
S
zokásomhoz híven a tavasz elsô komolyabb horgászatát a
magyar tengerre terveztem. Aki horgászott már itt, annak
nem kell bemutatnom a balatoni peca hangulatát, de aki
még nem – nekik mutatnám be az írásommal, milyen hi-

hetetlen érzés Európa egyik legnagyobb édesvizén horgászni.
A tavon mindig megvan az az illúzió, hogy bizony bármikor

foghatunk akár világrekord pontyot is, visszatekintve a Balaton
többezer éves múltjára. Bár sokan azt mondják, a halászok és a
húshorgászok már évekkel ezelôtt jelentôs mennyiségben megti-
zedelték a nagy halakat, ennek ellenére én biztos vagyok benne,
hogy van még néhány túlélô. Ezért ha tehetném, egész évben
csak itt horgásznék! Éves szinten több hetet szoktam eltölteni a
Balaton partján, bízva benne, hogy egyszer eljön a nagy ô. 2011-
es tervemben szerepelt, hogy a tavaly itt fogott 19,90 kilós hala-
mat felülmúljam, hiszen ekkora vízen egy 20 feletti ponty hatal-
mas trófeát jelent minden horgásznak. A máshol megakasztott
nagyhal is értékes – de itt a csúcs! 

A túra idôpontja nem volt kérdéses, mivel három éve mindig
április utolsó és május elsô hetében szervezem a Balatonra az el-
sô komolyabb túrámat. A peca a megszokottnál nagyobb elôké-
születeket igényelt, mert két hétre készültem egy ekkora vízre
rendkívül nagy mennyiségû etetôanyaggal. A csalikat illetôen az
itt már sokszor bizonyított Imperial Baits Elite és Elite Strawberry
mixekre alapoztam, és készítettem 20–25 milliméteres méret-
ben. A vezér íz mindhárom fajta bojliban, amivel készültem, a
kagylós íz volt, hiszen a Balatonon ez a pontyok elsô és legfon-
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Az idei elsô 16,6 kilós volt

Az elsô hét csúcshala
21,05 kilós
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tosabb természetes tápláléka. Hatalmas mennyiségû bojlit (120
kiló) és magmixet (300 kiló) hoztam magammal. 

Mivel párom most is elkísért, az ô két botját szintén én vettem
kezelésbe. Etetési stratégiámat az elôzô években már kikísérle-
teztem, így idén csupán annyit változtattam, hogy az egyik kije-
lölt helyet a többitôl kicsit távolabb alakítottam ki, és kizárólag
bojlival etettem. Végszerelékeimet a következôképpen állítot-
tam össze: a fôzsinór 0,35 milliméter átmérôjû Fox Aquos, mi-
vel a szerelék utolsó 20 métere kapja a legnagyobb terhelést a
fárasztások miatt, és a kagylópadok ellen is itt szükséges a legna-
gyobb védelem, ezért minden esetben használok elôtétzsinórt,
melynek mérete 0,50–0,60 milliméter. Ezt követi egy másfél
méteres Leadcore (ólmozott) zsinór, az ólom mérete pedig – a
nagy távolságok miatt – 170 gramm. Az elôke 20 librás Fox Sna-
re elôkezsinór, hosszúsága az iszapvastagság miatt 30–50 centi.
A horog SSC 3–4-es méretben, a bojli méretétôl függôen. Elô-
szeretettel használom a Snare elôkezsinórt, mivel az egyik leg-
jobb süllyedô elôke. Etetéseimet a parttól 250–350 méterre
alakítottam ki, egymástól körülbelül 40–70 méterre. A víz hô-
mérséklete érkezésemkor 14 Celsius-fokos volt, a mélysége a

Hajnali 17,20 kilós fogás

Felcsalizott elôkék A használt aprócikkek

A nyerô csali



bójáimnál 270–300 centi. Alapozóetetésnek bójánként 2-2 kiló
bojlit és 10-10 kiló magmixet szórtam szét nagy területre.

