


Fishing is our life 

I     am a passionate carp angler myself, I love na-
ture, lakes, fish and I am always happy to enjoy 

my hobby. 
 
I never give up on a goal or dream, I am a 
maximalist, who does everything to achieve the 
best. 
 
IBCC is my dream, which started in 2015 with 
50 Teams, and now, today, 3 years on - we have 
more than 200 Teams from 21 countries, which 
is a fantastic result. 
 
The Championship will not be easy- it never 
is-, one week ongoing concentration, courage 
and hard work, as well as Dame Fortune’s help 
are all essential to win this world wide famous 
event. I wish you to have strength to work for 
your goals- it is not only the „winning” but also 
the inner drive - that you have done the best 
you could-, what counts! 
 
The Fishing and Hunting Channel’s mission to bring your 
dreams closer, and help to fulfill them! 
 
Radu Morar 
Owner of The Fishing & Hunting Channel, Major Sponsor

Életünk a horgászat

M egszállott pontyhorgász vagyok! Imádom a 
halakat, a természet közelségét, a fárasztás 

minden izgalmát. Mindig a legjobbra törekszem, arra, hogy 
a kitűzött céljaimról, álmaimról soha se mondjak le. Az 

IBCC is ilyen, egy álom, ami 2015-ben még 50 
csapattal valósult meg, ma pedig 21 országból 
több mint 200 csapat izgul azért, hogy a világ 
legnagyobbjává vált pontyhorgász verseny 
sorsolásán, a lehető legjobb helyet szerezze 
meg, és hogy a szerencse az előttünk álló, 
fáradságosnak ígérkező egy héten keresztül 
végig mellette álljon. 
 
Csak kevesen fognak részesülni Fortuna 
kegyelmében, de ennek tudatában is, a 
sikerért mindenkinek meg kell dolgozni, pláne 
a győztesnek! Ehhez a munkához kívánok én 
végletekig elszánt lelkeket és szűnni nem akaró 
vágyat, az álmok eléréséhez, hiszen a verseny 
nem csak a győzelemmel válik teljessé, hanem 

attól, ha tudjuk, mindent megtettünk érte.
 
Mi, a The Fishing and Hunting csatorna is ezt tesszük, az 
IBCC-vel segítjük a horgászokat, hogy valóra válhassanak 
az álmaik.

Radu Morar 
The Fishing & Hunting Channel tulajdonos, főszponzor

THE LEGEND CONTINUES

W ith more than 20 years of carp fishing career, I 
have been participating and managing a lot of 

competition, but IBCC is different from all. We organized the III. 
IBCC with 130 teams here on Lake Balaton last year and I do not 
have to say that was successful beyond belief. Nearly 15 tons of 
caught fish in Europe’s biggest lake. The race, due to the nature 
of the lake, has been very exciting and has given extraordinary 
experiences to many anglers. Can we do better? Of course! More 
than 200 teams will compete with each other in this year. I know 
that many huge carps live in the lake and If the weather is on 
our side then specimen carp will pop up. I am 
sure that only the very best can win. I wish all 
angler to lives this week here on the „Hun-
garian sea”  that will be well-remembered 
forever. Treat all fish with the highest dili-
gence and respect. Please take 
care of the environment, 
thinking the future 
guest.

A LEGENDA FOLYTATÓDIK

Több mint 20 éves pontyhorgász pályafutá-
som alatt, sok versenyen indultam már, és 

soknak szervezésében , illetve lebonyolításában is részt 
vettem már, de az IBCC - hez foghatóval még nem találkoz-
tam. A tavalyi évben 130 csapat részvételével rendeztük 
meg a harmadik versenyünket, itt a Balatonon, amelyről 
mondanom sem kell, hogy  minden vártnál jobban sikerült! 
Közel 15 tonna kifogott hal, Európa legnagyobb taván. A 
verseny, a hatalmas tó adottságai miatt nagyon izgal-
masan zajlott, és sokak számára rendkívüli élményeket 
adott. Lehet ezt még fokozni? Természetesen! Az idei 
évben több mint 200 csapat számára jelöltünk ki helyet, 
mely mögött rengeteg háttérmunka fekszik. Tudom, hogy 
a Balatonban rengeteg kapitális ponty él,  és ha végre az 
időjárás is mellénk áll, megmutatják magukat az igazán 

nagy példányok is! De abban is biztos vagyok, hogy ez 
egy olyan verseny, amit csak a legjobb csapat fog 

tudni megnyerni. Kívánom minden versenyzőnek,-
hogy úgy éljétek meg ezt az egy hetet  itt a Magyar 
tenger partján, hogy az örökké emlékezetes legyen. 
Becsüljetek meg minden fogást, és kellő odafigye-
léssel, tisztelettel bánjatok velük. Kérlek bennete-

ket, figyeljetek oda a környezetre és vigyázzatok 
a horgászhelyekre, hogy a később érkezőket is a 

Balatoni vendéglátók  ilyen csodás helyekkel tudják 
fogadni.
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IBCC:
Verseny és még
valami más… 
A Magyar Országos Horgász Szövetség 
(MOHOSZ) az IBCC stratégiai partnere és 
immár egyik fő támogatója, mivel az 
együttműködésünk új szintre lépett. Ezek 
száraz tények, de valójában mi van mögöttük? 
Nos, mára már a több mint 20 országot és 200 
csapatot felvonultató IBCC a világ egyik 
legnagyobb bojlis horgászversenye, s mindez 
hazánkban lett megálmodva, a varázslatos 
szépségű Balatonon, Közép-Európa 
legnagyobb taván. Nézzük a szereposztást! A 
440.000 főt meghaladó, dinamikusan növekvő 
magyar horgásztábor jelentős része 
szabadidős horgászként keresi fel a Balatont. 
Közülük kerülnek ki azok a versenyhorgászok 
is, akik most megmutathatják mit is tudnak, 
egyben mit is tud a „Magyar-tenger”. 

Maga a MOHOSZ területi tagszövetségein 
keresztül és speciális jogállású tagjain túl a 
több, mint 1100 horgászegyesületbe 
szerveződő horgászok országos szervezete, 
mely az állami tulajdonú horgászvizek döntő 
többségének haszonbérlőjeként, de egyben 
egyebek mellett nemzeti sportági 
szakszövetségként is a horgászok és a horgász 
szervezetek érdekképviseletét, érdekvédelmét 
és az ágazati koordinációs feladatokat látja el. 
A versenynek otthont adó Balatoni 
Halgazdálkodási Nonpro�t Zrt. a MOHOSZ 
speciális jogállású tagja, a versenyt szervező 
cég pedig a MOHOSZ gyémánt fokozatú 
támogatója, de a médiát érintően egyben a 
legjelentősebb szakmai együttműködő 
partnere is. 

