
T
avaly egy rendkívüli versenyen
vettem részt, amire idén is meghí-
vást kaptunk. Nem sok versenyen
indulunk, de erre azonnal igent

mondtunk, mert az egyik kedvenc vize-
men rendezték a Green Hellt. Aki járt
már Háromfán, annak nem kell bemutat-
nom ezt a csodálatos, de nagyon nehéz
vizet. Az elsô itt horgászott napok után
mindenkiben kialakul a „szerelem elsô lá-
tásra” vagy a „soha többet látni sem aka-
rom” érzés. Tipikusan olyan víz, ahol min-
den kapásért meg kell dolgozni. Nem elég
olyan helyet találni a sûrû töklevelek kö-
zött, ahol kapást érhetünk el, de ki is kell
szedni a halat. Itt sokkal több az esélye a
halnak, mint a nyílt vízen. Tehát nem egy-
szerû és semmiképpen sem egyszemélyes
a horgászat Háromfán.

De, hogy még valami rosszat mondjak,
ami nehezíti a bojlizást: a tóban az elmúlt
két évben rendkívül elszaporodott a tör-
peharcsa. Bár sok módszer létezik elle-
nük, egyik sem tökéletes. Én mindig bojli-
val csalizok, de itt el kellett felejtenem a

golyókat. Mivel a versenyszabályzat sze-
rint bármivel csalizhattunk, nem maradt
más, mint a különbözô szemes magok
használata, valamint kipróbáltuk a plasz-
tik csalikat, az Enterprise lebegô tigrismo-
gyorókat és bojliimitációkat is. Szinte
mindenki egyetértett velünk, miszerint itt
nem a csalik versenyeznek, inkább a
technikai dolgokon és a szerencsén múlik
a végkifejlet. Ez persze nem azt jelenti,
hogy elég jó helyet húzni, de azzal élni is
tudni kell. Mindenképpen olyan helyet
szerettünk volna, ahol még sûrû a tökle-
vél, és lehetôleg a tó közepén legyünk,
ahol a vízmélység is átlagos.

Az ünnepélyes megnyitó után követke-
zett a helyhúzás, társam, Balis Józsi leta-
kart szemmel vágott le egy számot. Hor-
gászhelyünk a B szektor közepére esett:
akadós is, jó sûrû a tök, és a tó közepén
van – a többi már csak rajtunk múlik.
Nem számított jó helynek, de nekünk tet-
szett, mert horgásztunk már itt a tavalyi
verseny második etapján. Nem voltak túl
jó emlékeink, rengeteg halat veszítettünk

technikai hibák miatt, de úgy gondoltuk,
most sikerült összeállítanunk a lehetô leg-
jobb végszereléket.

Fonott elôtét vagy monofil? Mindig fon-
tos kérdés Háromfán. Mivel én soha nem
szerettem fonottal fárasztani, két botra 20
méter Imperial Baits Invisible 0.17-es fo-
nottat tettünk, kettôre pedig 0.60-as Fox
Snagg Leader elôtétzsinórt. Valamennyi
botunkat úgynevezett elhagyósra szerel-
tük, ami azt jelenti, hogy az ólomtartó
klipsz a kapást követôen kiold, majd az
ólmot elhagyja a hal, és érdekes módon
nem fejvesztve menekül a megakasztást
követôen, hanem megáll, és az akasztás
helyén várakozik. Az elôke mindig sarka-
latos dolog ezen a vízen, lágynak kell len-
nie, de mivel a terep nagyon akadós,
megfelelôen erôsnek is. Mi a Fox Armad-
dilo 30 librás változata mellett döntöt-
tünk. S hosszú szárú horgot választottunk,
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A H szektor 24-es helye 
és a csendélet

A megújult Fox Stratos

A nyerô csalik egyike

Az elôkéket a lehetô 
legfinomabbra szereltük

Legnagyobb halunk



a Fox LS típust, 5-ös méretben. A jobb
akadás érdekében zsugorcsô helyett levá-
gott fejû Snaggert használtunk. Csalizásnál
egyértelmûen a szemes jöhetett szóba,
mivel nem szerettük volna a bojlikat két-
óránként ellenôrizni, és így zavarni az ete-
tésünkön tartózkodó halakat.

A versenyen az elsô kifogott hal 300 eu-
rót ért. Ezért mi a pici koncentrált etetést
választottuk, ami egy-két marék magmixet
jelentett. Sajnos fél órával lekéstük a 300
eurós halat, a mellettünk horgászó cseh
páros fogta ki a 2010-es Green Hell elsô
halát. A miénk lett a második, de ezt nem
díjazták. Ám mindenképp bizakodásra
adott okot, mivel még csak pár órája zaj-
lott a verseny, és már volt egy halunk!

