
A csalik mérete: a hideg víz miatt
a halak már nem táplálkoznak
olyan intenzíven, mint nyáron,
így az egész évben használt

25–35 milliméteres golyók helyett kisebb
méretûekre váltok (16–18 mm), gyakran
használok drasztikusan kiegyensúlyozott
bojlikat is. Tapasztalataim szerint a kisebb
csalikkal gyorsabban becserkészhetjük
pikkelyes barátainkat.

A végszerelék finomítása: mivel hala-
ink ilyenkor sokkal finnyásabban táplál-
koznak, és a mozgásuk sem olyan dinami-
kus, mint nyáron, jóval gyengébben véde-
keznek a horgon. Tehát nem kell félni a kis
horogtól és a vékony elôkétôl. Ezúttal elô-
kéimet a Fox Coratex 15 librás bevonatos
zsinórból kötöttem, horgaimat pedig Fox
LS 6-os méretûre cseréltem. (Az elôkék
hosszát is növelni szoktam.)
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Minden pontyhorgász fejében megfordul 
a kérdés: hogyan lehetünk a legeredményesebbek 
a késô ôszi, lehûlt vízben, ha nagy pontyot 
szeretnénk fogni? Sokan a csalik ízvilágának 
változtatásával próbálkoznak, a büdös ízeket 
tavasztól ôszig, míg az édesebb, gyümölcsös 
bojlikat ôsztôl tavaszig helyezik elôtérbe. 
Én viszont másképp gondolom, és a legutóbbi 
horgászatomon is – mint egész évben – 
a büdös-halas és májas golyókat használtam. 
A hideg vízben én mindig a csalik méretén 
és összetételén, a végszerelék finomításán, 
valamint az etetési stratégián változtatok.

A visszaengedés 
pillanata

A hét rekordhala: 
22,10 kiló
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19,20 kilós, 18 méterrôl jött

Monster’s Paradise és Stickmix család

A kellékek



A csalik összetétele: erre a túrára az
Imperial Baits 2010. évi újdonságait pa-
koltam be, két különbözô ízû bojlit.
Az egyik a gyári Stick Mix, mely egy halas-
kagylós mixre épül, valamint a régi idôk
slágerízei közül a mézaroma teszi fogóssá.
Érdekessége, hogy a golyó külsô, körülbe-
lül 2–3 milliméteres rétege oldódó, így
még nagyobb a csalogató hatása. A másik
csali a Monster’s Paradise bojli volt,
amit magam készítettem a horgászat
elôtt pár nappal. Saját bojlijaimat
ilyenkor vízben száz százalékig ol-
dódó anyagok (Proteinkoncent-
rat, Squid-Liver Meal) hozzáadá-
sával próbálom vonzóbbá tenni.
A Paradise bojli erôsen fûszeres,
fokhagymás ízvilágot képvisel, ami
a már oly sokat bizonyított Monster
mixre épül.

Az etetési stratégia: a hi-
deg vízben a halak emészté-
se is drasztikusan csökken,
így az etetés mennyiségét
szintén csökkenteni kell.
Ilyenkor nagyon könnyen
túletethetjük a halakat. Ez
alkalommal én bójánként
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Jég alól fogott merenyei halam

A Monster’s 
Paradise 

bojli receptje 

● egy kiló Monsters Paradise mix
● 100 gramm Squid-Liver liszt
● 15 gramm Betain
● 10 gramm Aminoacid komplex 

(poraminó)
● 30 milliliter Carptrack InL Liquid 

(májas folyadék)
● 20 gramm InP Powder (májpor)
● egy milliliter Garlic Essential Oil 

(fokhagyma)
● 5 milliliter Bloodworm aroma 

(szúnyoglárva)
● 3 milliliter NHDC 

(folyékony édesítôszer) 
● 9 darab tojás
A párolási idô 18–20 milliméteres
bojlik esetében három perc.

