, míg a medertérkép is igen érdekes képet 
mutat – mint utóbb kiderült a radar képéről – ugyan-
is valahol szinte csempézni lehetne a mederfeneket 
olyan egyenes, de a kanyarokban a mélység megnő. 
Illetve vannak olyan részek, ahol korábban fák voltak, 
ezek ma halaknak nyújtanak kiváló búvóhelyet. Az is 
kiderült, bár ez elsőre látszott, hogy ide több napra ér-
demes csak jönni. 

Első alkalommal mi is így tettünk, de a három nap 
kevésnek bizonyult, mégis elég volt ahhoz, hogy örökre 
ideláncoljon minket az a nyugalom, ami átjárja a tájat. A 
tikkasztó napsütés, nem kímélt senkit, napok óta nem 
látott senki halat, nem hogy fogott volna, bágyadtan 
ültünk a csónakban és a víz teljesen döglöttnek tűnt 
a radar sem jelzett semmit, így a monoton „együttlé-
tünk”-et az elektromos motorunk zaja, illetve szerény 
személyem törte meg, mikor kitaláltam, hogy ha már 
pergetőbotom az ölembe hever, dobálok vele párat. 

Sokáig nem váratott magára az első rávágás! Igaz ez 
nem haltól származott, hanem egy kultúrált sporttárs-
tól, ugyanis egy bojlisnak beleakadtam a cuccába, mi-
után „jól észrevehető” helyről horgászott, és gyorsan 
tanúbizonyságot tett, mind a gyorsaságáról, mind ar-
ról, hogy valószínűleg nem most írja a doktori disszer-
tációját, ugyanis ami ott elhangzott akkor a tettemért, 
- amelyet persze semmilyen rossz szándék nem vezé-
relt részemről – nem épp az etika tankönyvében kere-
sendő. Ez a kis malőr teljesen meggyőzött arról min-
ket, hogy estére tartogassuk az energiánkat, másrészt 
meg, hogy ne villogjunk itt a pergető tudományunkkal, 
hiszen ezen a környéken amúgy is ennek a kasztnak a 
tagjai ritkák, mint a fehér holló. Kissé keserű szájízzel 
gondoltunk a ránk váró megpróbáltatásokra, hogy mi 
lesz itt este ezen a döglött vízen. 

A gyors vacsora után vízre szálltunk, kellemes máju-
si este volt, pergetés volt műsoron továbbra is, a part 
kiürült, így nem volt senki és semmi, ami megakadá-
lyozhatta volna, hogy nagyot alkossunk. Arról, hogy él 
a természet, nem kellett senkinek minket meggyőznie, 
ugyanis a szúnyogok rendesen szívták a vérünket. Las-
san besötétedett, és máris más arcát kezdte mutatni a 
víz, mint amikor az ember álmosan ébred, és hirtelen 
rájön, hogy késésben van, mintha valami hatalmas lát-
hatatlan kéz, kavarta volna a vizet. Egyre gyakrabban 
pityeget a radar, amelyet az idő múlásával ki is kapcsol-
tunk. Elkezdett forrni a víz, egyszerűen nem lehetett a 
süllőrablások irányába dobni, ugyanis abban a pillanat-
ban már máshol raboltak a tüskéshátúak, mi meg csak 

A Körösök varázsa

Az őszi csukák egyike
Ha az ember megtalálja a sügereket,
gyönyörű példányokba akadhat
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álltunk és kerestük a megfelelő csalit. A rablások egyre 
erősödtek és gombamód szaporodtak, megkeserít-
ve büszkeségünket, ugyanis teljes mértékben a nád-
fal előtt rabolt a süllő és éjfélkor már ott tartottunk, 
hogy már csak a wobbleres dobozt nem csatoltuk fel 
a karabinerre, mégsem tudtuk egyetlen egy halat sem 
felmutatni. Néha, amikor fejlámpáinkat felkapcsoltuk, 
a rablások megszűntek és súlyos percek teltek el, mire 
újráéledt a víz, egészen fél egyig, mikor is egy hatalmas 
harcsafordulás vágott rendet a halak soraiban úgy, 
hogy negyed óráig semmi nem történt. Már rég érez-
tem magam olyan fittnek mint akkor, adrenalin szin-
tem az egekben járt, reméltem, nem akadunk a har-
csába, ugyanis könnyű gumicsónakunkkal az akadók 
sora felett esélyünk se lett volna. Biztonságérzetünket 
javában fokozta még az is, hogy valamilyen állat törte 
a nádat a parton. Unalomról szó sem volt!

Kettőkor hagytuk el a színteret a hajnalban bíz-
va, amely be is váltotta a hozzá fűzött reményeket, 
ugyanis nagyon jót aludtunk. Reggel vendéglátónk 
megjelent, és az elmaradhatatlan mellig felhúzott 
melegítőalsóban betoppanva közölte, hogy a prog-

ram nem más, mint egy kis bemutató a folyón. Már a 
partra való lejutás sem volt egyszerű, hiszen az autó 
oldalán, néha akkorát durrantak az ágak, hogy mi is 
megijedtünk, mire sofőrünk csak néha hátranézett 
és egy „azt hittem vaddisznó” megjegyzéssel tovább 
robogott, az egyelőre folyóra semmi jellel nem utaló 
rengetegben. Ami a szemünk elé tárult az nem volt 
más, mint a paradicsom. Egy igazi horgászszív ekkor 
dobban meg igazán, köszönhetően a természetvé-
delmi körzetnek is talán, itt megmaradt az érintetlen 
környezet, és ez igen csak tekintélyt parancsol az em-
bernek. Bedőlt fák sokasága, partomlások igazi vad-
víz, egy laza fütty és kézlegyintés hozott vissza a való-
ságba, és már érkezett is az egyik tagja a „családnak”, 
gond nélkül tudomásul véve, hogy szét szeretnénk 
nézni. Cserébe felraktuk a radart, de mint később ki-
derült, ő fejből jobban tudta a mederfenék minden 
apró törését és akadóját. Megmutatták, ki hol etet, 
és akkor sincs gond, ha valaki nem ér rá lejönni, szí-
vesen megcsinálja neki bárki más, csak egy telefon 
és a dolog ezzel el van intézve. Ígéretesebbnél-ígére-
tesebb helyek mellett hajóztunk el, megszólalni nem 

Az igazi pergető szezonban ritka a betlizés
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bírtunk, csak a motor érces hangja volt az, ami nem 
illet a tájba. 

 Itt is a ponty a sláger, és persze a sokat látott embe-
rek itt is a „bezzeg pár évvel ezelőtt” történettel kezdik 
a mesélést, de kell ide idő és tudás rendesen, sőt a sze-
rencse sem rossz, ha az ember mellé szegődik. Idegen-
vezetőnk pont egy part menti akadó mellé mutogatva 
mesélte, hogy előző évben, a rekkenő hőségben kesze-
gezve, hirtelen kapása volt. Erős húzása volt a halnak, 
lassú fárasztás után feltűnt egy pillanatra egy ezüstös 
test a mélyből, és ekkor hatalmas meglepetés érte, épp 
egy márna vette fel a csaliját, amelyre rárabolt egy sül-
lő, a tüskéshátú 8,6 kilót nyomott a mérlegen. De volt 
olyan is, mikor szépen komótosan a folyón haladva, 
lámpafény mellett egyszerűen a vízfelszínen raboltak 
a harcsák, senkitől sem zavartatva magukat, és szinte 
farkasszemet nézve velük szippantották be a kisebb, 
felszínen rajcsúrozó halakat. Meg a régi szép idők, mi-
kor a keszegsütéshez az alapanyag úgy érkezett, mint 
ahogy az ember eldönti, hogy elmegy bevásárolni. Ez 
már a múlt, de talán jobb lesz. Az utóbbi ínséges évek 
után lassan jönnie kell egy jobbnak. 

A tiszai szennyezés évében volt itt Kánaán, mert a 
halak megérezve a vészt felúsztak a Hármasra, jött is 
boldog-boldogtalan, és vitték a halat mázsaszámra, de 
hát ki emlékszil már ilyenre, és végképp ki foglalkozik 
ezzel, senkit nem érdekel, ez egy ilyen ország. Balinok 
csoportja űzte a halakat, ezeket a rafinált ragadozókat 

itt is képtelenség megfogni. Lassan végéhez közeledett 
a vizuális orgia, az estét terveztük, és már tapasztalat-
tal a hátunk mögött, büszkén és izgatottan hasítottuk 
a vizet az egy nappal azelőtti helyünkre, hogy reggel, a 
horgásztanya uraként, megmutathassuk miként is kell 
süllőt fogni. 

Semmi változás nem történt az előző naphoz képest, 
mégis hiányzott valami, ránk szállt az éj, és semmi nem 
történt. Ott ültünk értetlenül, és semmi. Hatalmasat 
betliztünk, ugyanis egész éjjel elvétve hallottunk egy-
két rablást, nem tudtunk semmilyen magyarázatot ta-
lálni. Egyszerűen eltűntek a halak. 

