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Ahol a balatoni
rekordpontyokat
fogják...

A PARADICSOM
SZEPEZDEN VAN

E G Y  E L É  G E  D E T T  V E N  D É G

Egy iga zi pon tyo zó fo lya ma to san ke re si az új ki hí vá so kat, ke re si azo kat a vi ze ket,
ami ket meg hó dít hat. A ki sebb ta vak több sé ge akár pár hor gá szat al kal má val meg -
is mer he tõ, meg fejt he tõ, sõt ha ki tar tó ak va gyunk, ak kor akár egy-két kü lön ki sze -
melt pél dányt is meg fog ha tunk.
A Ba la ton azon ban – és nem csak mé re té nél fog va – egy olyan víz, ami re egy élet
sem elég, hogy tel je sen ki is mer jük, ami min dennap új ar cát mu tat ja, és ez ál tal fo -
lya ma tos ki hí vá sok elé ál lít min ket. Így az tán ha az em ber egy ilyen ha tal mas és
sze szé lyes vi zet hor gá szik, kü lö nö sen fon tos, hogy jó he lyen te gye azt.
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Ma nap ság, a ke vés sza bad idõ hí -
ján so kan már nem vá laszt ják
kü lön (vagy nem akar ják, vagy

nem tud ják) a csa lá di nya ra lást és a pon -
tyos tú rá kat. Ezért ah hoz, hogy a do log -
nak a pe ca ré sze tö ké le tes re si ke rül jön,
nem csak az fon tos, hogy ne künk nyu gal -
munk le gyen, ne za var jon sen ki, de az is,
hogy a csa lá dunk is biz ton ság ban pi hen -
hes sen. Hos  szú évek ke res ge té se után rá -
ta lál tam egy hely re, amit ma gunk közt
már csak úgy hí vunk: „A Pa ra di csom”.
Tu dom, van nak hor gá szok, akik na gyon
sze ret nek sá tor ból hor gász ni no mád kö -
rül mé nyek kö zött, és ez tel je sen rend ben
is van. Én azon ban in kább azok kö zé tar -
to zom, aki sze re ti vin ni ma gá val a csa lá -

dot, szó val a fe le sé ge met és há rom ki csi
gyer me ke met is. Vi szont eb ben az eset -
ben már nem fe lel meg bár mi lyen hor gász -
hely. Még an no, itt az új ság ha sáb ja in ta -
lál tam rá egy hir de tés re, ami már el sõ re
na gyon meg fo gott, ami kor pe dig sa ját sze -
mem mel lát tam a he lyet, tel je sen be le sze -
ret tem. Ter mé sze te sen ma ga a Ba la ton
va rá zsa volt a fõ ok, de vég re elõ ször, ami -
kor meg for dul tam a par ton és jól kör be -
néz tem, egy olyan kör nye ze tet ta lál tam,
hogy egy bõl tud tam, igen, ez kell ne künk.

A hely kü lön le ges sé ge, hogy már leg alább
15 éve fo lya ma to san etet ve van. A hor -
gász sze zon ban nem te lik el olyan hét,
hogy ne szór ja nak be sok bojlit vagy mag-

mixet. Ez egyéb ként sze rin tem na gyon
fon tos, hi szen tud juk, a ponty sze ret rend -
sze re sen vis  sza tér ni azok ra a te rü le tek re,
ahol ko ráb ban már ta lált ma gá nak en ni -
va lót. Az pe dig kü lön ér de kes ség és ta lán
ös  sze füg gés ben van az ete tés sel, hogy bár
a Ba la ton ban a ha lak több sé ge kör be-kör -
be úsz kál, és nem na gyon ma rad egy he -
lyen, itt már szá mos al ka lom mal be bi zo -
nyo so dott, hogy hely hez kö tött egye dek
is lé tez nek. Va gyis egyes pél dá nyok nem
men nek in nen se ho va. Több ször fog ják
meg és en ge dik vis  sza õket ezen a szepez-
di par ton. Ez szá mom ra hi he tet len volt
elõ ször, tud ván, mek ko ra a Ba la ton,