Mi „egy hajóban evezünk”, így közös 
kötelességünk minden olyan kiemelt hazai 
rendezvény támogatása, amely bemutatja a 
magyar horgászkultúrát, a horgászati és 
horgászturisztikai lehetőségeket, s mindennek 
remélhetőleg jó hírét is viszi szerte a világban. 
Erre remek, már bizonyított példa az IBCC. A 
negyedik alkalommal elrajtoló monstre 
verseny kiváló lehetőség a tó egyre erősebb 
pontyállományának bemutatására és 
megfelelő, következetes lebonyolítás esetén 

IBCC:
More then
a competition.
The Hungarian National Fishing Association 
(MOHOSZ) is a strategic partner of IBCC and 
now one of the main supporters, as a result of 
this our cooperation has reached a new level. 
These are just facts, but what is really behind 
of it? With more than 20 countries and 200 
teams, IBCC is one of the world's biggest 
�shing competition in the world, and it's all 
dreamed in Hungary, on magical Lake like 
Balaton, which is the largest lake in Central 
Europe. Let's see the numbers! A major part of 
the 440.000 anglers are recreation anglers and 
visit Lake Balaton for the recreational purpose 
the number of them is dynamically growing in 
Hungary. One of them now will be able to 
show what they know and what the 
"Hungarian Sea" knows.

Through the regional member and its special 
members, MOHOSZ is a national organization 
of anglers organized in more than 1100 �shing 
associations, which are the landholder of the 
majority of state-owned �shing lakes, but also 
as a national sports association is pursuing 
special purpose functions; interest of �sher-
men and angling organizations and sectoral 
coordination tasks. The Balaton Fish Manage-
ment Nonpro�t Company, which hosts the 
competition, is a member of the MOHOSZ and 
the organizer of the competition is a diamond 
supporter of MOHOSZ, but also the most 
important professional co-operating partner of 
the media.

We are " in the same boat.", so it is our 
common duty to support all major events in 
Hungary that show the Hungarian �shing 
tradition, the �shing tourism opportunities 
and hopefully bring the reputation around the 
world. For the fourth time, this gigantic com-
petition is an excellent opportunity to present 
the stronger and nicer carps of the lake year by 
year and, in the case of a consistent implemen-
tation of IBCC, it is a huge opportunity to put 
�shing tourism in new foundations and to 
convince the wider public for an appropriate 
�shing based on mutual bene�ts.

In order to ensure the purity of the competit-
ion and observance of the rules this year, 
MOHOSZ takes part with signi�cant human 
and technical-assistant because of our 
common interest in the smooth running of 
IBCC. Lake Balaton with its indigenous �sh 
population recognized as a national treasure is 
actually for everyone, but we as anglers should 
take care the most of it thinking about the 
past, present and the future. All teams 
common responsibility the fair �shing, the 
exemplary treatment of �sh and of course, the 
show of cultured manners to the world. We 
also hope that the visitors from abroad will 
bring again a good reputation for Hungary, 
Balaton, Hungarian hospitality and sports 
�shing.

It's a good feeling when goals and opportuniti-
es meet. Our support in this case  is self-evi-
dent, and we were not alone at this time. But 
the point is again the competition itself, the 
celebration of the carp �shing in Lake Balaton, 
is another big common adventure. We wish 
everyone good luck!

komoly formáló erő balatoni horgászturizmus 
új alapokra történő helyezéséhez, az 
Önkormányzatok, a szélesebb közvélemény 
meggyőzéséhez a horgászat megfelelő, 
kölcsönös előnyökön alapuló elismerésének 
érdekében. 

Mindezek érdekében a verseny tisztaságának, 
a szabályok betartásának ellenőrzésében idén 
a MOHOSZ jelentős emberi és technikai 
erőkkel vesz részt, mert közös érdekünk az 
IBCC zökkenőmentes lebonyolítása. A Balaton, 
benne a nemzeti kincsként elismert őshonos 
halállomány ugyan valójában mindenkié, de a 
halakra nekünk, horgászoknak kell a legjobban 
vigyázni a múlt ismeretében a jelenben is, már 
a jövőre gondolva. Az indulási jogot kapott
csapatok lehetősége, de felelőssége is a 
sportszerű horgászat és halkezelés,
a példamutató bánásmód és persze a kulturált 
vízparti viselkedés megmutatása a világnak, 
horgásznak és nem horgásznak egyaránt. 
Bízunk abban is, hogy emellett a külföldről 
idelátogatók újra jó hírét viszik majd 
Magyarországnak, a Balatonnak, a magyar 
vendéglátásnak és magának a 
sporthorgászatnak is. 

Jó dolog, amikor a célok és a lehetőségek 
találkoznak. Támogatásunk így ez esetben 
magától érthetődő, s ezzel most sem voltunk 
egyedül. De a lényeg ismét maga a verseny, 
egyben a balatoni pontyhorgászat ünnepe, az 
újabb nagy, közös kaland. Sok sikert kívánunk 
mindenkinek!
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elnökhelyettes/deputy president
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New opportunities for boilie 
fishing at Lake Balaton!

W e started operating the www.boiliebalaton.hu site from 
the year of 2018, which is exclusively about “behúzós 

horgászat” (boilies fishing). All information is on the site 
which is related and needs to exercise of boili method. From 
this year, it is possible to reserve designated fishing pegs 
before the start of the bathing season, and the number of 
selected areas are constantly increasing. Before 
starting angling, logging in must be done on 
this site. News, catches, racing experiences, 
fishing rules, and other useful information 
are on our site.   
 
The possibility of fishing with one of the follow-
ing valid tickets; three days, weekly and yearly terri-
torial tickets. Tickets can be purchased or booked in person 
at any settlement around Lake Balaton, or even online. 
 
Since the start of the „behúzos horgászat” in Lake Balaton in 
2015, a number of capital carps have been captured which 
is a proof of the fact that the Hungarian sea is inhabited 
by many large specimens. We recommend you to visit the 
„Balaton ponty-arcképcsarnokot! 
 
We hope that captured the attention of all anglers and see 
you soon at Lake Balaton! 
 

info@boiliebalaton.hu 

ugyfelszolgalat@balatonihal.hu 

Új lehetőségek a balatoni bojlis 
horgászatban!

2018-tól elindult a boiliebalaton.hu oldalunk, amely 
kizárólag a behúzós horgászattal foglalkozik. Itt 

minden információ megtalálható, ami a módszer gyakor-
lásához kötődik. Az idei évtől lehetőség van kijelölt be-
húzós horgászhelyek foglalására a fürdőszezonon kívül, 
amelyek száma folyamatos bővülés alatt áll. A horgászat 
megkezdése előtt a bejelentkezést is ezen a felületen kell 

megtenni. Hírek, fogások, a versenyek tapasz-
talatai, horgászrend és sok más hasznos 

információ található meg az oldalunkon. 
 
Természetesen továbbra is lehetőség 

van előre foglalás nélkül a szabad vagy 
magán partszakaszokon behúzós horgá-

szatra. Ebben az esetben az adott település 
önkormányzatánál, vagy a magánterülethez tartozó 
illetékes személynél/tulajdonosnál kell megérdeklődni 
az életvitelszerű tartózkodással (sátorozás) kapcsolatos 
feltételeket.Három napos, heti, illetve éves területi jeggyel 
is lehetőség van behúzós bojlis módszerrel horgászni.  
 