Ez volt az első meghatározó élményem ezen a ví-
zen, mégsem vette el a kedvem, már ekkor eldőlt, 
hogy ez egy hosszú szerelem lesz, amely csak később 
mutatja meg, mire is képes. Második alkalommal már 
sikeresebbek voltunk. Aztán lassan elszállt a nyár, be-
köszöntött az ősz, és eljött a mi időnk, a rablóhalas 
szezon! Újabb társakra leltünk, akik nem kezelik titok-
ként a gyerekkor óta összegyűlt tapasztalatokat, és 
ismerve a holtág szinte minden zugát, hallal dicsérik 
a napot. 

Nekik köszönhetem, hogy megtudtam, milyen jó 
dolog lehelet finom pálcával sügerezni, és hittel csinál-
ni azt, amit szeretek, még akkor is, amikor már tényleg 
a józanész határát súrolja a kedvenc hobbim iránti alá-
zatom. De ez egy másik történet…

N.B.

https://relaxandfishing.com/
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Üdvözlök mindenkit! Engedjétek meg, hogy a ta-
vasz közeledtével megosszam veletek a 2023-as 
évre vonatkozó terveinket.

Az évadot, mint már minden évben a Gunaras Resort 
Spa**** Hotelben kezdjük egy évadnyitó horgászver-
sennyel és egy Családi Wellness hétvégével, a dátum 
pedig március első hétvégéje, március 3-4-5.-e lesz. 
Ezen a hétvégén megismerhetitek az ITALICA gyár új-
donságait is az www.AZFishing.hu webáruház jóvoltá-
ból.

A 23-as évadra vonatkozóan próbáljuk a horgászok,
versenyzők igényeihez igazítani sorozatunkat. A 23. évi 

Úszós Versenysorozatunk 5 hétvé-
géből és 10 egyfordulós versenyből 
fog állni, természetesen a verseny-
sorozatunk helyszíneit a MOHOSZ 
versenynaptárát figyelembe véve 
alakítottuk ki, ezen felül nem marad-
hat el a Törökbálinti Páros Mazochis-
ta Horgász Derby sem. Bemutatjuk 
a 2023-as versenyévad tervezett 
versenynaptárát. Sajnálatos módon 
már be kellett iktatni új helyszínt, és 
dátumokat is, így két verseny eseté-
ben módosítani kell. Sajnos ezek az 
új helyszínek és időpontok lapzártá-
ig nem lettek meg, ezért még nem 
teljes a naptárunk.

A VERSENYSOROZATRA FIXÁLT 
HELYSZÍNEK
ÉS IDŐPONTOK.
ITALICA FISHING-ELSŐ 
ÚSZÓS HORGÁSZKUPA 
2023 VERSENYSOROZAT

– ITALICA Fishing-Első Úszós Hor-
gászkupa 1. Forduló Levelek, Levele-
ki víztározó, 2023. április 01.

– ITALICA FISHING-Első Úszós
Horgászkupa 2. Forduló Levelek, Le-
veleki víztározó, 2023. április 02.

– ITALICA Fishing- Első Úszós Hor-
gászkupa 3. Forduló Palotaváros, Pa-
lotavárosi-tavak, 2023. május 06.

– ITALICA Fishing- Első Úszós Hor-
gászkupa 4. Forduló Palotaváros, Pa-
lotavárosi-tavak, 2023. május 07.

5. Forduló ITALICA Fishing- Első
Úszós Horgászkupa SZERVEZÉS ALATT

6. Forduló ITALICA Fishing- Első Úszós Horgászkupa
SZERVEZÉS ALATT

– ITALICA Fishing- Első Úszós Horgászkupa 7. Fordu-
ló Kiskunhalas, Jókai u. 80., Ezüst-Tó Horgászcentrum, 
2023. 09. 23.

- ITALICA Fishing- Első Úszós Horgászkupa 8. Fordu-
ló Kiskunhalas, Jókai u. 80., Ezüst-Tó Horgászcentrum, 
2023. 09. 24.

Az idei évre vonatkozóan változásokat vezettünk be 
a versenysorozaton való indulás során. A versenyein-
ken való jelentkezéskor lehetőséget adunk arra azon 
versenyzőknek, akik nem tervezik a sorozatban való 

ITALICA FISHING-Elsô Úszós Horgászkupa 
2023 versenysorozat
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részvételt, csak egy versenyen indulnának, 
azon jelentkezőknek nem kell a sorozat 
külön díjazására elkülönített összeget befi-
zetniük. Viszont, aki már úgy dönt, hogy 
nem fizeti be a különdíj extra díját, az ké-
sőbb már csak abban az esetben változtat-
hat rajta, ha egy versenyt hagyott ki, vagy 
egy versenyre nem fizette be a plusz díjat. 
Ebben az esetben a normál díjas verseny 
extra díjának kétszeresét kell megfizetnie. 
A versenyekre csak előzetes nevezést foga-
dunk el! Amennyiben a versenyre marad 
szabad hely, abban az esetben helyszíni ne-
vezést is elfogadunk korlátozott számban.

A versenyeken az általános szabályoktól 
eltérő rendszabályok is életbe léphetnek a 
szóban forgó horgászvíz adottságai, időjá-

rási viszonyok, és a halfajok védelme 
érdekében.

A VERSENYSOROZAT
DÍJAZÁSÁNAK ELOSZLÁSA:
A versenyek nevezési díja az alábbi 
elosztásban kerül levonásra:

– A verseny nevezésekből befolyt
teljes összeget a verseny fordulón-
kénti díjazására fordítjuk.

– Az extra befizetésekből befolyt
összegek 2,5 szeresét a versenyso-
rozat fődíjazásába kerül kiosztásra a 
díjazottak közt.

A sorozatra befolyt összeget min-
den verseny után közzé fogjuk tenni 
a SZPONZORAINK által megnövelt 
összeggel. Az erre elkülönített ösz-
szeg az indulók számának függvé-
nyében változik. Minél több nevező 
jelentkezik, úgy csökken személyen-

ITALICA FISHING-Elsô Úszós Horgászkupa 
2023 versenysorozat
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ként az erre elkülönített összeg, és így emelkedik a for-
dulónkénti kiosztott nyeremények összege. A verseny 
és a versenysorozat teljes egészében NON-PROFIT.

– A kupák költsége nem kerül levonásra a nyere-
ményalapból, ezek költségét a szervezők átvállalják.

– Fordulónkénti díjazás: A nevezési díj, a tóbérlet és
az egyéb felmerült költségek levonása után teljes egé-
szében visszaosztásra kerül a versenyzők között.

– A versenyeinken a szektor első 3 helyezettje ke-
rül díjazásra, kupa + vásárlási utalvány formájában az 
www.AZfishing.hu felajánlásából.

– A versenyek nevezési díjai eltérhetnek az adott 
vízterület bérleti díja, és az egyéb felmerült költségek 
szerint különbözhetnek. Várhatóan 15 000 és 18 000 
forint közt változnak, ehhez adódik hozzá a sorozat 
extra díja, amely 7 000 forint.

KÜLÖNVERSENYEINK:
– V. Dombóvári Gunaras Csalási Wellnes Horgászku-

pa és Évadnyitó
– Nemzetközi Horgászverseny, részletek hamarosan
– II. Törökbálinti Páros Mazochista Horgász Derby,

Törökbálinti Horgászpark
– VI. Dombóvári Gunaras Csalási Wellnes Horgász-

kupa és Ünnepélyes Évadzáró

KISS CSABA EMLÉKVERSENY
Hirtelen, előzmények nélkül távozott közülünk Bará-
tunk, horgászversenyző-társunk, az Első Úszós Hor-
gászkupa 2022 versenysorozat második helyezettje. 
Kiss Csaba, aki 39 évet élt. Az Ő tiszteletére egy emlék-
versenyt rendezünk az Abony mellett található Gom-

bási Tanya és Pihenőparkban 2023 március 19. napján.  
Több versenysorozatban is megmérette magát, és 
sok barátot szerzett. Az emlékére megrendezésre ke-
rülő horgászversenyre jelentkezni lehet személyesen 
Vecsésen, a Sporthorgászboltban RABSIC-nál, ezen 
felül több versenyszervező is csatlakozik az emlékére 
szervezett versenyhez. A versenyen kivételesen nem 
csak úszós készséggel, hanem feeder kategóriában is 
lehet indulni. A nevezésekből befolyt teljes összeget 
felajánlottuk a család megsegítésére. A részleteket a 
versennyel kapcsolatban hamarosan megosztjuk vele-
tek.

FINOMSZERELÉKES FEEDER VERSENYEK!
Elindítjuk az úszós versenysorozat mellett, a feeder 
versenyeinket is! A 2023-as évadra 5 versenyt szeret-
nénk szervezni. A helyszínek és időpontok tekinteté-
ben szeretnénk mindenképpen figyelembe venni a 
Finomszerelékes Versenynaptárat is. A versenysoro-
zatról a márciusi számban, a versenysorozat honlapján 
és a Facebook oldalainkon olvashattok hamarosan, 
továbbá a nevezést a www.FCMS.hu oldalon keresztül 
fogadjuk el.