Csendes, kapás nélküli éjszaka követ-
kezett. A reggeli mérlegelésnél a verseny-
bírók sem biztattak sok jóval, csak egy-két
halat fogott az egész mezôny. Azt is kizá-
rólag a tó hátsó részén, ahol a legseké-
lyebb a víz. Minket viszont az foglalkozta-
tott, nekünk miért nincs kapásunk! A reg-

geli kávé elfogyasztása után jött az ötlet,
kapcsoljunk át az úgynevezett kukázó-ke-
resô üzemmódba, vagyis figyeljük a halak
mozgását, és ha nem a hal keresi a csalin-
kat, akkor próbáljuk meg mi a szája elé
tenni. Tehát be a csónakba, és figyeltük
volna a halak mozgását – ha lettek vol-
na… De mintha nem élt volna egyetlen
példány sem a vízben, se egy pörs, se egy
ugrás, se egy túrás nem volt sehol. Na-
gyon megviselte a halakat a verseny elôtti
áradás, ami nemcsak a viselkedésükre,
hanem az étvágyukra is kihatott. 

A második éjszaka sikerült egy majd-
nem 9 kilós nyurgával megnehezítenünk
a mérlegelôk dolgát. Akik továbbra is a
kevés fogásra panaszkodtak, és azok is
csak a tó végén horgászó csapatoknál es-
tek. A harmadik napon befejezôdött az
elsô etap, és a két pontyunknak köszön-
hetôen a negyedik helyen álltunk.

A második etapban sikerült olyan he-
lyet sorsolnunk, ahol az elôttünk horgászó
páros még kapást sem produkált… Re-

mek kilátások! Kevés esélyünk volt a hal-
fogásra, mivel mi a tó elején, a gát menti,
legmélyebb részen horgásztunk. A tábor-
állítás közben azonban láttunk két ponty-
ugrást, így nagy lendülettel kezdtük a má-
sodik etapot.

Az éjszaka folyamán nem volt kapá-
sunk, de az intenzív halmozgás többször
megzavarta az álmunkat. Valamit változ-
tatnunk kellett, mert volt elôttünk hal, de
nem evett, vagy csak nagyon finnyásan.
Úgy döntöttünk, hogy dupla vagy semmi
alapon drasztikusan lefinomítjuk a végsze-
relékeinket. Így hát akadó ide vagy oda,
mintha nyílt terepen lennénk, az elôkéket
15 librás Fox Snare-re, a horgokat pedig a
lehetô legkisebbekre, azaz 7-es SSC-re



cseréltük. Biztos voltam benne, hogy hal-
vesztés lesz a vége, de kockáztatnunk kell,
ha a dobogón szeretnénk végezni. Eddig a
hóember csalizást favorizáltuk, de a horog
méretét figyelembe véve egy szem megfa-
ragott, középen átfúrt parafával könnyített
tigrismogyoróra váltottunk.

Az utolsó elôtti éjszakán megtörtént,
amire nem gondoltunk volna: éjfél után
szinte óránként kapásunk volt, és kivétel
nélkül minden halat megfogtunk! A reg-
geli mérlegelésig öt pontyot zsákmányol-
tunk, közöttük egy gyönyörû, majdnem
14 kilós tôpontyot. Nagyon örültünk az
éjszakai fogásnak, mert így feljöttünk a
harmadik helyre. S nem volt más dol-
gunk, mint megtartani a helyezést a ver-
seny végéig, vagy tovább javítani.

Az új technika bevált, mivel az utolsó
éjszaka jött még két kapásunk, amibôl
egyet meg is fogtunk. Bár a halak nem
voltak nagyon aktívak, de a csali és a sze-
relék finomításával sikerült ôket kapásra
bírni. Az utolsó reggeli mérlegelésnél az
éjszaka fogott halunk stabilizálta a harma-
dik helyünket. A második helytôl mind-

össze tíz kilóval voltunk lemaradva, így a
délutáni lefújásig még szerettünk volna
egy szebb halat fogni. De az már túl szép
lett volna… A kitûzött célt elértük: a do-
bogós helyet és a harmadik helyért járó
trófeát megszereztük! Ráadásul megnyer-
tük a szektorunkat!

A verseny után napok teltek el, mire si-
került felfognom, hogy ilyen erôs nemzet-
közi mezônyben sikerült az elôkelô harma-
dik helyen végeznünk! Úgy érzem, kellôen
megdolgoztunk az eredményért. Minden-
kinek hasonló versenyzést kívánok!

Csörgô Tamás
Imperial Baits Team
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A verseny végeredménye  

1. RP Jan Belha (CZ): 133,56 kg  
2. Nikl&Carp-R-Us (CZ): 77,46 kg   
3. Imperial Baits (HU): 62,95 kg
4. Fishing Invest (CZ): 58,79 kg
5. Hart Carp Team (HU): 37,07 kg
6. Carp Team K&K (CZ): 32,82 kg
7. Ryby-Rybky-Rybičky (CZ): 27,65 kg

Reggeli mérlegelés Egy szép tükrös

Az elôkelô harmadik
helyet szereztük meg

A SZERZÔ FOTÓI

Ezen a versenyen a tigrismogyoróé volt a
fôszerep


