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E S E M É N Y T Á RE S E M É N Y T Á R

éli szünet: november 15. - március 31.T
Nyitva: 06-19 óráig (szünnap: hétfő-kedd).

tel: +381/24/875-501 mob: +381/63/7488-149
@salas-tandari.cominfo www.salas-tandari.com

A bejelentkezés kötelező! Kedvezmények:
Club tagnak: 50% (20 jegy, -20% rabat halra),
35% - a 65 évnél idősebbek, nyugdíjasok, ifik, nők,

m e nekrokkantak részére, 60% - gyer ek k (15 évig).

A Fishmania horgásztó rovata

www.metalmania.rs

A bojlizó módszer az utóbbi időben ter-
jedt el és forradalmasított a a pontyhorgásza-
tot.  Ezt a csalit lehet kapni szaküzletekben, 
de házilag is elkészíthető. 1 kg tészta alap-
anyaghoz kb. 10-12 db tojást kell hozzáad-
ni, ez biztosítja a tapadást, és a megfelelő 
mennyiségű fehérjét, ami a halaknak nagyon 
fontos táplálék. A tészta másik alapanyaga 
a búzaliszt, vagy a kukoricaliszt, amely kellő 
mértékben összetapad, adalékanyagként 
adhatunk a tésztához különféle aromákat. A 
tésztát miután kellően összegyúrtuk, 10-15 
mm átmérőjű, pontyszájba illő gombócokat 
formálunk belőle. Ezután forró, de nem lobo-
gó vízben főzzük, amíg fel nem jönnek a fel-
színre és még utána két percig. Ha kiszedtük, 
utána egy hegyes zsákvarró tűvel kifúrjuk, 
zsinegre fűzzük, száraz meleg helyre tesszük 
száradni. Egy hét múlva a gombócok olyan 
kemények lesznek, hogy a betonra ejtve 
acélgolyóként patt annak vissza. Amennyiben 
azt akarjuk, hogy a golyók ne süllyedjenek 
a fenékre, hanem lebegjenek, akkor két 
speciális módszert alkalmazhatunk. Vagy a 
golyókat a főzés után forró sütőben kisüt-
jük, vagy a tésztába összedolgozáskor apró 
hungarocellgolyókat teszünk. Mivel a ponty 
óvatos hal, ezért csak indokolt esetben al-
kalmazzunk erős felszerelést, főleg ott , ahol 
nagyobb példányokra is lehet számítani. A 
bot legyen 3-3,5 m hosszú parabolaakciójú, 
úszós horgászatnál lehet egy kicsit hosszabb 
is. Dobósúlya fenekezésnél 60-150 g. Az orsó 
elsősorban peremorsó, 40-70-es zsinórkapa-
citású, vagy nádi pontyozók esetében a mul-
ti plikátoros orsó használata a legkedvezőbb, 
ha fonott  zsinórt használnak. A zsinór vas-
tagsága döntő szempont lehet, tavasszal, 
mikor fi nomabbak a kapások, 25-ösnél 
ne használjunk vastagabbat, nyáron 
ahol kapitális példányok vannak, ott  is 
elegendő a max. 0.35 mm átmérőjű zsi-

nór. Előke alkalmazása mindig célsze-
rű, általában 0,5 mm-rel vékonyabb, 
mint a főzsinór. 

Horog tekintetében meg kell je-
gyeznünk egy örök érvényű szabályt, 
inkább válasszunk minőséget maga-
sabb áron, mint az orrunk előtt  tör-
jön el a horog egy kapitális példány 
fárasztásánál.

A ponty étlapja változatos, így elég 
széles a választék csalikból. Tavasszal, 
ősszel inkább állati  eredetű csalit al-
kalmazzunk, szóba jöhet a giliszta, a 
lóbogár, csontkukac (csonti csokor), 
sőt előfordult már, hogy nagyobb 
példányai a ragadozóknak felkínált 
kisebb halakat is elkapták. Növényi 
eredetű csalikat főleg tavasz végén és nyáron 
használjunk, itt  meg kell említeni a legelter-
jedtebb csalit, a kukoricát, amelyet ma már 
többféle ízesítéssel, keménységben állíta-
nak elő. A másik rendkívül közkedvelt csali a 
kifl i csücske, amit pár napra egy nejlonzacs-
kóba téve megpuhítunk és beleszúrjuk a 
horgot. Csalizhatunk puff asztott  rizzsel, főtt  
sárgarépával, csillagfürtt el. A már említett  
tésztacsalik is igen eredményesek, ízesíté-
sük tekintetében széles a skála, a méztől az 
eperig, bármilyen aromát használhatunk. 
Az etetés nagyon fontos lehet a pontyhor-
gászatban, a halak általában megjegyzik, 
hogy hol kaptak táplálékot és visszajárnak 
ide. Fokozott an igaz ez a bojlis horgászat-
ra, ugyanis a csalihoz hozzá kell szoktatni 
a pontyot, mert a vízben nem igen talál 

ilyen táplálékot. A csalikat (kukoricát, bojlit, 
kenyérgyurmát) lehet színezni, ez főleg azo-
kon a vizeken válhat be, ahol túlhorgásszák 
a vizet, és a pontyok bizalmatlanná válnak 
a hagyományos színű csalikkal szemben. A 
pontyok kitartó harcosok, még az utolsó pil-
lanatban is tartogathatnak meglepetéseket a 
horgász számára.

 Nagyobb pontyokra jellemző a hosszú, 
egyenletes kirohanás, ha nincs elég zsinórunk, 
gyakran elveszítjük a halat. Általában meg-
akasztás után szokták elveszíteni a legtöbb 
halat, mert a horog nem jól akad, ezért semmi 
esetre se erőltessük. Amint a hal farad, lassan 
körözni kezd, egy egy ilyen fordulónál kény-
szerítsük a vízfelszínre és levegőztessük meg. 
Egy idő után oldalára dől és hagyja magát 
vontatni, de még ekkor sem teljes a győzelem, 
ugyanis még egy kriti kus mozzanat hátra van, 
a szákolás. Ilyenkor szokott  a ponty megugrani 
a szák látt án, ezért semmi esetre se a szákot 

toljuk a hal felé, inkább a halat húzzuk a 
vízbe tartott  szákra és egy határozott  

emeléssel emeljük meg a szákot, majd 
a szák elejét fogva emeljük ki. 

Jó fogást!
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Dávid Zoltán nyurgapontyot fogott  
a Tandari-halásztavon (2013 augusztusa)