Amennyiben a horgászversenyeink iránt felkel-
tettem figyelmeteket, akkor látogassatok el a ver-
senysorozatunk hivatalos weboldalára a www.elsou-
szoshorgaszkupa.hu oldalra, a www.instagram.com/
elsouszoshorgaszkupa/ oldalra és csatlakozzatok 
közösségünkhöz a Facebookon, melyet az alábbi lin-
ken keresztül értek el: https://www.facebook.com/
groups/2822201178038014 . 

Az eddigi versenysorozatról készült kisfilmjeink mel-
lett a www.AZFishing.hu  termékeit bemutató filmjein-
ket is megnézhetitek a Youtube csatornánkon: https://
www.youtube.com/@elsouszoshorgaszkupa8501  Kö-
szönöm szépen a figyelmeteket.

Tomozi Tamás
versenyszervező
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https://www.fcms.hu/hu/
https://elsouszoshorgaszkupa.hu/
https://elsouszoshorgaszkupa.hu/
https://www.instagram.com/elsouszoshorgaszkupa/
https://www.instagram.com/elsouszoshorgaszkupa/
https://www.facebook.com/groups/2822201178038014
https://azfishing.hu/
https://www.youtube.com/@elsouszoshorgaszkupa8501


SALE  SALE  SALE  SALE  SALE  SALE 

Perfect kezdő horgász szett 
390 cm-es/420 cm-es matchbottal

1 db Perfect Professional Matchbot 3.90 m / 4.20 m
+1 db Perfect Professional 335 Orsó: 18 295 Ft/21.365 Ft

1 db Rive zsinór: 3744 Ft
3 db Perfect Crystal úszó 6+4g, 8+4 g, 10+4g

3 db úszórögzítő: 1025 Ft
Milo ólom készlet 6 méret: 2250 Ft

Milo F1 előkötött horog (10 db): 1300 Ft
Milo csapágyas forgó High Speed: 1195 Ft

w w w . a z f i s h i n g . h u

32 830 Ft helyett 26 995 Ft
420 cm-es Matchbottal

29 759 Ft helyett 22 995 Ft
390 cm-es Matchbottal

https://azfishing.hu/termek/perfect-kezdo-horgasz-szett-390-cm-es-matchbottal/
https://azfishing.hu/
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Történetem gyermekkorom egyik legemléke-
zetesebb napján játszódik, valamikor a ’70-es 
évek végén. Olyan kisgyerek voltam, aki sokáig 
csak az őt körülvevő játékokat ismerte, de ha-
mar ráérzett a horgászat varázsára. Mivel közel 
laktam a Szamos partjához, időm nagy részét 
ott töltöttem barátaimmal. Gyakran láttuk Pis-
ta bácsit, amint ereszkedett le a falu ösvényein, 
széles vállán tartva botját és hátizsákját. 

Az öreg a természet embere volt, a falutól mintegy 
7 km-re élt magányosan és ideje nagy részét horgá-
szattal és vadászattal töltötte. Jól ismerte az összes 
kanyargós utat a közeli dombságokban, erdőségek-
ben. A faluban csak akkor lehetett látni, amikor éle-
lemre volt szüksége és bebiciklizett a falu boltjába. 
Annak ellenére, hogy magányosan élt, szimpatikus és 
társaságot kedvelő ember volt, aki szeretett hantáz-
ni. A falu lakói Hazug Pistának nevezték el, mert sok-
szor olyan történetekkel állt elő, hogy még ő maga 
se hitt benne. A horgászok és a vadászok körében 
nagy népszerűségnek örvendett, mert sokszor hasz-
nos tanáccsal látta el az arra járókat. A vadászok sok-
szor felkérték, hogy segítsen a vadak felkutatásában, 
mert mint már említettem ő ismerte a legjobban azt 
a környéket.

Egy kora nyári reggelen elhatároztam, hogy meg-
keresem a Szamos partján az öreget, hátha eltanulok 
tőle egy-két horgásztrükköt. Sokáig nem is kellett ke-
resnem, már kora reggel beült a házától kb. 50 m-re 

Egy eredményes 
paducozó
technika
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lévő híd lábához. Ahogy a hátához értem és üdvö-
zöltem, ő máris egy kényes kérdéssel bombázott en-
gem.   

– Fogtál valaha paducot gyermek? – kérdezte, mi-
közben előkészítette felszerelését.

Én szégyellve tudatlanságomat kérdésére nemle-
ges választ adtam.

– Akkor figyelj és tanulj!  – szétnyitotta hátizsákját,
és részletesen el kezdett nekem a felszerelésekről 
magyarázni, a maga igen furcsa (hantás) stílusában. 

Amikor belenéztem a há-
tizsákjába, új világot fedeztem 
fel ott, tele addig nem látott és 
számomra igen érdekes játé-
kokkal: színes úszók, kapcsok, 
forgók, horgok stb., de mindez 
első látásra nem sejthető rend-
ben. Abban az időben igen ke-
vesen rendelkeztek ilyen felsze-
reléssel. Az öreg, amikor befe-
jezte mondanivalóját nekilátott 
horgászni. Én még egy kicsit a 
felszerelései között turkáltam, 
és kíváncsi szemekkel néztem 
az addig még nem látott színes 
úszókat.

Annyira belemerültem a há-
tizsák tartalmának átvizsgálá-
sába, hogy észre sem vettem, 
hogy a hátamnál az öreg egy 
termetes paducot fáraszt. Csak 

akkor riadtam fel, amikor a paducot a hátizsák mellé 
dobta és rám szólt, hogy tegyem bele a haltartóba. 
Néhány másodperc múlva a Pista bácsi által fogott 
paduc már az én markomban vergődött. Karcsú tes-
te volt, piros úszókkal, apró pikkelyekkel betakarva, 
melyek csillogtak a napfényben. A fej, a kiemelkedő 
pofával, egy erős külső szájat fedett fel, mely éles 
volt, mint egy véső. 

– Ki akarod próbálni? – kérdezte az öreg, és mi-
előtt válaszolhattam volna, horgászbotját erőszako-
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san a kezembe nyomta, és jött a lecke második része. 
Izgatottan vettem kézbe a horgászbotot, figyelmesen 
vizsgálgatva minden részletét. A parafa nyélre egy 
rézcsiga tekerőorsó volt erősítve, mely megfekete-
dett a sok használattól. Amíg én vizsgálgattam a hor-
gászbotot ő ismét magyarázni kezdett:

– Tudod fiam, a paducok csak az ehhez hasonló
vizeket kedvelik, ahol vannak gyors folyású és köves 
aljzatú szakaszok. Ezzel a zöld algával táplálkoznak, 
ami betakarja a köveket – mondta, kezében egy kő-
vel, amit épp kiemelt a vízből.

- Ez az alga tele van apró állatokkal és lárvákkal,
ami a paduc egyik legkedveltebb tápláléka. A padu-
cok nagyobb csoportokba verődnek, legelve az aljzat 
zöld szőnyegét. Ha jól megfigyeled, pontosan látni 
fogod a helyeket, ahol a paducok elhaladtak. Mindig 
a kis zúgók, kis bokrok utáni csendesebb helyeken 
keressed.

Amikor befejezte mondanivalóját, kijött mellém és 
a közeli bokorról vágott egy jó másfél méteres botot, 
aminek egyik végét kihegyezte, és egy maréknyi zöld  
ágat, majd mindennel együtt a Szamos vizébe haj-
tott. Feszülten figyelte a vizet a fent említett helye-
ket keresve, és beszúrta a botot a köves vízfenékbe. 
Az apróbb ágakat a bot köré tekerte úgy, hogy a víz 
ne sodorja el. Ennek a hátánál lelassult a víz, elbátor-
talanodva az útjában álló ágaktól. Miután kijött, jól 
elázva a vízből, újra rázendített. (lásd 1. ábra)

– Ha halat akarsz fogni, előbb meg kell ismerd őket.
A „gát” mögött lesz az otthonuk egy ideig – mondta, 
és egy rongyos szatyorból megkeményedett kukori-
camálét (puliszkát) vett elő, amiből ökölnyi nagyságú 
golyókat gyúrt. A kész golyókból úgy 7-8-at közvetle-
nül a leszúrt karó mögé dobott, ahol a víz lelassult. A 
horogra is ebből a máléból tűzött egy darabot.

– Na, dobd be a karó mögé és hagyd, hogy a víz
sodorja az úszót, de ügyelj, nehogy rádobd az akadó-
ra és légy kész az akasztásra. Figyeld az úszót, és ha 
dőlni vagy süllyedni látod, akassz be. 

Nagy odaadással hallgattam Pista bácsi szavait, és 
nem vettem észre, hogy az úszóm enyhén megdőlt 
(kapásom volt). Csak az öreg bíztató és egy kicsit 
durva szava ébresztett fel: „akassz”, megijedtem és 
túl erőset akasztottam, a halat pedig messzire hátra 
dobtam a partra. Az első általam fogott paduc már a 
bokorban vergődött. Az öreg felvette, megtörölgette 
a portól és az én izgalomtól remegő markomba tette.

