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Szóval az úgy volt, hogy még soha nem jártam Maconkán…
Mindig csak olvastam az ott fogott nagy halakról, illetve néztem az ott készült, horgászati
témájú filmeket.
A versenynaptárt böngészve aztán ráakadtam erre a versenyre (versenysorozatra), mely
már évek óta 100fő feletti indulóval, több kategóriában (úszós, feeder, method feeder)
zajlik.
Mivel Papp Emil barátom is betervezte magának ezt a versenyt, így adta magát, hogy
megosztva a költségeket, együtt utazzunk le és méressük meg magunkat. Emil úszós
szakágban indult, míg én a „klasszikus” feeder mezőnyben álltam rajthoz. A „hosszúelőkés”
módszer valahogy közelebb áll hozzám, bár az egyesületi versenyeken ezt ritkábban lehet
előhúzni. Valahogy mindig olyan vizeken sikerül ezeket megrendezni, ahol inkább a
methodozás a kifizetődőbb (de ez legyen a legnagyobb baj)...
Április 6-án Emil a megbeszéltek szerint hajnali négykor megjelent nálam (visszagondolni is
szörnyű, olyan korán volt), megpúpoztuk az Opelt és irány Maconka. Az idő csodás volt,
frontbetörés, Gödöllőtől szakadó eső, normális ember ilyenkor max. a nappali-fürdőszobakonyha háromszögben mozog. Maconkára érve elállt az eső, de a hideg maradt, alig volt
7°C. A sorsolás előtt arra gondoltam, hogy jobb lenne a pálya mélyebb részére húzni (a
pálya gáti oldalon volt kijelölve a sekély résztől kezdődően…), úgy hittem a halak
visszahúzódtak ide az előző heti melegedés után. Sikerült is kihúznom az E3 helyett, mely a
mély vízi szektor túlsó széle, azaz még ketten ültek utánam, majd kezdődött a methodos
szektor. Gondoltam, 50% már megvan, a többi rajtam múlik.

Lóg az eső lába…

A taktika egyszerű volt, 33méterre terveztem kialakítani az etetést, kimondottan keszeges
etetőanyaggal és földes szúnyoggal. Másik távot nem mértem ki, bíztam a híres, maconkai
keszegállományban. Az alapozó etetést jelző dudaszóval együtt eleredt az eső és majd’ a
verseny végéig folyamatosan esett. Ernyő, esőruha megvolt, de úgy vacogtam, hogy
folyamatosam mozgott a feederspicc, alig láttam a kapást. Az első hal nálam jelentkezett a
szektorban, de le is maradt. Ez valamiféle átok lehet nálam, már nem először fordult elő
versenyen. Aztán lassan beindult a dolog, de az igazi, mohos hátú dévérek és kilós kárászok,
melyekről olyan híres Maconka (hogy egy klasszikust idézzek…) elkerültek. Jött helyettük
kisebb dévér, karika, bodorka vegyesen.

Csaliarzenál
Ameddig elláttam, nem álltam rosszul, de félidőnél megkezdődött az invázió. Mármint a
sneciké… Olyan mértékben elleptek, hogy lehetetlen volt normális halat fognom mellettük.
Mindent vittek, szúnyog, pinki, csonti, giliszta mindegy volt, csak érjen be a vízbe.
Próbáltam az etetés mellett horgászni, körbe ragasztottam a kosarat, hogy minél kevesebb
lehulló etetőanyag morzsa hulljon ki vízközt, de mindegy volt. Jó két órán keresztül, a
verseny végéig alig-alig sikerült értékelhető halat fognom, pedig csak azt kellett volna
tartanom, amit addig is csináltam. Délután kettőkor lefújták a meccset, az eső elállt én meg
tűkön ülve vártam a mérlegelést. Ezt az én szektorom végén kezdték, szóval végig tudtam

követni az eredményeket. Viszonylag sokáig jól álltam az 5kg-ot meghaladó fogásommal.
Aztán ahogy haladtunk a sekély rész felé, úgy nőttek a fogások… 7kg, 10kg, 12kg… Az
összetett versenyt több mint 14kg-mal nyerték. Szektoronkénti bontásban az én szektorom
volt a leggyengébb 52.975kg-mal. A másik két szektorban bőven 60kg felett fogtak, ezek
voltak a sekély részek (ez kb. 0,8-1m mély vizet jelent). Ennyit arról, hogy mikor hol vannak
a halak… Részletes eredménylista még mindig nincs közzé téve, így saccra a 4-5. helyett
sikerült megszereznem a szektorban és a 24fős mezőnynek szintén a közepe körül
végezhettem. Emilnek hasonlóképpen meggyült a baja a küszökkel, és bár jól kezdett nem
tartott ki a végéig a lendület nála sem. Ha jól tudom a szektora vége körül zárta a versenyt.
Az ismerkedésem Maconkával nem indult jól, lehet, hogy szeptemberben még visszatérek
szépíteni. Addig csak kitalálok valamit a küszök ellen…

Arra a vége felé voltak a halak…