Lefagyott Fox orsó 

Ntxr kapásjelzô fagyva

A túra ideje



egy-két marék magmixszel és 15-20
szem bojlival etettem csupán. Mivel
ilyenkor a halak sokkal kevésbé inten-
zíven keresik a táplálékot, ezért gyorsab-
ban érhetünk el kapást, ha nem várjuk
meg, amíg a ponty keresi meg a csalit,
hanem mi keressük meg a halat. 

Mivel a vízen, ahol hor-
gásztunk, lehet négy bo-

tot használni, több le-
hetôségem volt a ha-
lak keresésére. Mind

a négy horgomat

más-más helyere tettem, 11-tôl a 16 mé-
teres mélységig. Izgatottan vártam az elsô
kapást, mivel új botokat használhattam,
amiket a Foxtól kaptam tesztelésre. A bo-
tokról csak elméletben volt véleményem,
így kíváncsian vártam az elsô halat, ami
megdolgoztatja az új SFD Horizonok
egyikét.

Az éjszaka elsô hala egy 18,6 kilós tük-
rös volt, amit reggelig még három hasonló
társa követett. Elsô nekifutásra tetszettek
az új pálcák, rendkívül jó és élvezetes volt
a halak fárasztása. Az új csalik is igazolták
a hozzájuk fûzött reményeket, hiszen sor-
ra fogtuk a szebbnél szebb halakat. 

A második éjszaka egyedül maradtam a
parton, mert Misi, a társam hazautazott
egy napra. 22 óra körül még beszéltünk te-
lefonon, majd jó éjt kívántunk egymásnak.

Persze, kinek mi a jó éj… Ha valaki
horgászik, annak az a jó,
ha nem sokat alszik, mi-
vel akkor a halak nem

hagyják nyugton. Hála is-
tennek, ez nálam is így tör-

tént. Még éjfél elôtt egy
hibátlan, pontosan 19

kilós tövessel indí-

tottam, amit egy majdnem félórás fárasz-
tást követô szákolás után egy szép, 22,10
kilós pikkelyes ponty követett. Ez valóban
jó éjszaka lett, de még a hajnal beállta elôtt
sikerült egy 18,70 kilós tükröst is a matrac-
ra fektetnem.

A nagyszerû éjszaka után alig vártam,
hogy reggel legyen, és hívhassam Misit.
A reggeli fotózásnál tudatosult bennem,
hogy ez bizony még nyáron is kivételes
eredménynek számítana, nemhogy ilyen-
kor… Nagyon hideg reggelekre ébred-
tünk, volt, amikor majdnem –7 Celsiust
mértünk hajnalban.

Szerintem a halak télen a jég alatt is táp-
lálkoznak – bizonyíték erre a 2010 febru-
árjában a Merenyei-tározóban fogott, 15
kilónál nagyobb tükörpontyom is. A jól
megválasztott csali és az etetési stratégia
szintén fontos lehet, na meg persze a sze-
rencsét sem szabad otthon hagyni. Csu-
pán érdekességképpen említem, hogy a
túra alatt kizárólag éjszaka jöttek a kapása-
ink, elgondolkodtató és megfejthetetlen
számomra is, hogy napközben miért nem
táplálkoztak a halak. De ettôl szép a hor-
gászat, ha mindig mindenre tudnánk a vá-
laszt, nem lenne olyan rejtélyes és izgal-
mas a nagy pontyok becserkészése.

Utolsó éjszaka fogtunk a 18 méteres
mélységbôl egy 19,20 kilós tükörpontyot
is. A késô ôszi túránkat tehát nagyon si-
keresen zártuk, sok pontyot tudtunk is-
mét a fényképezôgépek elé csalogatni.
Ám mint mindig, ezúttal is kellô odafi-
gyeléssel és tisztelettel bántunk minden
kifogott példánnyal.

Mindenkinek kellemes karácsonyi ün-
nepeket és boldog, békés új évet kívánok!

Csörgô Tamás
Imperial Baits Team
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