– Ez már a tied.
A nap észrevétlenül eltelt, sok paduccal, amelyeket

már nem is számoltam. Elsajátítottam ezt az igazán 
eredményes technikát. Ettől a naptól kezdve rendsze-
resen járom a Szamos partját, szinte minden ígére-
tesnek számító helyet meghorgászok, de sajnos első 
horgász tanárommal, Pista bácsival többé már nem 
találkozhatok.  Ő már az egekben űzi a paducokat. 

Levi

https://cralusso.com/
https://www.youtube.com/watch?v=LdehfUhC8Bw&t=2s


16

po
nt

yh
or

gá
sz

at

Bojlis halak

Akik azt hiszik, hogy bojlival csak a pontyokat 
lehet, hajkurászni és kifogni, azok tévednek. 
Mégpedig nagyon! A bojlizás, amely a ponty éle-
lem-felvételi mechanizmusára (is) épülő sziszté-
ma – a harmonikaszerűen nyíló száj – nem csak 
pontyra vethető be eredményesen. Rendszere-
sen – s persze szabályosan – foghatók vele szin-
te az összes békés halfaj öreg példányai, sőt van 
olyan folyóvízi hal is, amelynek horgászatában 
a bojlizás hozhat a jövőben igazi áttörést. Aztán 
akad olyan ragadozó is, amelyik szintén gyakran 
elcsábul a bojlitól.

A kezdetekben leginkább az amur volt az a halfaj, ame-
lyik a bojlizás „járulékhalaként” a leggyakrabban jelent-
kezett. Mára már ott tartunk, hogy a legkönnyebben 
bojlival foghatjuk meg a legtöbb és legnagyobb amurt. 
De minden olyan halfajra bevethetjük, amelynek a 

mérete elég nagy, és a tápláléka hasonló a pontyéhoz. 
A méretekről csak annyit: egy nagy keszegnek nincs 
olyan méretű szájnyílása, mint egy pontynak, de ezt a 
bojli és természetesen a horog méretével kompenzál-
hatjuk.

Nem szabad figyelmen kívül hagyni: a hajszálra nem 
csak bojlit fűzhetünk. Bármilyen szemes csalit, akármi-
lyen méretben felhasználhatunk. Ez a tény pedig fo-
kozottan alkalmassá teszi a hajszálas módszert a más 
fajtájú halak horgászatára is.

Talán kezdjük a legkisebb méretűekkel: bodorka, 
vörösszárnyú. Sajnos nem nőnek többkilós méretűre, 
ezért igen ritkán foghatók bojlival. Fogásuk mégsem 
lehetetlen, de a felszerelés persze korántsem a ha-
gyományos bojlizós cucc. Ezekre a fajokra leginkább 
egy waggler úszós felszerelés való, 10-12-es hajszálas 
horogmérettel szerelve. Saját tapasztalatomból tudok 
idézni: általában compózás közben szoktam őket fogni, 
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Bojlis halak 50-60 dkg-os felső súlyha-
tárral. Én ennél a súlynál na-
gyobbat csak képen láttam.
A magam legnagyobb, fűzött 
csalis példánya egy 32 cm-es
vörösszárnyú keszeg, melyet
sajnos nem tudtam lemér-
ni, de csodálatos téglavörös
uszonyának és füstös, mélya-
rany pikkelyeinek látványa
felejthetetlen maradt.

A következő két halfaj már 
akár többkilós méretben is 
jelentkezhet: ez a dévér és az 
ezüstkárász. Ahol ezekből a 
halakból valóban megtalálha-
tók a nagyméretű példányok, 
nyugodtan bevethetjük el-
lenük a bojlit. Persze kisebb, 
10-12 mm-es méretben. A 
hús alapú és édes bojlik kö-
zött nem látok különbséget, 
e két halfaj, mindkettővel fogható. Célzottan nemigen 
van értelme ezekre a fajtákra pecázni, de változatos-
ságként igen jól jönnek a pontyok között.

Angliában az egyik legkedveltebb horgászhal a 
compó. A szigetországi szaklapokban elég gyakran 
lehet találkozni döbbenetes méretű – 3-4 kg súlyú – 
„narancsszeműekkel”. Az általában nagyon óvatos és 
félénk halakat már a legtöbb esetben bojlival fogják 
vagy pontyozás közben, vagy tudatosan, bojlival com-
póra horgászva. Az első jelentős tapasztalatokra Rod 
Hutchinson tett szert, aki a St. Cassien tóban több, ki-
fejezetten nagy compót zsákmányolt. A compó igen 
szereti az olajos mag alapú mogyoró- vagy kenderboj-
lit, de a hallisztes golyó is ínyére való.

A compók ellen bevethetjük a hagyományos bojli 
egy erősen felpuhított változatát: viszonylag vékony 
zsinór, 40-60 g-os ólom és könnyű, kisebb méretű ho-
rog, 8-12-es. A pontyozásnál használt horgoknál jóval 
kisebb méretű horgokat ugyanúgy meg lehet kötözni 
hajszálasra, csak a szilikon átmérőjének kell szűkebb-
nek lennie, és persze a hajszál is jó, ha a lehető legfino-
mabb fonott zsinórból van, 0,04 mm-es.

Ha valakit ez esetleg nem elégít ki, vagy túl durvá-
nak találja, álljon itt egy Angliában kitalált módszer 
direkt compóra: veszünk egy közepesen erős match- 
vagy egy 1,5 LB-s, kifejezetten lágy, parabolás botot. 
A főzsinórra egy könnyű kristály-wagglert húzunk. 
Ezt ütközőkkel fixen rögzítjük. Ezután egy fix, erős 
ütközőt teszünk rá, majd egy kb. 50-60 g-os bő fura-
tú ólmot. A főzsinór végére egy új ütköző, aztán egy 
kisebb forgókapocs kerül. A forgóba kötik bele a 0,04 
- 0,06-os fonott előkéből vagy szuper lágy, fonott 
előkezsinórból kötött 10-6-os hajszálas horoggal
végződő előkét. Az úszó fixen rögzített, az ereszté-
ket úgy állítják be, hogy az úszóból kb. 4-5 cm kiáll-
jon. A két ütköző közti távolság úgy 10-12 cm, és az
ereszték kiállításánál az ólom az alsó ütközőnél van.

(1-es ábra) Szokásos működését a kapás lefolyásával 
ismertetem:

Amikor a hal felvette a csalit, és elindul vele, előbb az 
úszóból kiálló rész tűnik el, majd a felső ütköző a főzsi-
nórra húzott ólomhoz ér. Ekkor a felső ütköző blokkol-
ja a továbbhúzást, a horog beleszúr a hal szájába, az 
ettől megugrik, és létrejön a klasszikus önakasztás. A 
botspicc és az úszó közti zsinórt nem szabad teljesen 
megfeszíteni, némi játékot, mozgásteret kell hagyni, 
legalább a két ütköző közötti távolságnyit.

Ezt az úszóval kombinált önakasztós rendszert a 
compó valódi élőhelyén, az igen erősen benőtt vize-
ken, a növényzet közötti lyukakban használják. Úszót 
azért használnak a nagy tömegű ólommal kombi-
nálva, mert így az önakasztós rendszereknek meg-
felelően a horog jó helyre fog akadni – a száj alsó 
és oldalsó, húsos részébe –, hiszen az úszóig a sze-
relék felépítése teljesen azonos az ütköztetett bojlis 
módszerrel. Amikor simán csak úszóval használjuk a 
hajszálas felszerelést, az akasztások jelentős részé-
nél a horog a száj felső részébe fog akadni, ahol a 
sok csont miatt sokszor kevésbé tart jól. Nem nehéz 
a magyarázat erre: az ólomnál a horog alulról akad, 
míg a sima úszónál a bevágásunkig a horog csak egy-
szerűen bent van a hal szájában, de még nem akadt. 

Compóra tudatosan is 
lehet horgászni bojliva

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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A kapást észlelve mi bevágunk, és értelemszerűen ez 
felfelé irányuló erőhatás, ami a szájpadlás felső része 
felé irányul. A horog pedig sokszor nem a megfele-
lő részbe fúródik. Hogy miért kell akkor egyáltalán 
úszót is használni? Nos, a mielőbbi bevágás miatt. 
Mert ha egy növénynyiladékban horgászunk, a meg-
ugró hal igen rövid idő alatt úgy bevetheti magát a 
sűrűségbe, hogy igen körülményes onnan kivezetni. 
Sajnos valamivel kényelmetlenebb így horgászni, hi-
szen a horgászat alatt mindvégig figyelnünk kell az 
úszót. Aztán amikor az teljesen eltűnik, jobb, ha rög-
tön cselekszünk, mert így még jóval több esélyünk 
van a nyiladékban kifárasztani a halat, mint a növény 
közül kibányászni. 