A jegyeket a Balaton körül minden településen szemé-
lyesen, vagy akár online is meg lehet váltani. A balatoni 
behúzós bojlis horgászat 2015-ös elindulása óta számos 
kapitális ponty került a fényképezőgépek lencséi elé a 
Balaton mindhárom medencéjében, ez ékes bizonyítéka 
annak, hogy a magyar tengert rengeteg nagytestű pél-
dány lakja. Ajánljuk megtekintésre a „balatoni ponty-arc-
képcsarnokot”!  
 
Reméljük minden pontyhorgásznak felkeltettük az érdek-
lődését és mihamarabb találkozunk a vízparton!

www.balatonihal.h
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GUEST HOUSE ON THE SHORE 
OF LAKE BALATON!

You can reach the gleaming water of the Balaton 
through the platform that stretches passing through 

the beautiful reeds at the end of the land. You can fish 
from the platform, but you can also use the boat owned by 
the guesthouse.

The attributes of the land provide an excellent opportu-
nity not only for enthusiasts of carp fishing in the 
reeds, but for predatory fish anglers as well. 
Along the reeds you can catch beautiful pike, 
perch and on open water asp and zander.

The attributes of the land provide an 
excellent opportunity not only for enthusiasts 
of carp fishing in the reeds, but for predatory fish 
anglers as well. Along the reeds you can catch beauti-
ful pike, perch and on open water asp and zander.

The guest house accommodates 11 people and has one 
room with three beds, two double bedrooms and a living 
room with additional four beds. Within two minutes there is a 
nearby beach and shopping facilities. For further information, 
please visit our website: www.balatonihal.hu/vendeghaz or 
inquire at the vendeghaz@balatonihal.hu address.

Önt is várja Keszthelyen 
a Süllőfészek Vendégház!

K eszthelyen az Entz Géza sétány 9. szám alatt nyílt meg 
a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. új vendéghá-

za, amely egész évben várja Kedves Vendégeit. 
Az öreg fenyőfák árnyékában álló vendégház saját 

vízparttal biztosít nyugodt kikapcsolódást nem csak 
horgászok részére.

A telek végén nyújtózó vadregényes ősná-
dasban  utat vágó stégen keresztül érhető 

el a Balaton csillogó víztükre.
Nem csak a stégről van lehetőség 

horgászni, a szomszédban található a 
Helikon Horgász Egyesület  tanyája, ahol 

csónakbérlésre is lehetőség van.
A terület adottságai kiváló lehetőséget nyújtanak 

a nádi pontyozás szerelmeseinek, de a ragadozóhorgá-
szok is megtalálhatják számításukat: a nád előtt szép 
csukák, sügérek, a nyílt vízen balin és süllő fogására 
kínálkozik lehetőség.

 
 

www.balatonihal.hu/vendeghaz

www.balatonihal.h

u
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The Incredible story!
IBCC is undergoing unprecedented dynamic growth. 

Compared to the initial numbers, in 2018, four times as 
many teams compete with each other this year. More 
than a hundred staff member work in order to organize a 
successful event.

IBCC is the world’s largest carp competition!
60 location, and 32 settlement taking part in the IV. IBCC. 

With 200 teams, a one-week long carp catching competition 
which has not ever happened in the world. The gigantic 
racetrack starts on the north shore of Lake Balaton from 
Balatonalmadi, towards to Keszthely, along on the south 
shore, right up to Balatonvilágos. This distance by road is 
at least 180 km! It is only 20 km and meets the field on the 
eastern basin.

Gigantic international interest
Competitors come from 21 countries, including many 

returners. Those who once admired the strength of Lake 
Balaton are all aspired to come back and bring the reputation 
of the race farther year by year. 

Safety and ensure the rules are above all 
More than 50 marshals and at first time the uniformed 

men of the Hungarian National Fishing Federation will 
ensure the full respect of the rules of the race! The most 
important aspect is safety, which is the basis of the IBCC 
rule system, is our primary task of protecting the integrity of 
the competitors.

Competition in the competition
There are winners in all sectors besides the absolute 

first. Except the absolute first, the biggest fish and the team 

with the 5 of the highest caught fish average weight is also 

awarded.

Another chance to catch the giant

The IBCC official record was set up in 2017 by the Czech 

Black Bass Star Baits. 26.05 kg carp which is the biggest 

ever in the history of the race. Will this record break this 

year? Can the world see the biggest carp of Lake Balaton? 

More than 800 end tackle will wait for the giant.

Only those can win ...

... who never give up those who believe in success and 

who have a bit of luck with them. Sometimes the best places 

mean nothing, the whims of Balaton, the weather and many 

factors make it harder for competitors. The best team must 

recognize the opportunities and be able to use it.

Minute by minute, live coverage

On the day-to-day events of the competition, live online 

broadcasting every night from 20:00 hours on fishing and 

hunting channel, Number 1 outdoor channel in Central Eu-

rope. The live program and the daily highlights of the events 

will be also available at www.ibcc.hu and on the Facebook 

page of F&H, as well as the current state of the results.

Hihetetlen történet!
Példátlan fejlődésen, dinamikus növekedésen megy ke-

resztül az IBCC. A kezdeti számokhoz képest 2018-ban már 
négyszer annyi csapat küzd meg egymással és a Balaton 
erőivel. A rendezvény sikeres lebonyolításán egy időben 
több mint százan dolgoznak.

Az IBCC a világ legnagyobb pontyfogó versenye!
60 helyszínen, 32 település bevonásával zajlik a IV. IBCC. 

200 csapat részvételével egyhetes pontyfogó verseny még 
sehol a világon nem zajlott. A gigantikus versenypálya a tó 
északi-partján Balatonalmáditól, nyugat felé Keszthely érinté-
sével, végig a déli-parton, egészen Balatonvilágosig tart. Ez a 
távolság közúton legalább 180 km! Már csak 20 km és a keleti 
medencében összeér a mezőny…

Fokozott nemzetközi érdeklődés
21 országból érkeznek indulók idén, köztük több visszatérő. 

Azok, akik egyszer megcsodálták a Balaton erejét, az IBCC 
hangulatát, mind visszavágynak, a verseny híre pedig szélse-
besen terjed. 

 A biztonság és a szabályok betartatása mindenek előtt
A verseny tisztaságára több mint 50 versenybíró és idén 

először a Magyar Országos Horgász Szövetség egyenruhás 
halőrei vigyáznak! Kiemelt szempont a biztonság, amely az 
IBCC szabályrendszerének alapja, ezek betartatása a verseny-
zők épségének védelmében elsődleges feladatunk.

