
Szöveg és kép: Balog Attila 

Szálkai pontymatuzsálem a szákban 
A 2019.05.21-e feltehetően Nemes Szabolcs számára piros betűs ünnepként fog szerepelni a 

kalendáriumban.  

Kedd délután „forródrótos” hívást kaptam, miszerint akkora ponty akadt a horogra a Szálkai 

víztározón, aminek a mérlegeléséhez és hitelesítéséhez segítségre lenne szükség. Szabolcs örömteli 

hanggal elmondta, hogy szerinte 20 kg feletti halról lehet szó. 

Eleinte kétkedve fogadtam, azonban tudtam, hogy Szabolcs tapasztalt horgász, ezen kívül a 

kíváncsiság és a nagy hal látványa nagyon vonzott. Magamhoz vettem megfelelő halmérő 

felszerelést, fényképezőgépet és elindultam a Szálkai víztározó irányába. Ahogy közeledtem egyre 

izgatottabbá váltam. Nagyon bizakodtam, hogy meglesz a víztározó 2019-es év második 20 kg feletti 

pontya. Lekanyarodtam a „kárász öbölhöz”. Nem volt nehéz megtalálni a horgászt a nagy tömegnek 

köszönhetően. Ahogy kiszálltam az autóból, szinte futva mentem a vízpartra, ahol is a merítőszákban 

a vízben pihent a hal. Nemes Szabolcstól nem alaptalanul kaptam a hívást, miután a merítőszákot 

megemelve előbukkant egy aranysárga színezetű hatalmas tőponty. 

 

 

 

 

Egy igazi szálkai pontymatuzsálem. Ahogy megpillantottam, a kezemben elkezdett remegni a 

fényképezőgép, a lábaimról nem is beszélve. Miután kicsit „észhez” tértem, elmentem a mérlegelő 

eszközökért. 

Együttes erővel gyorsan sikerült megmérni ezt a csodálatos állatot, mely nyugodtan tűrte a 

mérlegelést és a fotózást. Talán Szabolcs számára volt a legnehezebb a tökéletes fénykép 

elkészültéig. 



 

 

 

 

A hal súlya a mérlegelő szák visszamérése után pontosan 21,2 kg volt. Fotó után azonnal visszanyerte 

szabadságát, melyet termetét meghazudtolóan fürgén eltűnt a szemünk elől. 



 

 

 

Szabolcs elmondása alapján ez már a második nagyméretű hal volt arra a napra. Sajnos az első a 

szákolás előtt bekeveredett a hínárba és kiakadt a horog a szájából. Elsőre meglepődve fogadtam, 

miszerint a halat a „kárász öbölben” a vízparttól nem messze csalta horogra method feeder 

szereléssel és egy lebegő csalival. 

 

 



 

 Arra a következtetésre jutottunk, hogy a pontyok, valószínű a szeszélyes időjárás miatt, még most 

kezdik az ívást és azért lehet ilyen módon horogra csalni őket. Amíg a vízparton beszélgettünk több 

hatalmas halat is láttunk az öbölben úszkálni. Gyorsan visszakerült a szerelés a vízbe, én haza 

indultam, azzal a kikötéssel, hogy várom az újabb hívását.  

 

 

 