A compóra már lehet célzottan bojlival pecázni. 
Kezdhetjük a 14 mm átmérőjű golyóval, de a kiló fe-
letti példányok számára már a 20 mm-es sem akadály. 
Compóra etetni csakis szemes ennivalóval kell, abból 
sem nagy mennyiséget. A bojlin kívül fűzött kukoricá-
val, kenderrel, csicseriborsóval, sőt kisebb vízicsigával 
is csalizhatunk. Jelenlétével azonnal szembesülünk, 
amikor egész testével belekavar a puha aljzatba, és 
apró buborékok egész felhője jelenik meg a felszínen. 
Ekkor már csak idő kérdése a kapás.

Viszonylag kevesen, és folyóvízen azok is csak ritkán 
horgásznak bojlival. Pedig amellett, hogy mára csupán 
néhány nagy folyónk maradt az igazi vadpontyok utol-
só mentsváraként, az amurok is egyre nagyobb szám-
ban képviseltetik magukat folyóvizeinkben. Néha már 
talán túlzott arányokban is.

De nem csak e két erőművész lehet a folyóvizeken a 
célpontunk. További két halfaj él szinte kizárólag folyó-
vízen: a márna és a domolykó. Az írás elején említet-
tem, hogy van olyan halfajunk, melynek a horgászatá-
ban a bojlizás igazi áttörést hozhat, ez pedig a márna. A 
nagy csali – nagy márna elmélet itt is működhet.

Több indok is szól amellett, hogy kipróbáljuk a bojlit 
márnára. Egyrészt igazi sporthal – főleg, ha nagy mére-
tűvel találkozunk – izmos felépítésű, másrészt a márna 
szája is kiválóan alkalmas a hajszálas csalizásnál szo-
kásos akadások számára. Kifejezetten szereti az állati 
eredetű ennivalókat, főleg a sajtos dolgokat, ezt már 
tudjuk a hagyományos, folyóvízi pecázásból. Tehát, ha 
bojlit készítünk márnára, használjunk húst, hallisztet 
vagy reszelt sajtot a gyártáshoz. Talán az etetés lehet 
az egyedüli macerás dolog, de ha kellőképpen nehe-
zíteni tudjuk a kaját, és ezt a sodorvonal szélén tudjuk 
tartani, akkor már nagy baj nem lehet.

Sajnos az igazán nagyméretű márnafajok nem ho-
nosak hazai vizeinkben. A következő két márnafaj 
szerintem még fokozottabban megérdemelné a bojlis 
„célzást”.

Az egyik az Ibériai-félszigeten honos, pl. a Tajo folyó-
ban. A faj megnőhet 15-18 kg-ra is. Igazi csoda ennek 
a szépséges halnak a látványa. Acélszürke színével és 
– a márnához viszonyítva – óriási méretével tökéletes 
célpont. A másik egy már sajnos csaknem vörös köny-
ves faj, az ún. indiai márna. Ez a hal nyurgaponty és 

A tokfélék is
szeretik a bojlit
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márna kinézetű egyszerre, nagy pikkelyekkel, hatalmas 
szájjal és igen izmos felépítéssel. Kár, hogy mára sajnos 
már csak a Brahmaputra egy-két mellékfolyójában él. 
Remélem, a hozzá fűződő és már ráépülő horgászturiz-
mus megmenti a fajt az utókor számára. 

A márna olyannyira nem ritka zsákmány a bojlira, 
hogy egy német barátomnak már többször készítettem 
bojlit a Rajnára, amit eredményesen használ. Egy másik 
német ismerősöm arról panaszkodott, ha a Neckar-fo-
lyón bojliznak, szinte nem múlik el nap anélkül, hogy 
több – ott Döbelnek hívott – domolykót ne fognának. 
Persze nem 20-30 dkg-osakat ám, sok közülük eléri a 2 
kg-ot is! Csak kuriózumként írom le egy szintén német 
horgásztársam beszámolóját: az általuk bérelt tavakba 
kísérletképpen néhány, kb. 10 kg-os tokot telepítettek. 
Azóta aztán a tó mélyebb, keményebb aljú részein szin-
te csak a tokhalakat lehet bojlival megfogni. Étvágyuk 
óriási, az óvatosságuk viszont mínuszos előjelű.

Végül ejtenék néhány szót a harcsáról. Többször 
hallani, hogy bojlival fognak harcsát. Simán felveheti a 
bojlit, pláne valamilyen hallisztes alapút. Természete-
sen nem vitatom, az elsőrendű csali harcsára a hal és 
a műcsalik. Azért hadd jegyezzek meg egypár dolgot. 
Évekkel ezelőtt Juhász Gyula (nagy költőnk névrokona), 
a Szamos és a Felső-Tisza egyik legjobb pecása a maga 
által gyúrt, nagyméretű vérbojlival fogott rendszere-
sen harcsákat. A ledarált csirke szívét, máját korpával, 
liszttel és tojással összekeverte, majd golyó alakúra 
formálta. Neki működött. A magyar harcsa-örökrang-

lista első 20 helyezettjéből az egyik versenyző egy 80 
kg feletti nagybajuszút vérbe áztatott szivacskockával 
fogott. Olyan mindegy, hogy a hajszál végén egy vér-
lisztes bojli vagy vérbe áztatott szivacs fityeg-e. Sok 
barátom akasztott már bojlival harcsát, és jómagam is 
fogtam gyümölcs ízű golyóval szabályosan szájba ha-
rit. Nem állítom, hogy ez az új harcsázó módszer, ami 
csodákat tesz, de azért egy igazi nagybajszút nem uta-
sítanék el.

Tehát, többfajta halra próbálkozhatunk hajszálas 
csalizással, ami több lehetőséget nyújt számunkra, a 
módszer határait kiszélesíti. Mint a pontynál, úgy min-
den más halnál is működik a nagyobb csali – nagyobb 
hal elmélet. Természetesen nem százszázalékos a sze-
lekció – én is fogtam 30 mm-es bojlival méreten aluli 
pontyokat –, de az esetek többségében hozza a tőle 
elvárhatót.

Azok számára is jól jöhet a hajszálas csalizás, akik 
nem kifejezetten pontyra kívánnak pecázni. Meggyő-
ződésem, ha a fentebb említett halak fanatikusai is 
repertoárjukba állítanák a bojlis horgászatot, egy még 
eredményesebb és sokszínűbb módszer lenne a vég-
eredmény. Arról már nem is merek írni, hány rekord 
dőlne meg ezzel.

Kívánom mindenkinek a legszebb fogásokat, külö-
nösen azoknak, akik mernek próbálkozni és kísérletez-
ni, akik ki merik taposni a valójában még járatlan ösvé-
nyeket. Tehát kalandra fel!

Né-

https://www.cukk.hu/
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„Néhány szellemes ember szerint a sügér olyan, 
mint az-az ember, aki - noha látja, hogy barátja 
lecsúszik a lejtőn, mégis csak saját magára tud fi-
gyelni. Tudni kell azt is, hogy - a csukától eltérően 
- a sügér nem egyedül vadászik. A sügér szereti 
a jó társaságot, és örömmel csatlakozik a sekély
vízben egy másik sügérhez. Nincs szükség túl sok
csalira ehhez a vakmerő halhoz. Szerintem gya-
korlatilag mindenre harap.” Ezt írta Izaak Walton
1653-ban.

Walton horgászattal kapcsolatos tudásának hiányos-
ságai és elméleteinek baklövései szórakoztató olvas-
mányt nyújtanak, de a könyvből kiderül az is, hogy ami 
360 évvel ezelőtt igaz volt, az ma is nagyon jól beválhat 
a horgászatban. 

Mindenképpen elfogadhatjuk azt, hogy a sügér a se-
kély vizekben vadászik és azt is, hogy mohó. Ám azzal 

a nézettel, hogy lényegében mindenre ráha-
rap, nehéz azonosulni. Noha a sügér olyan 
hal, amely mohón kap, vannak olyan napok, 
amikor úgy tűnik, mintha levegővé vált volna. 

Általában a horgászok zöme spiccbottal 
kezd el sügérre horgászni, de nemsokára át-
térnek a pergetőhorgászatra. Ez egy kezdő 
sügerező horgász esetében teljesen termé-
szetes lépés. Amikor pergetőfelszereléssel 
próbálunk sügérezni, fontos, hogy a felszere-
lés ne legyen túlméretezett, mert a horgászat 
könnyen gépiessé válik és kiveszik belőle az 
élvezet. Rendszerint elég egy 2, 4 méter hosz-
szú bot, és egy kisebb peremfutó orsó, vagy 
egy egyes illetve kettes osztályba tartozó 
multiplikátor orsó. A zsinór természetesen a 
lehető legvékonyabb kell legyen, az igazán 
tapasztalt sügerezők időnként akár 0, 15-ös 
horgászzsinórt is használnak. Használhatunk 
drótelőkét is, de ennek az a hátránya, hogy az 
előke akadályozhatja a kis csali mozgását. Ezt 
a döntést saját magunknak kell meghoznunk, 
de ne feledjük: a sügérhez használt legjobb 
műcsalik nem sokban különböznek a csuká-
nál alkalmazott műcsaliktól, és így nagy a koc-
kázata annak, hogy a sügérezés közben egy 
csuka harap rá és akkor…

Eljutottunk tehát a klasszikus kérdés-
hez, amit mindenki feltesz magának: milyen 
műcsalit használjak? Néhányan teljesen biz-
tosak abban, hogy milyen műcsalival kell hor-

gászniuk, mások viszont már határozatlanabbak: pró-
báljam ki a villantót, a kanalat vagy egy kisebb méretű 
wobblert, vagy merjem megpróbálni a twisterrel való 
horgászatot? Minden műcsalinak megvan a maga va-
rázsa és a műcsalik széles választékának nyilván értel-
me is van. Ezért nem árt, ha néhány sort szentelünk a 
piacon kapható műcsaliknak is.