Verseny a versenyben
Az IBCC-n az abszolút első mellett minden szektorban hir-

detnek győzteseket. Rajtuk kívül a legnagyobb hal kifogója 
és az a csapat is nyereményben részesül, amelynek a kifo-

gott 5 legnagyobb hal átlaga a mezőnyben a legmagasabb!

Egy újabb esély az óriás megfogására
Az IBCC hivatalos rekordját 2017-ben a cseh Black Bass 

Star Baits állította fel. 26.05 kg –os haluk a verseny történe-

tének eddigi legnagyobbja. Vajon idén sikerül-e megdönteni 

a rekordot? Megpillanthatja-e a világ a Balaton legnagyobb 

pontyát? Több mint 800 végszerelék várja majd egy héten át 

a matuzsálemi pikkelyeseket. 

Csak azok győzhetnek …
… akik soha sem adják fel, akik hisznek a sikerben, és akik 

mellé egy kis szerencse is áll. Hiába a favoritnak vélt helyek, 

a Balaton szeszélyessége, az időjárás és számtalan tényező 

nehezíti a versenyzők dolgát. A legjobb csapatnak fel kell 

ismerni a lehetőségeket és tudni kell élni is velük.

Folyamatos tájékoztatás, élő közvetítés
A verseny aznapi történéseiről, minden este 20 órától 

élő internetes adásban számol be a Fishing and Hunting 

Channel, Közép-Európa egyetlen lokalizált horgász-vadász 

csatornája. Az élő műsor, és a napi eseményekből készített 

összefoglalók a www.ibcc.hu oldalon, valamint a F&H Face-

book oldalán lesznek elérhetők, csakúgy, mint az eredmé-

nyek aktuális állása is.
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The One Sector

Balatonalmádi
The town developed from 

three previously separated villages, 
which were united by combining 
Balatonalmádi and Káptalanfüred 
in 1952, and Balatonalmádi and 
Vörösberény in 1971. For the fast 
development of Almádi, it has a 
major role in the nearby county 
seat, Veszprém.

Alsóörs 
Alsóörs is the Balaton Riviera 

on the Northern shore of the mar-
vellous lake. A beautiful landscape 
of Pannonian cheerfulness and a 
historical atmosphere offering a 
developed spa culture today. The 
little city has wonderful wineyar-

ds, wine tasting possibilities, a 
beautiful beach and a fantastic 
partyplace during the summer. 
Great location for youngsters and 
party lovers, as well as for family 
holidays. Source: www.alsoors.hu

Csopak 
Csopak is a neighbouring vil-

lage to Alsóörs. A little inviting pla-
ce, with many famous winetasting 
gardens such as Balogh and Jásdi 
Pince. It is also famous for its clear 
mineral water and wonderful little 
forest close to the city on the hill. 
Source: www.csopak.hu

Balatonfüred 
Balatonfüred is a popular 

resort town in Veszprém county, in 
Hungary, with a population of 
13,500, situated on the northern 
shore of Lake Balaton. Ancient 
dwellings, old buildings, churches, 
charming vineyards, parks, old 
trees send a message to the man 
of today. Source: www.balatonfu-
red.info.hu

Tihany 
If you have not heard about 

the Echo of Tihany, it is time to 
go and check it out. Wonderful 
scenes, gorgeous unique view 
from the historical Abbey (from 
year 950) makes Tihany one of the 

most attractive and popular desti-
nation of the Balaton tourists. It is 
worth to have a lovely walk around 
to see the original little stoned 
houses and the different building 
style from other towns, and to see 
the inner lake and lavender fields. 
Source: www.tihany.hu

Balatonudvari 
Just next to Tihany, Balato-

nudvardi is a little village having 
only 383 inhabitants. If you would 
like to have a relaxing and quiet 
time, then this is a perfect place to 
enjoy the nature. Chapel, cemetery 
and churches are the most impor-
tant attractions of this little place, 
and the piece it reflects.

The One bait is the result of long experimenta-
tion that has proven its catchiness on count-

less water, not just on weekend fishing, but also on the 
prestigious international competition. The real test phase, 
therefore, took place under the tough condition, constantly 
refining the bait! After getting the winning recipe, there was 
no change in the ingredient, and numerous wins proved the 
effectiveness of the work. Since many years have passed 
until now, but now we have to realize that there have been 
countless wins and trophy thanks to The One Bait products 
are contains 100% natural ingredients are not only suitable 
for quick fishing, but also for long trips. The One has four 
types of bait palette: Red, Strawberry-Frankfurt, Black, 
Squid-Plum, Purple is crab flavored, and Gold is scopex 
butterfat flavor. The One team is constantly testing the 
products so you can take part in amazing catches.

A The One csalik hosszas kísérletezés eredmé-
nyei, melyek számtalan vízen bizonyították 

fogósságukat, sőt nem csak hétköznapi horgászatokon, 
hanem rangos nemzetközi versenyeken is. Az igazi teszt-
fázis tehát igazán kiélezett helyzetekben történt, folyama-
tosan finomítva a csalit! Miután összeállt a nyerő recept, 
már nem volt módosítás az összetételben, a számos 
kupagyőzelem pedig igazolta a munka eredményességét. 
Ezt követően hosszú évek teltek el napjainkig, de most elér-
tük azt, hogy számtalan rekordfogás született a The One 
termékeknek köszönhetően. Ezek a 100%-ban természetes 
összetevőkből készült csalik nem csak a gyors horgászato-
kon, hanem a hosszabb túrákon is sikerrel alkalmazhatóak. 
A The One négy fajta csali palettával rendelkezik, a Red, 
eper-frankfurti, a Black, Squid-szilva, a Purple, rákos, és 
Gold, scopex-vajkaramella ízesítésű. A The One csapata 
folyamatosan teszteli a termékeket, hogy Önök is részesei 
legyenek a szép fogásoknak.
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J et Fish was established in 1990 as a producer 
of boilies, hook-baits and fish food. Since the 

very beginning we focus on the highest quality such as 
HNV boilies for example. Our Biosquid, Biokrab and Biokrill 
products are popular and successful all over Europe. We 
put great emphasis on the quality of the ingredients and 
first-rate production processes. Our boilies are based on 
top-class ingredients and we boil them in steam to pre-
serve the quality to the utmost. In the course of time our 
baits became very successful and attract a huge amount 
of clients all around the continent. Currently we export 
to several European countries and produce about 1000 
top-quality items such as boilies, pellets, boosters, dips, 
special boilies, pop-ups, method mixes etc. At present we 
make about 2 tons of boilies per day and therefore we are 
the biggest boilie producer in the Czech Republic. We also 
run the private lake Hejlov, a renowned Czech venue, with 
an impressive stock of big carps. I believe you will also 
find products to suit your needs best and will become our 
satisfied customers. 
www.jetfish.cz

AJet Fish 1990-ben alapult, fő tevékenysége 
bojli, horog csali és etetőanyag gyártása. 

