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E S E M É N Y T Á R

Nekünk horgászoknak a tél vége 
jelenti a lelki feltöltődés kezdetét, ami-
kor az utolsó kis összelapátolt hórakás 
is végérvényesen elolvad, és tartósan 
átveszi a helyét a lágyan melengető 
napsütés. Ekkor jön elő az a bizonyos 
érzés, amit minden horgász jól ismer. 
Nevezzük csak simán „de jó volna már 
pecázni egyet” érzésnek. Idén sem kez-
dődött ez másképp.

Az első zöld rügyek a fákon egyér-
telműen azt jelezték, valami elkezdő-
dött. Egy újabb szezon veszi kezdetét, 
tele reményekkel, optimizmussal. A 
tavaszi áradás a Tiszán adta is a keszeg-
népet szép számban, de valahogy ez 
már kevésnek bizonyult, többre vágy-
tam, nagy halakat szerettem volna fog-
ni, olyan igazi botszaggató torpedókat. 
Optimizmusom nem hagyott cserben, 
mert pár napra rá egy felkérésnek ele-
get téve megismerhettem a Fishmania 
horgásztavat, ahol már jártam ugyan 
párszor, de még évekkel azelőtt. Akkor 
még a fi atalon elültetett fák nem adtak 
túl sok árnyékot, és a frissen telepített 
pontyok sem voltak éppen 
gigászi méretűek. Első idei 
látogatásom alkalmával egy 
teljesen másik látvány foga-
dott. A stílusosan megépített 
óriási kapun (én csak menny-
országkapunak hívom) be-
lépve gondolkodóba estem, 
mintha nem is ugyanott jár-
nék, mint pár évvel ezelőtt. 
Időközben megépült a ha-
talmas téglaépület is, amely 
mint kiderült, étteremként 
és szállásként fog funkcio-
nálni. Csak ámultam és azon 
gondolkodtam, hány szorgos 
emberi kéz munkája ez az előttem álló 
világ csodája. Tovább haladtam, egye-
nesen a „természet lelkébe”, a tóhoz. A 

változás szemet gyönyörködtető volt, 
haragos zöld minden, a fák megnőttek, 
egy igazi gyöngyszemmé alakult a tó 
és környéke. Első horgászatom alkal-
mával legalább nyolc pontyot sikerült 
kivarázsolnom a vízből, nem is kellett 
ennél jobb ösztönző a folytatáshoz. A 
tavasz és nyárelő meg is hozta a hozzá 
fűzött reményeket, bármikor is mentem 
ki a tóra pecázni egyet, mindig meg-
annyi pontyot sikerült fognom. Igaz, 
ilyenkor zömében az apróbbak esznek 
„ész nélkül”, de sokszor becsúszik egy-
egy valamirevaló példány is. Aztán el-
jött a nyár, a kánikula, az elviselhetetlen 
forróság. Az az időszak, amikor még 
sötétben indulunk el, hogy pirkadatra 
a vízparton legyünk, bevetésre készen. 
Ilyenkor a halak sem olyan aktívak saj-
nos, a hőség őket is megviseli. Viszont 
jó pár rekordlistás fogás éppen a nyár 
folyamán került ki a vízből, és az ap-
róbb pontyok sem falnak fel mindent, 
amit az orruk elé rakunk, esélyt adva 
ezzel nagyobb társaiknak. Nyár vége 

felé, augusztus derekán már érezhetően 
nőtt a halak étvágya, és egyre többször 
jöttek a hírek a rekordlistás pontyokról, 
amurokról. Sok boldog horgász fog-
ta meg itt élete halát. Nekem személy 
szerint a legemlékezetesebb az volt, 
amikor egy nagyon szerencsés horgász 
éppen a feeder verseny közben döntöt-
te meg az amur rekordot, egy majdnem 
10 kilós példányt sikerült szákba terel-
nie. Hogy miért akkora szerencse ez? 
Hát mert az amurról köztudott, hogy 
egy igazi  szabadulóművész, nem hogy 
a szákba nehéz beterelni, de képes a 
partról is visszaverni magát éltető ele-
mébe. Ez a vízi torpedó is szeptemberi 
„gyümölcs” volt, jó pár társával együtt. 
A nyár és ősz folyamán megannyi szín-
vonalas rendezvény is terítékre került 
itt, volt harci bemutató, íjászverseny, jó 
néhány horgászverseny, és gasztrokupa 
is. Azt hiszem, nyugodtan mondhatjuk, 
hogy a változatos programok itt a jövő 
zálogát képezik, így nem csak mi hor-
gászok, de bárki más is megtalálhatja a 
számára kellemes időtöltést, elfoglalt-

ságot. Még a legkisebbek is, 
hisz nekik külön játszótér van 
kialakítva erre a célra. Így 
visszagondolva, mozgalmas 
egy év volt, nyüzsgött az élet 
a tó körül, sok jó emberrel 
megismerkedtem itt, sohasem 
unatkoztam. 

De sajnos az idő múlik, és 
a természet makacsul magára 
öltötte jól megszokott rozs-
davörös köntösét, amit majd 
tavasszal ismét zöldre cserél, 
viszont addig kénytelenek 
vagyunk beérni azzal a bizo-
nyos „de jó volna már pecáz-

ni egyet” érzéssel!             Bödő Gábor
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