Ha megkérnénk a horgászokat, hogy válasszanak 
ki a sügerezéshez egyetlenegy műcsalit, legtöbbjük 
minden bizonnyal a körfogó villantót választaná. Ak-
kor rendkívül hatásos a körfogó villantó, ha provokálni 
akarjuk a kíváncsi és igen haragos sügért. A körfogó vil-
lantó a fény hatására fénylik és ezzel egyidejűleg vonzó 
vibrációt is képes kibocsájtani. Egy kis körfogó villan-
tóban megvan minden, ami a nagyobb halakat kapás-
ra késztetheti. Ha körforgóval horgászunk, akkor első 
lépésként el kell döntenünk, hogy milyen mélységben 
akarunk horgászni. Ezután kell választani a körfogó vil-

Sügérek mûcsalis 
horgászata

Ami 360 évvel ezelőtt igaz 
volt, az ma is nagyon jól 
beválhat a horgászatban
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lantók közül, amelyek lehetnek mélyvíziek vagy felszí-
niek.

Horgászat előtt mindig teszteljük a műcsalikat, hogy 
megtudjuk melyik a legmegfelelőbb az adott horgász-
terephez. Körfogó villantónkat még vonzóbbá tehet-
jük, ha a horgára csontit tűzünk, és ez nem vicc, hiszen 
az így összeállított szerelék kiváló sügércsalinak bizo-
nyult mindezidáig. A műcsali színének megválasztása-
kor aranyszabály, hogy napos időre erőteljes színeket, 
és sima felületű körfogó villantót kell használni. A nap 
sugarai csillámlanak, és vibrálni látszanak a villantó 
kanalán, amely csábító fénytükröződést hoz létre. Az 
erős színek rendkívül jó hatást adnak az erős napfény-
ben. Ha az idő felhős, akkor olyan színeket használjunk, 
amelyek megegyeznek a víz színével, de ugyanakkor a 
villantó lehetőleg legyen világos és fényes színű. Mivel 
a nap nem süt, a sima kanalaktól nem várható ugyan-
olyan csábító hatás. Este és éjszaka - ami néhányuk-
nak talán furcsán hangzik - a sötét színek válnak be a 
legjobban. Mindez nagyon logikus, hiszen mikor a nap 
nyugodni kezd, és a fény lassan eltűnik a vízben, a víz 
sötétté válik. Ebben a napszakban a halak szempontjá-
ból nézve az ég, mint fényforrás működik. Amikor va-
dászat közben a hal felnéz, a világos színű műcsali egy-
beolvad az éggel, a fekete műcsali viszont az ég - mint 
háttér - előtt körvonalaiban kirajzolódik. Hogy jobban 
megértsük, ha például egy erdei tisztáson állunk este, 
és a környező erdőt nézzük, az szinte koromfeketének 
látszik. Ha azonban felnézünk, azt látjuk, hogy az ég vi-
lágos, még ha le is ment a nap. Ha elrepül fent egy ma-
dár, a dolog logikáját még jobban megérthetjük. A sö-
tét színek alkalmazása szürkületben az összes műcsali 
fajtára érvényes.

Noha a támolygó villantó fogalma erősen kötődik 
a csuka horgászatához, ha kisebb méretű, igen hatá-
sos lehet a sügérnél is. A sügérek sokszor ráharapnak 
olyan támolygó villantókra is, amelyek csaknem akko-
rák, mint maguk a sügerek. A támolygó műcsali nagy 
előnye, hogy nagy távolságra lehet dobni velük, így 
amikor a sügért keressük, nagyobb távolságokat le le-
het fedni vele. A támolygó lényege az, hogy vontatás 
közben a sérült prédát tudjuk vele imitálni, aminek 
az agresszív sügér csak igen nehezen tud ellenállni. A 
kis körforgók rendszerint biztos tippnek mondhatók a 
sügér megakasztásához, ha viszont egyetlen hal sem 
reagál, minden ok megvan rá, hogy a körforgónkat tá-
molygókra cseréljük. Eredményessé válhat a horgászat 
menete, ha olyan változtatásokat hajtunk végre, mint 
például a műcsali méretének a növelése és a vissza-
tekerés sebességének a növelése. A támolygó vonzó 
mozgása olyan ösztönző lehet, ami a lomha és nehéz-
kes nagy sügért is támadásra ösztönzi, és ki ne szeret-
ne egy igazán nagy sügeret fogni....

A sügér wobblerrel történő horgászata talán né-
mileg eltúlzottnak tűnik, azonban a wobblernek min-
dig megvolt a maga helye a sügérhorgászok műcsalis 
dobozában. A nagyon könnyű csalikkal való horgászat 
áttörése óta a kis wobblereket mind a sügér, mind a 
pisztráng horgászatánál kicsit elhanyagolják. A wobb-

ler igen hatásosnak bizonyul a nagyobb sügérek hor-
gászatánál is.

A lebegő wobbler, amely akár nagyon mélyre is le-
süllyedhet, nagyon sokoldalú műcsali lehet. Ha vissza-
felé csévéljük a zsinórt lebukik, és amikor abbahagyjuk 
a csévélést, fellebeg a víz felszínére. A lebegő wobble-
rek használata a sekély vizekben javasolt, így tehát ha 
a wobbler feneket ért, a visszacsévélést abbahagyva 
újból a felszínre jön. Ez a lépéssorrend megismételve 
azt eredményezi, hogy több különböző mélységet is le 
lehet fedni, és ezalatt a wobbler szabálytalan mozgása 
felkelti a sügér figyelmét.

Az elmúlt néhány év alatt a twisterező horgászat iga-
zán nagy fejlődésnek indult. Ez főként annak a ténynek 
köszönhető, hogy a twister viszonylag olcsó műcsali, 
ám a legfőbb ok mégis az, hogy igen hatásos. A hasz-
nálati technikájuk szintén fejlődött és vannak olyan 

A sügér szereti a társa-
ságot, ahol egy van ott 
több is lehet
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szerelési módok, amelyek a twister hatékonyságát 
még tovább növelik.  Korábban csak a súlyozott fejet 
használták, manapság sokan Páternoszter-szereléket is 
használnak vele. 

Az utóbbi időben a twistereknél alkalmazott formák 
száma is megnövekedett. Ha sügérre horgászunk, az 
erős, vibráló farkú és az ide-oda mozgó, úgynevezett 
„Shad” testek talán a leghatásosabbak. Viszont a fé-
regszerű testek, Páternoszter-szerelékkel ellátva igen 
hatásosnak bizonyultak - többek között - a hideg vizek-
ben lévő érdektelen sügereknél. A féreg alakú twiste-
rek hosszúak, testük egy része gyakran a horogrésztől 
túl messze vannak, azaz nem ott, ahol a hal harap. Ez 
esetben hatásosabb, ha a zsinórt előbb egy fűzőtű se-
gítségével keresztülhúzzuk a twisteren, és miután rákö-
töttünk egy nagyméretű horgot óvatosan húzzuk bele a 
horgot a twisterbe. Ezzel a módszerrel a hosszú szilikon 
testbe bárhová behúzható a horog, de ezt a technikát 
nyugodtan kipróbálhatjuk egy sima twisteren (grub) is. 

A Páternoszter-szerelékkel a műcsalit lassan is vissza 
lehet tekerni, anélkül hogy az megfeneklene az aljnö-
vényzetben. Egy 10 centiméteres twisterhez a 1-1/0-
s horogméret a megfelelő, viszont az ólomnehezék 
súlyát annak alapján kell meghatározni, hogy milyen 
messzire kívánunk dobni, és hogy milyenek az áram-
lások és a szél. Lehetőleg minél kisebb súlyt kell alkal-
mazni, rendszerint az 5-15 gramm közötti nehezékek a 
legjobbak. 

A twisterezés egyik változata a lebegő fej használata. 
A lebegő fejes visszatekerés alatt, ha szünetet tartunk, 
a lebegő fej hatására a twister test lassan felemelkedik, 
és csak akkor merül el ismét, amikor újrakezdjük a visz-
szatekerést. Természetesen a hagyományos twisterfejjel 
történő horgászat szintén eredményes, és a kezdőknek 
talán ez a legegyszerűbb módszer. A fej súlyát annak 
alapján határozzuk meg, hogy milyen messzi vagy mi-
lyen mélyen akarunk horgászni. Hogy milyen színt hasz-

náljunk, azt a hal dönti el, ezért amíg rátalálunk a meg-
felelőre, többet is ki kell próbálni. Napszakonként változ-
hat, hogy melyik színek a hatásosak. A sárga, a fehér és 
a piros szín azonban sok vízben sikeresen alkalmazható.