Már a legelejétől kezdve a fő szempont a legjobb minő-
ség megteremtése úgy, mint a HNV bojlik. Bio termékeink 
Európa szerte népszerűek és jól beváltak. Nagy hangsúlyt 
fektetünk a minőségi alapanyagok használatára a gyártás 
folyamán. Bojliaink első osztályú összetevőkből állnak 
és gőzben pároljuk őket, hogy a minőségüket a leghosz-
szabb ideig megőrizzék. Idővel a csalijaink sikeresek és 
népszerűek lettek a kontinensen. Jelenleg Európa számos 
országába szállítjuk termékeinket számtalan első osztályú 
horgásztermékkel együtt úgy, mint bojlik, pelletek, ízfoko-
zók, dípek, pop-up-okat, method mixeket, stb… Naponta 2 
tonna bojlit gyártunk, amivel Csehország legnagyobb bojli 
gyártói vagyunk. Továbbá, üzemeltetünk egy magán tavat, 
a Hejlov tavat, ami híres a lenyűgöző nagy ponty állomá-
nyáról. Bízunk benne, hogy Ön is megtalálja az igényeinek 
legjobban megfelelő termékünket és ez által elégedett 
vevőink között köszönthetjük.  
www.jetfish.cz 

Jet fish Sector

Balatonakali
A place for the students and 

youth, this place has 10 camp sites 
for young students, schoolboys 
and schoolgirls, where many 
schools organise summer holidays 
for their students. It also has 3 
international camps for tents, or 
caravans for international families 
or camping lovers. The little port is 
a home for many sailing boats.

Zánka
Zanka used to be the famous 

camping site for the school 
students in the 90’s - Because of 
its location even during the Roman 
Empire it was fully inhabited. Its 
attraction are the AirBase exhibi-

tion and the national Park.

Balatonszepezd
The tiniest little fishing village 

of Balaton. Famous of its fantastic 
clean air and wonderful sights and 
nature.

Révfülöp
Révfülöp is an anciant ferry 

crossing point, The settlement is 
first mentioned in written record in 
1211. Around 1538, it was 
destroyed during the Turkish 
invasion. Subsequently, it became 
a viticultural colony of the nearby 
town Kővágóörs, and then a vassal 

land of the Tihany Abbey. In 1752, 
the harbor reopened, and during 
the 19th century, the town 
expanded due to the construction 
projects of many wealthy 
vacationers, under whose alliance 
in the Révfülöp Beach and Shore 
Development Committee the town 
gained independence in 1943. 
Since this time, Révfülöp has been 
characterized by dynamic growth. 
Source: www.wikipedia.org

Pálköve
Pálköve is located on the 

northern shore of Lake Balaton. 
Pálköve Bay is located between the 
lakeside and main road 71, largely 
separated by a forest or mezzani-

ne. The settlement lies in one of the 
largest oak-forest in the Balaton 
Uplands. One of the few remaining 
anciant reed popolation of Lake 
Balaton. can be found on the 
shores of Pálköve. Separated by 
low hills From the Káli Basin. The 
carbonated fount, named after 
Ferenc Rákóczi, which is one of the 
natural acidic waters found in the 
area. The water source is available 
for free, and its well is located on 
the beach. In Pálköve’s immediate 
neighborhood was the loading port 
of Lake Balaton’s quarry, from 
which the mined red sandstone 
nearby was transported to other 
parts of the lake.  
www.wikipedia.org
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LYNX
Titanium Beauty

www.facebook.com/mivardi

www.mivardi.com

• Mivardi flagship reel
• Super slow oscillation
• 9+1 shielded stainless steel ball bearings
• Precise line lay
• High strength graphite body

• Titanium main shaft
• Carbon drag system
• Heavy duty worm shaft system
• Fast adjustment drag system (F.A.C.D.)
• Spare aluminium spool 10000

Capacity: 480 m / 0,30 mm        Ball Bearings: 9 + 1        Gear rate: 4,3:1        Weight: 650 g        Price: 159,90 Eur

Mivardi Sector

Ábrahámhegy
Abrahamhegy is between Örsi 

Hill and Tapolca Valley up on the 
hill, a 550 inhabitant village with 
amazing view to the Lake. Among 
the vineyards is the St Stephens 
Chapel  and the beautiful evergreen 

Folly arboretum.

Badacsony
Plenty unique and famous 

wine cellars, wine tasting 
possibilities, restaurants, and guest 
houses make Badacsony a real 
gourmet place. 

Badacsonylábdihegy
For tourists, there is a beautiful 

view of the terrace of innumerable 
private houses and guesthouses. 
Its tiny mountain roads provide a 
great opportunity for a simple walk, 
but the toughest hiking trails make 

a brave entrepreneur a lot of 
trouble.

Balatongyörök
In 1990 Gyorok received the 

Village of Europe (Prix d’Honneur) 
award, especially for its peaceful 
and fascinating beauty.

Vonyarcvashegy
If you like hiking or having ex-

cursions, then you can really enjoy 

your time here, by having a nice 
little wonder in the woods, and 
then end up on the top of a 225 
m high hill of dolomite in Balaton 
Highland Natural Park and walk up 
to the Kitaibel Belvedere.

Gyenesdiás
The little village has a unique 

attraction: the oldest beech tree 
in Hungary, just 2 kms away, 
surrounded by valleys.

M IVARDI is the single most important brand in 
the Czech marketplace and a highly recog-

nised brand in the central European region. In the Mivardi 
product range you can find a premium selection of carp 
fishing tackle denoted with an M-CARP symbol. The other 
part of our production is focused on the advanced match 
and feeder fishing industries. Within our product range is 
also a large amount of tackle dedicated to pleasure angler. 

M-CARP
The top level fishing tackle made for enthusiastic and de-
manding carp anglers. These words shortly characterize the 
MIVARDI products marked with the symbol M-CARP. These 
products were developed with emphasize on the top quality 
of used materials, a reliable function, a perfect manufactur-
ing quality and the long lifespan. The M-CARP logo helps to 
identify this selected tackle in the wide range of MIVARDI 
goods. It helps to distinguish easily these top quality prod-
ucts from our hobby fishing production. This symbol you can 
find with each product from the exclusive M-CARP collection 
in this catalogue. The products from exclusive M-CARP se-
lection have been awarded many times in the fishing tackle 
shows. The most impressive are the bivvies and chairs 
awarded several times (Bivvy of the year 2013, Bivvy of the 
year 2012, Chair of the year 2012 and the Grand Prix award 
for the best product of the show For Fishing in Prague).

M IVARDI egyedülálló és meghatározó márka a 
Cseh és európai piacon. A Mivardi termékei 

között megtalálható a szuper prémium horgászfelszerelé-
sek amik M-CARP jelöléssel vannak ellátva. Természetesen 
megtalálható a Mivardi termékek között a haladó vagy 
fél-profi horgászok részére készült termékek is. Továbbá 
a Mivardi gondolt a hobbi vagy hétvégi horgászokra is, így 
ŐK is megtalálhatják a számukra legmegfelelőbb terméke-
ket itt. 