„de ami kor
a tu laj do nos meg -

mu 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 so kak ál ma

lett...”
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Ezt a ha lat elõ ször 23 ki ló val fog ták itt ki
pár éve. Ami eb ben hi he tet len, hogy si ma
do bós pecával, kb. 30 mé ter re a part tól.
Gyö nyö rû tük rös, azt meg kell hagy ni.
Ha nem alig egy év el tel té vel is mét ho rog -
ra akadt, és megint csak 30 mé ter re kó bo -
rolt a stég elõtt! Rá adá sul, úgy tû nik, elõ -
sze re tet tel tar tóz ko dik itt, mert más hol
nem akadt még ho rog ra.
A múlt év ben is mét lát tam, hogy egy itt
hor gá szó ven dég ki fog ta, és nem akar tam
hin ni a sze mem nek, a hal már töb bet nyo -
mott, mint 29 kg. Ez azt je len ti, hogy 6 ki -
lót gya ra po dott ilyen rö vid idõ alatt, ami
azért nem jel lem zõ a ba la to ni pon tyok ra.
És ka pasz kod ja tok meg, múlt hé ten hí -
vott fel a tu laj do nos, hogy ezt a ké pet lát -
nom kell, mert tud ta, hogy ez a hal a ked -
ven cem. Is mét ott volt a gyö nyö rû po ca -
kos tük rös, egész sé ge sen, egy hor gász tár -
sunk kar ja i ban. Majd meg kér dez te, hogy

A hal
2018.
no vem ber
1-jén
23,80
kg-mal
mér le gelt

2020.
jú ni us 18.:
29,20 ki lo -
gramm

A Balaton
leg ha tal -
ma sabb
pon tya!
32,22 kg,
kö zel egy -
har mad
má zsa!
És jö võ re
még ennél
is ki lók kal
lesz 
na gyobb...

Két tel je sen kü lön ál ló apart man,
sté gek kel, csó na kok kal
fel sze relt – de még sát ra zás ra is
van le he tõ ség

Nem csak a ha lak mé re te,
a pa no rá ma is szé dí tõ
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mit gon dolsz, most hány ki lós? Én vis  sza -
kér dez tem, csak nem 30 kg fe lett van
már? Mi re, szin te gyer me ki lel ke se dés sel
mond ta, hogy de igen, 32,22 kg-mal fog -
ták meg. És igen, sze rin tem most már ki -
ta lál tá tok, ez most a hi va ta los ponty re -
kord a Ba la ton ból. Az a hal, ami vel már
évek óta sze me zek, és amit ezen a he lyen
az el múlt há rom év ben már négy szer meg -
fog tak... Ez út tal cir ka 280 mé te ren tör -
tént az akasz tás, de mint mon dot tam, két -
szer már do bó tá vol ság ból is si ke rült ho -
rog ra csal ni, és volt, hogy nyá ron szá kol -
ták, de volt, hogy õs  szel.

Bi zo nyá ra min den iga zi ponty hor gász nak
meg dob bant ja a szí vét egy ilyen pél dány.
Úgy hogy ki csit fél té keny is let tem, mert
már nem csak az én ál mom, ért he tõ okok -
ból ugyan is min den je len tõ sebb hor gász -
fó rum ra fel ke rült.

Szó val egy ilyen óri ás nem csak úgy él a
Ba la ton ban, de a törzs he lye egye ne sen
Balatonszepezd (Szepezd-fürdõ). Így kü -
lön öröm, hogy mi lyen re mek hor gász ta -
nyát ta lál tam itt. Hab a tor tán, hogy ezt a
he lyet nem csak én imá dom, ha nem a csa -
lá dom is. Igaz, észa ki part, de a gye re kek -
nek ki van ala kít va egy ho mo kos, se kély
strand. Van nagy te rü le tük, ahol tud nak
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 ar ról, hogy meg már tóz zunk, ugyan -
is egy ké nyel mes jakuzziból gyö nyör köd -
he tünk a Ba la ton ban.
Én min den év ben vá rom, hogy el tölt sek
itt egy he tet. Az a tu dat pe dig, hogy a ba -
la to ni re kord ponty itt úsz kál el rend sze -
re sen, egye ne sen fel vil la nyoz. Négy al ka -
lom mal már ki fog ták itt, re mé lem, egy -
szer én is olyan sze ren csés leszek, hogy
fény ké pe zõ gép elé tart ha tom ezt az iga zi
ma tu zsá le met.

To váb bi rész le tek
és in for má ció
Web: ifish.hu

face:
Ba la ton víz par ti

há zak,
apart ma nok ki adók

Min den egy he lyen

A pe ca és a ké nyel mes pi he nés
nem zár ja ki egy mást

Balatonszepezd
(Szepezd-fürdõ)nek
nem csak
a tük rö sei bru tá li sak


