Főhesz szövetségi egyéni horgászverseny 2019. május 19.
Béke tó, Gödöllő
Az idei szövetségi horgászversenyt a gödöllői Béke HE, I. számú taván rendezte meg a
Fővárosi Horgászegyesületek Szövetsége.

A Béke tó
Mivel tavaly sikerült megnyernem az összetett versenyt, így idén már „hivatalból” is el kellett
indulnom a megmérettetésen. Tavaly még egyedül képviseltem egyesületünket, most
azonban Levente fiam és Papp Emil barátom is velem tartott.
A Béke horgásztó valójában egy két tóból álló tórendszer, mely a 9ha-os I. és a 4,5ha-os, II.
számú tóból áll. A tavak a Rákos patak felduzzasztásával jöttek létre és igen jó
halállománnyal rendelkeznek. A versenyt a nagyobbik, I. számú tavon rendezték. Nagyon sok
kisebb-nagyobb keszeg (főleg dévér) és ponty található benne. A verseny előtti hetekben
nagyobb mennyiségű 2nyaras pontyot is telepítettek, melyek hatalmas étvággyal ugrottak a
nekik tetsző etetésre.
A versenyt megelőző hétvégén Leventével feltérképeztük a tavat, mivel még sohasem
horgásztam itt korábban. Semmi előzetes információm nem volt a vízről, ezért keszeges
pecával készültem (a tavalyi versenyen is ez volt a nyerő). Hosszúelőkés feeder szerelék,
keszeges kaja (Cormoran Bream) + földes szúnyog, giliszta… Az etetést 24 méterre

alakítottam ki és szúnyoggal, pinkivel kezdtem a horgászatot. A hűvös, esős, szeles idő
ellenére a keszeges taktika nagyon jól működött, a halak nagyon jól reagáltak a kajára,
gyorsan beindult a halfogás. Néhány kisebb ponty megfogása után beljebb, kb. 30 méterre
csináltam egy másik etetést sok csemegekukoricával és itt próbálkoztam tovább. Innen több
pontyot is sikerült akasztanunk, köztük néhány 2kg feletti példányt is, szóval nagyon jó
pecában volt részünk.
Úgy gondoltam, a versenyt a pontyokra kell alapozni, hiszen a 60-70dkg körüli kis pontyok jól
hozták a súlyt, a beeső nagyobb halakkal pedig könnyen el lehet lépni a mezőnytől. A
hosszúelőkés szerelék megmaradt, beiktatva egy 10-15cm-es erőgumival, 0,12-0,14-es előke,
12-14-es méretű horog…
A versenyre már hárman érkeztünk. Emil az úszósok között, Levi az utánpótlás kategóriában,
én pedig a fenekező kategóriában indultam. Az első „Főheszes” baki itt jött: Levit fenekező
kategóriában neveztük, csak itt derült ki, hogy az utánpótlásnak csak úszós kategória van…
Végül beültették a felnőttek közé feederezni, jó kézzel ki is húzta a pálya szélső helyét. Én a
pálya másik végére sorsoltam, három hellyel a szélétől. Emil a gáti szakaszon ült az
úszósokkal, sajnos eléggé előnytelen helyen.

Egyenponty
Az előző heti horgászat alapján 30méterre alapoztam sok kukoricával illetve a keszeges
etetőanyagot egy nagyobb szemcsés, pontyos verzióra cseréltem, de földes szúnyog is volt
nálam. A horgászatot a biztos keszegekkel kezdtem, ezeket azonnal nagyon jó ütemben
lehetett fogni, ezt nem lett volna szabad figyelmen kívül hagynom, mert a továbbiakban
ennek nagyon nagy jelentősége lett… Kb. egy órányi keszegezés és néhány kisebb ponty után
át álltam a célzott pontyozásra. Kukorica/giliszta csali, kukorica az etetőkosárba kevés
etetőanyaggal lezárva és az addigi 3perces dobásokkal ellentétben kiülősebb, kb. 8-10perces
peca. Jöttek is a potykák viszont csak a kisebb 60-70dkg körüli példányok a nagyobbak
elkerültek. Szerencsére nemcsak engem, a környékemen nem akasztottak nagyobbat. Itt
biztosan vezettem ezért nem is aggódtam. Levi néhányszor bejelentkezett telefonon, innen
tudtam, hogy nehezen sikerült beállítania a halakat, de aztán már fogogatta a keszegeket és

1-2 kisebb pontyot, illetve a mellette ülő spori nagyon húzza a pontyokat… Az utóbbi infót
mások is megerősítették, de még mindig tarthatónak találtam a dobogós helyezést. Közben
egyre több nehézséget okozott a vízen úszó nyárfaszösz, ami feladta a leckét a feederbotok
apró gyűrűinek. El is törtem a kedvencemet...

Nyárfaszösz
Szerencsére később beindult a szél és letakarította előttem a pályát ezzel együtt azonban
csökkent a halak kapókedve. Egyre többet kellett várni a kapásra illetve többször tekertem ki
kapás nélkül a szereléket. Váltani kellett volna, de akkor nem éreztem ennek szükségét. A
verseny lefújása után izgatottan vártam a mérlegelést. Valamivel több, mint 11kg halam volt,
javarészt ponty és ezzel nem sikerült felkapaszkodnom a dobogóra.

Jó peca volt
A győztes 17,22kg-ot fogott pontyok nélkül tisztán keszegből, rakós bottal. A második
helyezet szintén az úszósok közül került ki, tudomásom szerint szintén pontyok nélkül. A
harmadik helyezet feederrel horgászott (ő ült Levi mellett) és valamivel 16kg felett
mérlegelt. Ő szinte kizárólag csak pontyot fogott. És itt jön a matek… Amennyiben időben
elengedem a pontyokat és ráállok a keszegekre, amikből percenként lehetett fogni kb.
20dkg-os egyedeket, szemben a korábban említett 60-70dkg-os pontyokkal, amik 8-10percre
jöttek (már, ha jöttek) akkor egészen más lett volna a végeredmény. Viszont ugyebár a „ha”
és „volna” kezdetű mondatoknak nem sok értelme van, így ez csak egy újabb tapasztalat a
jövőre vonatkozóan.
A pontos helyezésemet sajnos a mai napig nem tudom, mert a FŐHESZ-nél csak 3-ig
számolnak… Valahol a 4-7 helyek között végezhettem. Emilnek sem sikerült jól a verseny, ha
jól emlékszem 5kg körül mérlegelt.

Levi ezzel szemben a verseny hajrájában megfogta a verseny legnagyobb halát egy 2,51kg
pontyot és 4,95dkg-os zsákmányával megszerezte az utánpótlás korosztály harmadik helyét,
megvédve a mundér becsületét!

A verseny legnagyobb hala a legkisebb horgásznál

Jutott Dinasztiás a dobogóra…

A legnagyobb halért járó söröskorsó (napi szinten használja)
Végezetül el kell mondanom, hogy egy jó hangulatú, a maga módján jól megrendezett
versenyen vettünk részt, ahol azonban jellemzően a szerencse dönt és nem a horgásztudás
(ez a tavalyi versenyre is igaz, amit nekem sikerült megnyerni). Amennyiben lesz rá módom
és lehetőségem jövőre is indulok majd, de rangos versenyként semmiképpen nem
említeném.
Ezúton köszönöm az egyesületnek a támogatást és a bizalmat, csapattársaimnak, Tominak,
Emilnek és Iminek pedig mindennemű segítséget. Jövőre folytatjuk, ha minden jól megy!
Bandzi László