M-CARP
A szuper prémium termékek a legelkötelezettebb és 
legigényesebb horgászok számára készülnek. Az M-CARP 
szó egyértelműen kifejezi azt, amit a MIVARDI képvisel a 
piacon. Ezek a termékek a legnagyobb elkötelezettséggel 
készülnek, ami biztosítja a megbízható működést, tökéle-
tes gyártást és hosszú élettartamot. Az M-CARP logóval 
ellátott termékek könnyen megkülönböztethető a többi 
MIVARDI terméktől. A M-CARP szimbólummal ellátott 
termékek könnyen felfedeztetőek a MIVARDI katalógu-
sában. Az M-CARP termékek több díjat nyertek az elmúlt 
évek horgász kiállításain. Legkiemelkedőbbek ezek közül 
is az M-CARP sátor (mely 2012-ben és 2013-ban az év 
sátorának) valamint az M-CARP fotel, amelyet 2012-ben az 
év fotelének választottak és a prágai horgász kiállításon 
megkapta a Grand Prix díjat.
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NEW MATT ATS COATING

MICRO BARB

LONGER POINT

INCREDIBLY STRONG

SHANK IS DESIGNED TO HAVE A STRAIGHT EYE

We’re pleased to introduce you a new hook in our range made by a UK company Carp’R’Us.

The shank is designed to have a straight eye. The point is a bit longer than on the other hooks in the range and has a micro barb. Longer point enables 
the hook to penetrate the carp’s mouth easier and the micro barb minimalizes any damage. Same as all the hooks in our range, also the Predator is 

manufactured in Japan by the most respected and the best hook manufacturer using the highest quality Japanese steel. Hooks are tempered using 
our patented proces which gives them great strength and long-lasting sharpness. The new matt ATS coating without the use of teflon ensures longtime 

protection against corrosion but doesn’t effect the hook’s strength unlike the teflon coating.

FOR MORE INFORMATIONS CLICK TO OUR ESHOP WWW.NIKL.CZ

Carp ’R’ Us & Nikl Sector

Keszthely
The capital of Lake Balaton, 

was founded in 1247, has an inc-
redible past  with wonderful sights 
and cultural programs to discover. 
This is a place where you can 
spend more days of exploring the 
city museums, exhibitions, the un-
believeable palace, the unique city 
hall, concerts, all year events and 

last but not least wine festivals. 

Balatonszentgyörgy
Located On the western tip of Lake 
Balaton, on the wooded hillside 
rising above the lake, there is the 
hunting lodge of Countess Feste-
tics. The star-shaped building is 
unique in the world.

Balatonmáriafürdő
Balatonmariafurdo belonged to 
the Festesics Family, where they 
often came to rest and enjoy the 
beaches. The viniculture is dated 
back to the 1890s , having the first 
successful grape picking/  harvest 
in 1896.

Balatonfenyves
Balatonfenyves is famous for its 
mini train service, which can be 
used all year long, crossing many 
wonderful places alongside the 
lake. The little village becomes a 
summer theatre during summer 
nights and has a lovely open air 
cinema as well.

Carp’R’Us is a British company founded in 
1996 by a great innovator and a legend by 

the name of Ray Dale-Smith. Ray has always been an 
innovator of terminal tackle and wasn’t afraid to develop 
and introduce new products on the market which are now 
considered as standard but were absolutely revolutionary 
at first. Fluorocarbon hairs, Snag Clip system, Mouths-
nagger line aligners, Longshank Nailer hook, Centurion 
2000 hook, Cranked Hook… these are just a few products 
that Carp’R’Us has invented so far.
 
We’ve focused on the needs of a continental carp angler 
and we’re still developing new products. We can mention 
for example the ATS range of hooks which were designed 
for large lakes, big carp and hard conditions – simply 
strength and reliability.  Other products were introduced to 
the range shortly after – for instance Strip-X coated braid 
which is also a strong and reliable rig material with outer 
coating.

Karel Nikl company was founded in 2001 and was focu-
sed on carp bait development. Karl’s strategy was clear 

since the early beginning – producing bait which is a bit 
more expensive but the quality is as high as possible. To-
day Nikl s.r.o. is one of the leading carp fishing companies 
in the Czech Republic and Slovakia and continues to break 
through in other European countries as well.

Carp’R’Us és a Nikl cég büszke szponzora 
az IBCC 2018-nak, a verseny a lenyűgöző 

Balatonon kerül megrendezésre. A tó a természet gyönyörű 
alkotásának egy része. Ma már tudjuk, minden kétséget ki-
zárva, hogy a Balaton az európai pontyhorgászat ikonikus 
helyszíne. 
 
A Carp’R’Us 1996-ban Ray Dale-Smith által alapított angol 
cég. Ray mindig is egy újító volt a horgász felszerelések 
terén, aki sohasem félt új dolgokat kipróbálni. Találmányai 
manapság már hétköznapi felszerelésnek számítanak, de 
abban az időben revolúció volt. Cégünk az európai ponty-
horgász igényeire fókuszál és folyamatosan új terméke-
ket fejleszt. Megemlíthetjük az ATS horgokat, amik nagy 
tavakra, nagy pontykora és nehéz körülményekre lettek 
megalkotva – ellenálló és megbízható. További kiemelkedő 
termékünk például a Strip-X zsinórok, amelyek erősek és 
egy külső ellenálló bevonattal vannak ellátva, hogy a legne-
hezebb körülmények között is megállják a helyüket.

Karel Nikl cég 2001-ben alapult, fókuszálva a pontyos 
csalikra és etetőanyagokra. Karel célja a kezdetektől 

fogva egyértelmű. Olyan terméket gyártani, ami egy picit 
drágább, mint az átlag, de a minőség a legmagasabb. Ma-
napság a Nikl cég, vezető csali gyártó a Cseh és Szlovák 
piacon és folyamatosan növekszik Európa szerte.
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Netrisk.hu Sector

Netrisk.hu Zrt. – A piacvezető biztosítási portál
A z 1994-ben alapított Netrisk.hu online bizto-

sítási portál Magyarország első biztosítási 
alkuszi szolgáltatást nyújtó honlapja, melynek 

létrehozója és üzemeltetője a Netrisk.hu Első Online 
Biztosítási Alkusz Zrt.

A Netrisk.hu az elmúlt 23 évben több mint 1 millió 
online ügyfelének segített megkötni a biztosítását. A 
portálon a látogatók megbízhatóan, biztonságosan, 
gyorsan, kényelmesen, szakszerűen és gazdaságosan 
intézhetik biztosítási ügyeiket. A Netrisk.hu teljes körű 
alkuszi szolgáltatást nyújt a biztosítási díjak kiszámí-
tásától a biztosítások megkötésén át a kárbejelentésig 
és tanácsadásig. Mindezt az ügyfelek az év 365 napján, 
a nap 24 órájában kényelmesen, az otthonukból vagy a 

munkahelyükről intézhetik megspórolva az utána járás 
fáradalmait.

