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Már ci us vé gén terv be vet tem, hogy új ra el lá to -
ga tok a Cassienra, Dél-Fran cia or szág ba, mi -
vel há rom éve nem jár tam ott, és már na gyon

hi ány zott a víz és a va rázs la tos kör nye ze te. Az in du lás
elõt ti na pon fel is hív tam pár kül föl di is me rõ sö met,
hogy ér dek lõd jek, mi a hely zet mos ta ná ban ar ra fe lé, de
nem kap tam túl jó hí re ket: az éj sza kai hor gá sza tot
2013-ban egész év re be til tot ták, és a par ton sem le het
tar tóz kod ni éj jel…
A ti la lom ról már én is ér te sül tem ko ráb ban, de gon dol -
tam, mi vel egy pe tí ció is be lett nyújt va a vis  sza vo nás -
ról, hát ha az idei év re vál to zott va la mi. Ám saj nos min -
den ma radt a ré gi ben, ezért más vi zet kel lett vá lasz ta -
nom. Sok nagy tó járt a fe jem ben, de mi vel a Cassienra
ké szül tem, nem gyúr tam olyan men  nyi sé gû bojlit, ami -
vel ér de mes lett vol na ne ki vág ni ezek nek, így elég gé
be ha tá ro ló dott a szó ba jö he tõ le he tõ sé gek szá ma…
Ezért az tán úgy dön töt tem, hogy meg pa ko lom az au tót
hor gász fel sze re lés sel és el in du lok Auszt ri á ba, ahol épp
egy horgászexpo vet te kez de tét, és majd ott ér dek lõ -
dök, hogy hát ha va la ki tud aján la ni egy jó vi zet.
Az el ha tá ro zást tett kö vet te, és már ro bog tam is a ki ál -
lí tás ra, ahol – nem mel lé ke sen – kép vi sel tet te ma gát az
Imperial Baits, így ta lál koz hat tam Max Nollerttel, a
cég tu laj do no sá val is.
Több jó ta vat is mond tak ne kem, de saj nos az oda- és a
vis  sza út el vett vol na ket tõt a hét na pos tú rá ból, és öt
nap ra nem lett vol na ér tel me meg lá to gat ni eze ket. Nem
ma radt más hát ra, mint el kö szön tem, majd fel hív tam
egy oszt rák ba rá to mat, Bernardot, hogy nem tud nánk-
e ta lál koz ni, hát ha van va la mi öt le te, me lyik ta von len -
ne ér de mes pró bál koz ni ide kint így ko ra ta vas  szal. Sze -
ren csém volt, mert a ki ál lí tás tól mind ös  sze húsz ki lo -
mé ter re hor gá szott egy bá nya ta von, aho va azon nal meg
is in vi tált – én pe dig már ül tem is az au tó ba…

Hely ben ma rad va 

Bernarddal is át be szél ve a le he tõ sé ge ket, egy szlo vé  -
niai tó mel lett dön töt tem, de mi vel már ké sõ dél után -
ra járt az idõ, nem volt ér tel me to vább in dul ni, ezért
úgy ha tá roz tam, hogy ba rá tom szí vé lyes in vi tá lá sá nak
en ged ve, há rom na pot ma ra dok a tár sa sá gá ban. Gyor -
san fel ver tem a sát rat, és már kez dõd he tett is a pe ca.
A ta von etet ni nem le het, csak PVA-hálóba ra kott ke -
vés bojli vagy pellet en ge dé lye zett. A hely ke re sés sel na -
gyon meg iz zad tam, mert ren ge teg a tö rés, és ne héz meg -

ta lál ni azo kat, ahol a ha lak tény le ge sen táp lál koz nak.
Nem ke vés ide ig vol tam kint a ví zen, míg rá lel tem há rom
szim pa ti kus cél pont ra, ami ket bó já val meg is je löl tem.
Két bot ra Monster Liver, a har ma dik ra pe dig Elite bojli
ke rült, ko ra ta vasz lé vén 18 mm-es mé ret ben, és mel lé
há ló ban még pár szem.
Két na pig saj nos nem tör tént em lí tés re mél tó ese mény,
vi szont a har ma dik na pon si ke rült fog ni egy 14,60 kg-
os és egy 18,70 kg-os pon tyot – ez utób bi a sor ba he -
lyez ke dett pik ke lye i nek kö szön he tõ en (is) gyö nyö rû en
pom pá zott nap sü tés ben.

He gyek kö zött

Bol dog vol tam a fo gá sok mi att, de ide je volt to vább in -
dul ni Szlo vé nia fe lé. Há rom órán be lül oda is ér tem a
víz hez: a he gyek ben te rült el, na gyon szép kör nye zet -
ben, és mi vel sok fe lé ka nyar gott, úgy né zett ki, mint ha
egy fo lyó len ne – még egy ré gi ol dal ke re kes gõz ha jó is
köz le ke dett raj ta, ami ha le het egy ál ta lán fo koz ni, még
to vább csi no sí tott a lát ké pen.
Sze ren csé re az ál ta lam ki sze melt sza ka szon egy hor -
gászt sem lát tam, így gyor san meg vál tot tam az en ge -
délyt; irány a part!
Egy nagy öböl kül sõ ívén ver tem ta nyát, így tud tam be -
fe lé az öböl be és a nyílt víz fe lé is hor gász ni. A ta von
csak két bo tot en ged a sza bály zat, il let ve csak dob va le -
het be jut tat ni a bojlit, vi szont a fá rasz tás hoz és köl töz -
kö dés hez igény be le het ven ni a csó na kot.
Ez megint nem lesz egy egy sze rû hor gá szat… – gon dol -
tam, de az évek alatt hoz zá szok tam már, hogy Ma gyar-
orszá gon kí vül rit kák az olyan ál la mi ta vak, ahol min-
dent le het hasz nál ni. A tak ti ká mat te hát ah hoz
kel lett ala kí ta nom, hogy olyan, szá mom ra
jó nak vélt he lye ket ta lál jak, amit meg
is tu dok dob ni. A fel ada tot még
az is ne he zí tet te, hogy a bot jaim
2,5 librásak és nem do bás ra let tek ké-
szít ve, ha nem be hú zás ra. Sze ren csé re
a tö ré sek al ja – ahol 6 mé te res volt a víz –
a part tól 60-80 mé ter re te rül tek el csu pán,
így nem oko zott gon dot a csa li be jut ta tá sa.

Az elsõ hal
mindig
nagy öröm

Egy különleges pikkelyzetû ponty

18,70 kg-os hibátlan
ponty

Esõ elõtti csend Hétvégén pihentek
a bányagépek

Érdekes látványt nyújtott
a lapátkerekes gõzhajó a tavon

Táboromat egy öböl kijáratába
helyeztem el

A radarozásra
és helykeresésre
mindig sok idõt
szánok
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B U N D I K  Z S O L T

Az em bert né ha a vak vé let len, né ha csak az os to ba re gu lák tól va ló me ne kü lés,

né ha ba rá tok ta ná csa re pí ti a leg jobb he lyek re, ahol az tán olyan él mé nyek ben is ré sze le het,

ami lye nek ben még azon a ví zen sem, aho vá ere de ti leg in dul ni ké szült…






