EGY ELÉGEDETT VENDÉG

A PARADICSOM
SZEPEZDEN VAN
Ahol a balatoni
rekordpontyokat
fogják...

Egy igazi pontyozó folyamatosan keresi az új kihívásokat, keresi azokat a vizeket,
amiket meghódíthat. A kisebb tavak többsége akár pár horgászat alkalmával megismerhetõ, megfejthetõ, sõt ha kitartóak vagyunk, akkor akár egy-két külön kiszemelt példányt is megfoghatunk.
A Balaton azonban – és nem csak méreténél fogva – egy olyan víz, amire egy élet
sem elég, hogy teljesen kiismerjük, ami mindennap új arcát mutatja, és ezáltal folyamatos kihívások elé állít minket. Így aztán ha az ember egy ilyen hatalmas és
szeszélyes vizet horgászik, különösen fontos, hogy jó helyen tegye azt.
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anapság, a kevés szabadidõ híján so kan már nem vá laszt ják
külön (vagy nem akarják, vagy
nem tudják) a családi nyaralást és a pontyos túrákat. Ezért ahhoz, hogy a dolognak a pe ca ré sze tö ké le tes re si ke rül jön,
nem csak az fontos, hogy nekünk nyugalmunk legyen, ne zavarjon senki, de az is,
hogy a családunk is biztonságban pihenhessen. Hosszú évek keresgetése után ráta lál tam egy hely re, amit ma gunk közt
már csak úgy hí vunk: „A Pa ra di csom”.
Tudom, vannak horgászok, akik nagyon
szeretnek sátorból horgászni nomád körülmények között, és ez teljesen rendben
is van. Én azonban inkább azok közé tartozom, aki szereti vinni magával a csalá-
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dot, szóval a feleségemet és három kicsi
gyer me ke met is. Vi szont eb ben az eset ben már nem felel meg bármilyen horgászhely. Még anno, itt az újság hasábjain találtam rá egy hirdetésre, ami már elsõre
nagyon megfogott, amikor pedig saját szememmel láttam a helyet, teljesen beleszeret tem. Ter mé sze te sen ma ga a Ba la ton
varázsa volt a fõ ok, de végre elõször, amikor megfordultam a parton és jól körbenéztem, egy olyan környezetet találtam,
hogy egybõl tudtam, igen, ez kell nekünk.
A hely különlegessége, hogy már legalább
15 éve folyamatosan etetve van. A horgász sze zon ban nem te lik el olyan hét,
hogy ne szórjanak be sok bojlit vagy mag-

mixet. Ez egyéb ként sze rin tem na gyon
fontos, hiszen tudjuk, a ponty szeret rendszeresen visszatérni azokra a területekre,
ahol korábban már talált magának ennivalót. Az pedig külön érdekesség és talán
összefüggésben van az etetéssel, hogy bár
a Balatonban a halak többsége körbe-körbe úszkál, és nem nagyon marad egy helyen, itt már számos alkalommal bebizonyosodott, hogy helyhez kötött egyedek
is léteznek. Vagyis egyes példányok nem
men nek in nen se ho va. Több ször fog ják
meg és engedik vissza õket ezen a szepezdi par ton. Ez szá mom ra hi he tet len volt
elõször, tudván, mekkora a Balaton,

„de amikor
a tulajdonos megmu tat ta a ké pe ket, le he tett
lát ni, hogy tény leg jó pár hal
több ször akadt már itt ho rog ra,
és nem csak fel is mer he tõ ek, de
szé pen is fej lõd nek. És van egy
kö zöttük, ami sze rin tem
most már sokak álma
lett...”
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A hal
2018.
november
1-jén
23,80
kg-mal
mérlegelt

Ezt a halat elõször 23 kilóval fogták itt ki
pár éve. Ami ebben hihetetlen, hogy sima
dobós pecával, kb. 30 méterre a parttól.
Gyö nyö rû tük rös, azt meg kell hagy ni.
Hanem alig egy év elteltével ismét horogra akadt, és megint csak 30 méterre kóborolt a stég elõtt! Ráadásul, úgy tûnik, elõsze re tet tel tar tóz ko dik itt, mert más hol
nem akadt még horogra.
A múlt évben ismét láttam, hogy egy itt
horgászó vendég kifogta, és nem akartam
hinni a szememnek, a hal már többet nyomott, mint 29 kg. Ez azt jelenti, hogy 6 kilót gyarapodott ilyen rövid idõ alatt, ami
azért nem jellemzõ a balatoni pontyokra.
És ka pasz kod ja tok meg, múlt hé ten hí vott fel a tulajdonos, hogy ezt a képet látnom kell, mert tudta, hogy ez a hal a kedvencem. Ismét ott volt a gyönyörû pocakos tükrös, egészségesen, egy horgásztársunk karjaiban. Majd megkérdezte, hogy

2020.
június 18.:
29,20 kilogramm
Két teljesen különálló apartman,
stégekkel, csónakokkal
felszerelt – de még sátrazásra is
van lehetõség

A Balaton
leghatalmasabb
pontya!
32,22 kg,
közel egyharmad
mázsa!
És jövõre
még ennél
is kilókkal
lesz
nagyobb...
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Nem csak a halak mérete,
a panoráma is szédítõ

mit gondolsz, most hány kilós? Én visszakér dez tem, csak nem 30 kg fe lett van
már? Mire, szinte gyermeki lelkesedéssel
mondta, hogy de igen, 32,22 kg-mal fogták meg. És igen, szerintem most már kita lál tá tok, ez most a hi va ta los ponty re kord a Balatonból. Az a hal, amivel már
évek óta szemezek, és amit ezen a helyen
az elmúlt három évben már négyszer megfog tak... Ez út tal cir ka 280 mé te ren tör tént az akasztás, de mint mondottam, kétszer már dobótávolságból is sikerült horogra csalni, és volt, hogy nyáron szákolták, de volt, hogy õsszel.
Bizonyára minden igazi pontyhorgásznak
megdobbantja a szívét egy ilyen példány.
Úgyhogy kicsit féltékeny is lettem, mert
már nem csak az én álmom, érthetõ okokból ugyanis minden jelentõsebb horgászfórumra felkerült.

Szóval egy ilyen óriás nem csak úgy él a
Ba la ton ban, de a törzs he lye egye ne sen
Balatonszepezd (Szepezd-fürdõ). Így külön öröm, hogy milyen remek horgásztanyát találtam itt. Hab a tortán, hogy ezt a
helyet nem csak én imádom, hanem a családom is. Igaz, északi part, de a gyerekeknek ki van alakítva egy homokos, sekély
strand. Van nagy területük, ahol tudnak
ját sza ni, sõt még sa ját ját szó te rük is. És
hû vö sebb idõ ese tén sem kell le mon da nunk arról, hogy megmártózzunk, ugyanis egy kényelmes jakuzziból gyönyörködhetünk a Balatonban.
Én minden évben várom, hogy eltöltsek
itt egy hetet. Az a tudat pedig, hogy a balatoni rekordponty itt úszkál el rendszeresen, egyenesen felvillanyoz. Négy alkalom mal már ki fog ták itt, re mé lem, egy szer én is olyan sze ren csés leszek, hogy
fényképezõgép elé tarthatom ezt az igazi
matuzsálemet.

További részletek
és információ
Web: ifish.hu
face:
Balaton vízparti
házak,
apartmanok kiadók

Minden egy helyen

A peca és a kényelmes pihenés
nem zárja ki egymást

Balatonszepezd
(Szepezd-fürdõ)nek
nem csak
a tükrösei brutálisak
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