A Netrisk.hu az elmúlt években hozzálátott szolgáltatá-
si portfóliója fejlesztéséhez, hogy ügyfelei a biztosításon 
túl egyéb témákban is segítséget kapjanak az összetett, 
bonyolult szolgáltatások összehasonlításához. 2013-tól a 
Netrisk.hu a Bankkalkulator.hu nevű portálján már a banki 
termékek, hitelek, kölcsönök, folyószámlák, hitelkártyák 
világában is segít eligazodni ügyfeleinek.

2016-ben pedig Telenet.hu.hu néven elindult a Netrisk.
hu távközlési szolgáltatásokat összehasonlító portálja, 
ahol a látogatók a tv, internet, mobil és telefon csoma-
gokat hasonlíthatnak össze és meg is rendelhetik az 
igényeiknek megfelelő szolgáltatásokat.

Fonyód
Great location for fishing and angling, as more than 40 fish types  

are gathering here- which makes this place a fishing heaven. Beauti-
ful sailing boat port makes it easy to approach even on the water.

This place was always loved and already inhabited in the prehistoric 
times due to its great location and natural richness. The Fortress 
was built in 1544, occupied and ruined by the Turks in 1575- now 
there are only a few remains to discover the ruins of the past. The 
beautiful villas and houses were built in the 1890s and since then, it 
became a popular holiday resort. The Varhegyi Belveder is awaiting 
for its visitors, offering a wonderful view. Famous for its clear water, 
good air, and minerals, Fonyod is still an attractive place to go.

Source: www.fonyod.hu

Fonyód
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Carp Expert Sector

The first Carp Expert monos debuted 25 years 
ago in the Central and Eastern European 

market. The brand has been a success ever since. Now-
adays, Carp Expert offers not only fishing lines, but any 
kind of tackle that carp anglers need. Our products are 
continuously being developed. In 2017 plenty of novel-
ties will be available on the shelves of the shops.

Let’s start with Feeder Neo. When designing Feeder 
Neo, our starting point was the successul Double Speed 
reel. Feeder Neo is a baitrunner reel. Its drag can be 
adjusted easily with a lever at the bottom of the reel. 
Thanks to a 5,5:1 gear ratio, you can reel in your line 
quickly without any effort. Feeder Neo has 5 bearings, 
which guarantee smoothness and precision. Its anti 
reverse system works with a needle roller, which reduces 
the chances of tangles. The advantages of the reel can 
be exploited mainly in feeder fishing.

A legelső Carp Expert márkajelzéssel ellátott 
monofil zsinórok negyed százada debü-

táltak a Közép-Kelet Európai horgászpiacokon. A márka 
sikere töretlen, de azóta a zsinórok mellett szinte minden 
kellék, kiegészítő elérhető, ami egy modern pontyhorgász 
számára szükséges. A termékpaletta fejlesztése, frissítése 
folyamatos. 2017-ben is több tucat újdonságot találnak 
majd a horgászok a boltok polcain. Kezdjük a sort a Feeder 
Neo orsó bemutatásával, aminek fejlesztésekor a tavaly 
nagy sikereket elérő kétsebességes Double Speed orsó volt 
a kiindulópont. A Baitrunner rendszerű, tehát nyeletőfékes 
orsónál a fékerőt egy kapcsoló segítségével gyorsan tudjuk 
változtatni. Az orsó áttétele 5,5:1-hez, ami igen gyors szere-
lék bevontatást tesz lehetővé. 5 csapágy biztosítja a sima 
futást és a precíz működést, az orsó tűgörgős visszaforgás 
gátlóval rendelkezik, így kisebb a gubancolódás veszélye. 
Elsősorban feeder horgászatra ajánljuk, ekkor aknázhatjuk 
ki legjobban az orsó adta lehetőségeket.

Balatonboglár
Boglár is a popular holiday 

resort all year long, as it is a great 
location for hiking and excurs-
ions. Its Belvedere is a specially 
„rounded” shape, which is giving a 
unique attraction for visitors. The 
little town has 6300 inhabitants, 
has a corso and an inner walking 
street with many little shops and 
restaurants. Boglar was part of 
the Roman „Commercial Lane” as 
well as the „War Lane” of Pannonia, 
rich in grapes, vineyards and wine 
resorts. The Blue and Red Chapels 
have galleries inside, and serve as 
museums. 
Source: www.wikipedia.org

Balatonlelle
The town is one of the oldest 

settlements on the south coast of 
Lake Balaton. Its name is mentio-
ned in the oldest Hungarian record 
– the Founding Document of the 
Abbey of Tihany (1055) of Lelle’s 
St. Kelemen Cathedral which stood 
by the grand Hadiút (War Lane). 
Located centrally, the settlement 
suffered from the attacks of the 
Tatar and the Turks, but ist popu-
lation survived again and again. A 
swimming and bathing association 
was founded in 1904. In 1928, as 
an acknowledgement for having 
developed a beautiful chain of villas 
(„Villasor”), the town was classified 
as a „health resort” and took up the 

name of Balatonlelle. Wine growing 
is still the major activity at Kishegy, 
which is part of Balatonlelle, but is 
also a fine place for visiting tourists 
with its special atmosphere and 
picturesque view. On the top of 
the nearly 200 m hight mountains 
stands a small historical Barocque 
chapel, and on the opposite side 
is the house and wine cellar of the 
vine-dresser, which was built in the 
18th century. There is a concrete 
road leading from settlement to 
the vineyard. Balatonlelle is also 
proud of its red-stone church, the 
only one of its kind on the southern 
coast.

www.balatonlelle.hu

Balatonszemes
Little town with a beautiful 

Hunyadi Castle, which was built 
in baroque style by the Hunyadi 
Family in 1733. It served as their 
summer residence, and is open for 
tourists to explore. The Roman- 
Chatolic Church is also worth a 
visit, as it was built in between year 
1100-1200. Bagolyvar is definitely 
the most romantic attraction in 
this little place, built in 1900 now it 
is still privately owned, so it can be 
only admired from the outside only 
showing the fantastic exterior. Sze-
mes has lot of attractions from the 
past as well as a beautiful nature 
and lakeside. 
Source: www.balatonszemes.hu
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A Don Carp Baits egy dinamikusan fejlődő cég, 
aminek sikere nem más, mint a minőség! 

Termékeinket mi sem igazolja jobban, mint hogy cégünk 
és termékeink ismét helyet kaptak ezen Nemzetközileg is 
helytálló rendezvényen az IBCC –n! Cégünk számára ez egy 
igazán nagy elismerést jelent és egyben visszaigazolást nyer 
Munkásságunk, amit az elmúlt pár évben tettünk a horgászta-
tás kapcsán!

Az IBCC-n elért előkelő szektor II. Hely szint úgy igazolta, 
hogy termékeink országos szinten is meg állják a helyüket!

A Don Carp Baits horgászai egész évben vallatják ország 
szerte a horgász vizeket és büszkeséggel tölt el, hogy ezen 
időszakokban, évszaktól függetlenül sikeres túrákról tesznek 
beszámolót!