Az idei elsô halra nem kellett sokat várnom, pontban éjfélkor
sikerült megszákolnom egy gyönyörû, 16,60 kilós tükröst. Ôt reg-
gelig még két kisebb társa követte. De a negyedik bójánk, ahová
csak bojlit etettünk, egyelôre hallgatott… Mivel a következô na-
pokban szépen sorban jöttek a halak a másik három etetésrôl,
nem változtattam semmit. Érdekes módón olyan mértékben sike-
rült szelektálni a kisebb példányokat, hogy szinte csak tíz kilónál
nagyobbak jöttek. Mivel szépen nôtt a kifogott halak átlagsúlya,
bíztam benne, hogy teljesül, amiért jöttem. Csak idô – és kicsit a
türelem – kérdése… A csaliban maximálisan bíztam, a végszere-
lékek tökéletesen mûködtek, és noha az idôjárás nem volt a leg-
ideálisabb, minden esélyem megvolt, hogy jó halat fogjak.

Pénteken vendégeink érkeztek, párom egyik barátja és a fele-
sége. Mivel Krisztián is a Balaton szerelmese, nem volt kérdés, ki
hol alszik: lányok a nyaralóban, fiúk a stégen, sátorban. Az esti
behúzást követôen elmeséltem ideiglenes lakótársamnak, mi az,
ami mindig hajt, amiért ûzöm ezt a csodálatos sportot, és mit is
jelent a fogd ki és engedd vissza, amit ma már, szerencsére, egy-
re többen sajátítanak el.

Sajnos a Balaton partján még nem ezek a tapasztalatok, de bí-
zom benne, hogy egyszer az Országos Horgászrendben is szabá-
lyozni fogják az elvihetô súlyhatárt – mondjuk tíz kilogrammban!
Szerintem ez nagy elôrelépés lehet, hogy megôrizzük a tó ôsi hal-
állományát.

De térjünk vissza a túrához! Krisztiánnak elmondtam, mekko-
ra volt a legnagyobb itt fogott halam, mire azt felelte, hogy ezt
akkor mi megdöntjük. A hatodik éjszakán, röviddel éjfél után
hatalmas erejû kapás jelentkezett a dupla 25 milliméteres Elite
Strawberryvel felcsalizott botomon. Gyors kontaktusfelvétellel a
hal fölé siettünk, majd a jó félórás fárasztás után sejtettem, hogy
ez bizony nem kis példány lesz. Szépen lassan, komótosan hú-
zott minket csónakostól egyre távolabb a parttól. A fejlámpa fé-
nyénél már tisztában voltam a hal méreteivel, és tudtam, hogy

új rekord lesz! Az elsô kísérletre sikerült megszá-
kolnunk a hatalmas tükröst. Kellô odafigyelés-
sel elvégeztük a pontos mérlegelést, amikor ki-
derült, hogy húsz feletti halat fogtam a Bala-

tonból is! A ponty pontosan 21,05 kilót nyo-
mott. Az érzés leírhatatlan volt, valójában az
tudja megérteni, aki már átélt hasonlót!

Reggelig fogtunk még egy 17,20 kilós tükröst
is, majd a fényképezést követôen jöhetett a már
megszokott 20pluszos halak utáni fürdô – egy
ekkora példány megérdemli, hogy kézzel en-

gedjük szabadon. Nem volt túl kellemes a
14 fokos vízben úszni a hallal, de

nem tudhatom, mikor jön ha-
sonló. Hihetetlenül jó érzés

volt ilyen halat megfogni –
de még jobb szabadon

engedni! A hal neve Pisztá-
cia lett; remélem, másnak is

szerencséje lesz hozzá, és ha-
sonlóan bánik vele.

A túra második hete is rendkívül tanulsá-
gos volt, és természetes vadvízhez méltón

alakult, de ezt a második részre tartoga-
tom! Üdvözlettel a Balatonról:

Csörgô Tamás
Imperial Baits Team
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Neki is az Elite ízlett
A SZERZÔ FOTÓIA

Tipikus balatoni tükrös

Hibátlan töves

A kötelezô fürdô