A twister visszacsévélésének (vontatásának) több 
mozzanata van: ha szabályos időközönként emelget-
jük a bot spiccét, akkor a twister „ugrál” a fenéken. 
Vigyázat: sok esetben a támadás akkor történik meg, 
amikor leengedjük a bot spiccét és a twister a fenék 
irányában, lefelé lebeg, vagy a lebegő fej esetén, akkor, 
amikor éppen felfelé emelkedik. Ilyenkor a zsinór nem 
feszes és jó résen lenni. 

A twisterező horgászat tehát nagy koncentrálást 
igényel. A vontatás közbeni szünetek és a twister saját 
mozgása legtöbbször elég ahhoz, hogy a halat kapásra 
ösztönözze. Ennek a technikának az előnye az, hogy a 
bot spicce a víz felszíne felett van, és ezért szorosabb 
a kapcsolat a műcsalival. Ezzel a módszerrel a kapás 
akkor is lehetséges, ha a műcsali áll, vagy éppen lefe-
lé süllyed. Ilyenkor csak egy gyenge húzást, vagy re-
megést érzünk a horgászzsinóron. 

Amikor a víz meleg és a halak aktívak, gyorsabban 
is vontathatjuk a csalit, mint ahogy azt a hideg vízben 
szokás. Jobban észre lehet venni ilyenkor a kapást is. 
Mikor hideg van, a sügerek lusták, ezért igen fontos, 
hogy a csalit a lehető leglassabban vontassuk. Ez - füg-
getlenül attól, hogy milyen műcsalival horgászunk - a 
hideg időjárás minden formájára igaz. 

Léteznek illatosított twisterek is, melyek nagy 
előnye, hogy a halak nem lökik ki őket olyan gyorsan, 
mint a szokásos műcsalikat. Az illatosított twisterek, 
amelyek igen hatékonynak bizonyultak a sügérhorgá-
szatban, számos színben és formában kaphatók. Az il-
latosított twisterek akkor is képesek felkelteni a halak 
érdeklődését, és aktívabbakká tenni őket, amikor a ha-
lak lassúak és érdeklődésük nehezen kelthető fel.

Bartha Zsolt

Felszíni wobblerre
jött szép sügér

A villantó bevált csali 
 sügérhorgászatában
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Szennyezett tengervíz 
Byblos kikötőjében

Nehézfémek
a halakban

A hal foszfort, D vitamint és egészséges telítet-
len zsírsavakat tartalmaz, amelyektől húsa táp-
láló és könnyen emészthető. Azonban egy olyan 
világban, ahol a szennyezés már krónikus mére-
teket öltött, joggal kérdezhetjük, hogy mennyi-
re egészséges a gyakori halfogyasztás. 

Az ember szervezetében felhalmozódott méreganya-
gok nemcsak az ivóvízből és a más bevitt táplálékok-
ból származnak, hanem a halak és más víziállatok 
fogyasztásából is. A halak a vízben lévő méreganya-
gokat felhalmozzák a testükben a bioakkumuláció 

folyamata alatt. Logikusan következik, hogy a szeny-
nyező anyagok mennyisége egyre nagyobb, ahogy a 
táplálékpiramis emeletein feljebb haladunk. Az em-
ber, mint a piramis csúcsán álló élőlény a legtöbb 
szennyezőanyagot fogja felhalmozni a szervezetében. 
Az állati és emberi szervezetben felhalmozódó mé-
reganyagok közül a legveszélyesebbek a nehézfémek, 
mint például a higany, a réz, ólom, szelén, kadmium 
és az arzén.

Az amerikai környezetvédő hivatal (EPA) egy kiad-
ványban közölte, hogy az amerikai tavakban meg-
vizsgált halak, mind higannyal fertőzöttek. A bevizs-
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A csukát érdemes nyúzva 
fogyasztani, ugyanis bőrébe 
sok káros anyag lerakódik

A nehézfémek lassan,
de biztosan ölnek

Nehézfémek
a halakban

gált halakban 55%-ban a terhes nőknél megengedett  
higanyértéknek a többszörösét, a 76%- ában pedig, a 
3 éves korú gyermekeknél megengedett higany több-
szörösét mutatták ki. 

Magyarországon a vásárlók a hapható ha-
lak közül is inkább az édesvízi halakat szok-
ták fogyasztani. Ha azt vesszük, hogy Ame-
rikában a szennyezés mértéke nagyobb, 
mint nálunk, meg kell említenem, hogy a 
halak szervezetébe jutó higany nagy része, 
a szén alapú hőerőművekből származik. 
Magyarországon a jelentősebb hőerőműve-
ket barnakőszénnel, lignittel, kőolajjal vagy 
földgázzal fűtik, és tudni kell azt, hogy egy 
sem tartja be az európai szabványokat. Is-
merősnek tűnik? Igéreteket kaptunk már a 
hőerőművek felújítására vonatkozóan, azon-
ban ahogy nálunk mennek a dolgok, azt kell 
mondanom, hogy valószínűleg sok közülük 
csak papíron fogja betartani az ígéretét. A 
hőerőművek higanyszennyezése a levegő-
be kerül, onnan a talajba, a vízbe, majd az 
iszapba raktározódik el. Innen a halak szer-
vezetébe jut, mivel a halak a táplálékpiramis 
felsőbb szintejin helyezkednek el. A nehézfé-
mek más úton is bekerülhetnek a vízbe és-
pedig a szennyvizek útján, amelyek a fémek 
feldolgozásából származik. Ezeket a vizeket 
még mielőtt a folyókba visszaengednék, 
gyakran nem tisztítják eléggé vagy akár egy-
általán. 

A terhesség ideje alatt az anya szerveze-
tébe került higany a méhlepényen keresztül 
átjut a magzat vérkeringésébe és károsíthat-

ja az idegrendszerét. Ez később 
fejlődési rendellenességekhez, 
tanulási nehézségekhez és súlyos 
egészségügyi problémákhoz ve-
zethet. Ugyanez a hatás tapasz-
talható azoknál a kisgyermekek-
nél is, akik rendszeresen szeny-
nyezett halat fogyasztanak. Ezért 
a terhes nők és a kisgyermekek 
esetében óvatosan kell bánni a 
halfogyasztással. Főleg a ragado-
zó halak fogyasztását kell kerülni, 
ugyanis rossz szokásuk, hogy fel-
halmozzák testükben a szennyező 
anyagokat (pisztráng, csuka, süllő, 
balin, harcsa). Azonban a tengeri 
halak is ki vannak téve a szennye-
ződéseknek pl. a tonhal, tőkehal 
és a lepényhal, kisebb mértékben 
a makréla és a szardínia.

2004 júliusában az amerikai 
gyógyszer és élelmiszerellenőrző 
bizottság (FDA) közzétett egy ku-
tatást, amely évente 60 000-re 
becsülte azoknak a gyermekeknek 

a számát, akik idegrendszeri problémákkal születtek 
az Egyesült Államokban és amely a terhes nők magas 
higany vagy higanyvegyületben gazdak étrendjének 
volt tulajdonítható. 
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Azért teljesen nem kell mellőzni a halfogyasztást. 
Ugyanaz az amerikai bizottság (FDA) a napi 300-350 
gramm hal fogyasztását tartja egészségesnek (az 
ajánlott és kevés higanyt tartalmazó fajok közül). A 
halat kiváló táplálékként tartják 
számon, a terhes nők és a kisgyer-
mekek étrendjében. A nehézfém 
mennyiséget a halak kopoltyújá-
ból és májából vett szövetminták-
ból szokták mérni. A kadmium, 
réz, króm, higany, nikkel és cink 
mennyiségét a pontyfélék, sü-
gér, csuka, pisztráng és menyhal 
izomzatában, májában valamint 
kopoltyújában vizsgálták Orosz-
ország és Norvégia határán lévő 
három tóban, ahol bányászati te-
vékenység is folyik és néhány fém-
feldolgozó üzem is van. De vizsgál-
tak ugyanúgy távolabb eső vizeket 
is. A szennyezőforrásoktól távol 
eső vizekben a nehézfémtarta-
lom éppen olyan magas volt, mint 
a szennyezőforrások közelében 
levő vizekben. A szennyező forrá-
sokhoz közeli vizekhez közeledvén 
nőtt a halak szervezetében lévő 
kadmium és nikkel mennyisége, 

míg a többi nehézfém mennyisége, nem függött a 
vizektől. 

Az Adriai tengerben más teszteket is végeztek a 
higany, arzén, ólom és kadmium meghatározására 

Az ólomszennyezés ellen 
tüntető anyák és gyerme-
keik Amerikában

A nehézfém mennyiséget 
a halak kopoltyújából
vett szövetmintából
mutatják ki
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a halak szöveteiben és azt találták, hogy a legmaga-
sabb nehézfémszint a tőkehal májában volt, a legala-
csonyabb pedig a makréláéban. Azt is megfigyelték 
például, hogy a kagylókban felhalmozódott nehézfém 
mennyiség tízszer nagyobb volt, mint a halakéban! Az 
adriai halak között csak az arzén haladta meg a FAO 
által megadott emberi táplálkozásra megengedett 
normát, a többi nehézfém nem.

Magyarországon elvégeztek egy vizsgálatot a 
kadmium, higany, ólom, réz és cink kimutatására a 
dévérkeszeg izomzatából, kopoltyújából és májából. 
A legnagyobb mennyiségű kadmiumot, rezet, ólmot 
és cinket a kopoltyúban és a májban találták, míg a 
higany legnagyobb mennyiségben az izomban volt 
kimutatható. Továbbá pozitív összefüggést találtak 
a halak kora és nagysága, valamint a nehézfém kon-
centráció között (kadmium és réz a májban, míg a 
higany minden más szövetben). 

Szerettünk volna ehhez hasonló összehasonlításo-
kat végezni más halakkal is, de sajnálatos módon nem 
álltak a rendelkezésünkre megfelelő vizsgálatok. Nem 
is tudjuk, hogy egyáltalán végeztek-e ezen kivűl ko-
molyabb vizsgálatokat a hazai halakon.  Tudomásunk 
van, hogy Romániában a konstancai tengerkutató 
intézmény végzett kutatást a tokfélék húsában ta-
lálható nehézfémekkel kapcsolatosan, a Duna-delta 
szentgyörgyi ágában. Ezt a vizsgálatot nem az állam 
fizette, hanem egy kereskedelmi ügynök, akit érde-
kelt az efféle újdonságok exportja. A halak húsában 
felhalmozódó nehézfémeket illetően, az alacsony 
szinten végzett vizsgálat nem mutatta ki a törvény ál-

tal megengedett értékek átlépését. Azonban az ered-
mények közel sem meggyőzőek. Amint az ismeretes, 
a Duna és főképpen a Delta arról híres, hogy termé-
szetes tisztító és szűrő hatással rendelkezik. Talán, ha 
a Turnu Magurele-i vegyiüzem vagy a galaci acélmű 
alatt végezték volna el a vizsgálatokat, más eredmé-
nyekre jutottak volna, csak hogy két példát említsünk 
a Duna folyása mentén. 

Sajnálatos módon nálunk, az Egyesült Államokkal 
ellentétben, a fogyasztó tájékoztatása még nem a 
legfejlettebb módon történik és az emberek nem 
ismerik azokat a veszélyeket, aminek ki vannak téve 
a gyakori nehézfémekkel szennyezett hal fogyasztá-
sa során. Magyarországon hiányzik egy olyan prog-
ram, amely nemzeti szinten felmérné a fent említett 
szennyező anyagokra való kitettség kockázatát. Fő-
leg, hogy tudtában vagyunk annak, hogy a nehézfé-
mek nem a gyorsan ható mérgek közé tartoznak.  

Szükség lenne egy teljeskörű vizsgálat elvégzésére 
a Duna egész szakaszán, az országba való beérkezé-
sétől egészen a tengerbe való befolyásig, valamint 
a legfontosabb mellékfolyókon is. Egy olyan vizsgá-
latra, amely fényt derítene arra a reális veszélyre, 
amelynek a rendszeres és természetes vizekben élő 
halat fogyasztók ki vannak téve. 

Talán így sikerül felrázni a nemtörődömségből azo-
kat a környezetvédelemmel foglalkozó állami szerve-
ket, amelyek csak azzal vannak elfoglalva, hogy ne 
zaklassák a nagy szennyező vállalatokat, olyan cse-
kélységekkel, mint a törvény betartása. 

Dávid 

https://gyekenyes.eu/
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Színes recsegő zacskó, 
szuper reklám, minősé-
get sugalló árfekvés és 
máris kellemetlenül érzi 
magát a vásárló, ha nem 
nyúl rá a termékre. A 
horgászt kizárólag a nagy 
hal elejtése motiválja, és 
ha egyszer úgy sejti, hogy 
a fellelt bojli lehet a siker 
záloga, önmaga ellen el-
követett bűnnek tartja, 
ha nem vásárol. 

Ismerjük már jól a szöve-
get: egy minden, logikusan 
gondolkodó, sikerorientált 
ember számára nagysze-
rű ajánlattal kereslek! Hát 
persze! Ha nemet mondok, 
valószínűleg nem vagyok 
komplett. Hogy igazoljam a 
bókokat, veszek is minden-
ből jócskán, nehogy én lógjak ki a sorból. Ha a csoda-
szer nem válik be, nyilván a felhasználás körülményei 
nem voltak megfelelőek, a termék biztosan tökéletes. 
Tökéletesen gömbölyű, megnyerő színű, intenzíven il-
latozó, s majdnem korlátlan ideig eltartható. Minden 
olyan szempontnak megfelel, ami amúgy nem szem-
pont, de hát ilyen az élet. A csali formája legfeljebb a 
horog kitakarása miatt lényeges, tehát a torz szemek is 
funkcionálnak. A ponty szín (nem) látásáról már szinte 
mindenki tud. Az illat nem párosul feltétlenül ízzel, vi-
szont elrejt előlünk néhány, a pontyok által nem díja-
zott negatívumot. Az eltarthatóság lényeges dolog, de 
pont a lényeget veszi el. Megszűnik a természetesség 
látszata, megbomlik a harmónia a mesteri csaliban. 
Ugyan a ponty nem eszi szívesen az agyontartósított 
bojlit, ha mégis megtenné, partra vetve csak mumifi-
kálódna, nem is hasznosulna a természet körforgása 
részeként.

Az emberi táplálkozásból jól ismert E-k és antioxi-
dálisok, a mi érzékszerveinket képesek becsapni ám 
az állatok jóval „értelmesebbek”. Az ún. gyári bojlik 
kóstolásakor 10-15 másodperc alatt még mi is kiérez-
zük a kellemetlenül maró tartósítót. A termékekben 
semmilyen tájékoztató nem ismerteti az összetételt, 
pedig a lényeg ugye ez lenne. Gondolataim nem a 
környezetkárosító hatás irányába mutatnak – jóllehet 
sok nyugati vízbe már nem lehet akármit hajigálni – 
hanem a fogástalanságra találtam okot. A rossz bojlik 
esetleges sikerét a hungarocell golyó fogósságához 
tudom hasonlítani. Vagy véletlen elakadásról van szó, 
vagy a kíváncsiságon veszít rajta egy-két potyka. Mert 
ugye azt senki sem gondolhatja, hogy a halak tömeges 
műanyagfogyasztásáról érdemes lenne beszélni.

Érdekesebb dolog a bojli, mint univerzális űrha-
jóskaja-szerű megközelítése. Az alkotók ismételt 
taglalása nélkül szeretném megjegyezni, hogy az 

adott időszakban, szükséges arányban minden táp-
lálkozástani szempontból elengedhetetlen összetevő 
alkotja a tökéletes egészet. Amennyiben ez összeáll, 
óriási hiba a tartósítás egyes módjaival tönkretenni a 
pénzt és fáradságot nem kímélő munka eredményét. 
A természetes megoldásokat kell előnyben része-
síteni, úgymint pasztőrözés vagy szárítás. Az előbbi 
technikailag nehezen kivitelezhető így, a víztartalom 

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

Konzerv bojli

Az eltarthatóság lényeges dolog, 
de pont a lényeget veszi el

http://www.erdeszto-ravazd.hu/
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leszorítása talán az egyedüli megoldás, friss áru ké-
szítésére nincs lehetőség. Az aszalt gyümölcsökhöz 
hasonlóan, hasznos anyag megmaradás komoly fegy-
vertény a vízparton is. Az elmélet egyetlen próbája, 
hogy az olvasó hiszi/tudja-e tartósítószerekkel lehet 
vagy sem folyamatos táplálkozásra bírni a halakat. 
Hogy ki, miképpen vélekedik, azt nem tudom, de jó 
hírű bojlihorgász ismerőseim egyike sem kémiai úton 
tartósít, és ez nem véletlen. Mindig is lesznek, akik 
az egyszerűbb végénél fogják meg a dolgokat, de tu-

datos munkával messzebb jutnak a kevesek. Van, aki 
fagyasztva tárol, illetve szállít, és ugyan némi állag-
változás bekövetkezik, ez is jó megoldás. Hűtőtáska, 
jégakku és kiolvasztás, tortúra a szárított bojlihoz 
képest, de felesleges súlytöbblet cipelése is gondot 
okoz.

Gondolja hát mindenki végig, megéri-e kapás nélkül 
végig ülni a várva várt horgásztúrát és döntsön belátá-
sa szerint…

Hor-

Jó hírű bojlihorgász ismerőseim 
egyike sem kémiai úton tartósít
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https://youtu.be/8KnEjI3rWTA


• 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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