Termékeinket évről évre egyre több horgász előszeretettel 
használja! Visszajelzéseik és a termékeinkkel elért eredmé-
nyeik, a 20 kg feletti egyedi rekordok megdöntéseivel hozzá 
járulnak ahhoz, hogy mindig szemelőt tartsuk cégünk alap 
szemléletét: A MINŐSÉG MINDENEK FELETT!

Nagyon régi álmom vált valóra, a Don Carp Baits megnyitot-
ta saját Bojlis tavát, talán ebben ”úttörők” vagyunk hisz csali 
gyártóként elértük azt, hogy saját tavunk legyen és lehetősé-
günk nyíljon arra is, hogy mint vendéglátók is jeleskedjünk a 

Don Carp Lake-n. 2016 őszén rengeteg nagytestű hal került 
telepítésre! A hal telepítésekről és a napi információkkal kap-
csolatosan a facebook oldalunkon lehet tájékozódni.  

Ezúton köszönjük az IBBC –nek az ismételt lehetőséget 
és a horgász társainknak a Don Carp Baits termékeibe vetett 
bizalmat!

A Don Carp Lake ma Magyarország egyik leg dinamikusab-
ban fejlődő tava! 

Meg nyitása óta óriás léptekkel fejlődik a 28 HA bojlis pa-
radicsom! A tó 22 darab faházas bojlis állással rendelkezik 
amelyből 2 darab a kíméleti részen a vízre építve található 
és a VIP elnevezést kapták! A tóba telepített halak hamar 
népszerűvé tette ezt a csodálatos tavat! Számos 30+ és 20+ 
pontynak és amurnak adnak otthont! Kiváló infrastruktúrának 
köszönhetően akár családok számára is ideális hely a Don 
Carp Lake! Kulturált zuhanyzók és illem helyekkel van kiépítve 
a tó! Meleg ételek és hideg frissítő italok állnak rendelkezésre 
a tó büféjében a vendég számára! 
 
Sok szeretettel várunk mindenkit a halak birodalmába! 
 
www.doncarplake.hu

Don Carp Baits Sector

Balatonszemes
Little town with a beautiful 

Hunyadi Castle, which was built 
in baroque style by the Hunyadi 
Family in 1733. It served as their 
summer residence, and is open for 
tourists to explore. The Roman- 
Chatolic Church is also worth a 
visit, as it was built in between year 
1100-1200. Bagolyvar is definitely 
the most romantic attraction in 
this little place, built in 1900 now it 
is still privately owned, so it can be 
only admired from the outside only 
showing the fantastic exterior. Sze-
mes has lot of attractions from the 
past as well as a beautiful nature 
and lakeside. 
Source: www.balatonszemes.hu

Balatonőszöd
A small 900 years old, 560 

inhabitant place on the southern 
side of Lake Balaton, proven by 
archaeological evidence, it was al-
ready inhabited in b.c. 3000. It has 
a religious past, churches, chapel 
a Jewish cemetery, a Turul statue 
has a lot to offer for visitors. 
Source: www.balatonoszod.hu

Balatonszárszó
Balatonszárszó is a village 

along the southern shore of Lake 
Balaton in Somogy county. The 
settlement is first mentioned in 
written record in 1802. Before 1922 
it was called Szárszó. In 1973 it 
was declared a large town.  
Source: www.wikipedia.org

BalatonFöldvár
In around the 4th century AD, 

the area was settled by Celts, who 
constructed the large Iron Age hill 
fort that gives Balatonföldvár its 
name, the remains of which are still 
visible today. The earliest recorded 
use of the name ‚Földvár’ was in 
documents from the 11th century. 
The word appears again in written 
form in 1358. The town was 
referred to as ‚Földvárpuszta’ on 
maps between the 17th–19th 
centuries that recorded the land 
belonging to the Széchényi Family. 
The Széchényi family first 
proposed creating a bathing resort 
in the area of Földvár.  
Source: www.wikipedia.org

Balatonőszöd
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Flajzar Sector

Zamárdi
Zamárdi is located on the 

southern shore of Lake Balaton, in 
the county of Somogy, between 
Siófok and Balatonföldvár. His 
name was Balatonzamárdi 
between 1932 and 1943. The 
highest point of the inhabited area 
is Kőhegy (176 m). Its sights are 

the Amarokkő, Kőhegy Lookout, 
Resort Chapel, Heroes’ Chapel. 
Source: www.wikipedia.org

Siófok 
Siófok is a city in Hungary on 

the southern bank of Lake Balaton 
in Somogy County. The city is 
one of Hungary’s most popular 

holiday destinations, famous for its 
beaches and nightlife. It belongs to 
the town of Balatonkiliti and Bala-
tonújhely in the 20th century. The 
settlement received the prefix Sió 
from the Sió channel, in 1901. 
Source: www.wikipedia.org 

Balatonvilágos 
Balatonvilágos is a young 

village founded in 1961 in Bala-
tonfőkajár. For about half century 
the village belonged to Veszprém 
County. From 1st January 2013 
it belongs to Somogy County. Its 
sights are: The Holy Crown mo-
nument set up in 2000, II. Ferenc 
Rákóczi Memorial, memorial statue 
of Géza Mészöly. 
Source: www.wikipedia.org

Balatonaliga 
In the western part of Mező-

föld, on the north-east coast of 
Lake Balaton, it is a small town 
with a long stretch of about 5 km 
long. Its most beautiful sight is 
the so-called. panorama viewpoint 
where Géza Mészöly and István 
Csók painters got inspiration 
to their pictures about Balaton. 
The village is poor, but its land is 
rich in its past. The prehistoric, 
early Bronze Age fragments, the 
medieval pottery, the remnants of 
the Roman settlement were found 
in III. century. 
Source: www.utazzitthon.hu

F LAJZAR, s.r.o. is Czech manufacturer with 
more than 20 years of experience on electro-

nics market. It is also well-known for its independent de-
velopment of electronic devices and equipment, followed 
by job or mass production. Our products are highly valued 
by users and the quality of FISHTRON bite sounders is 
supported by the numerous awards from exhibitions and 
fairs. The FISHTRON products are a guarantee of quality, 
modern design, high durability and resistance for fisher-
men. 
 
www.flajzar.cz 
www.facebook.com/flajzar.cz
 

F LAJZAR, s.r.o 20 éves tapasztalattal rendel-
kezik a Cseh elektronikai piacon. Jól ismert 

a saját, egyedülálló fejlesztéseiről az elektronikai eszkö-
zök és felszerelések terén, majd ezt követi munka vagy 
tömeggyártás. Termékeink magas színvonalúak amelyet a 
felhasználok nagyra értékelnek. A FISHTRON kapásjelzőnk 
számos díjat nyert különböző kiállításokon. FISHTRON 
termékek a legmagasabb minőséget, modern dizájnt, és 
tartósságot képviselnek. 
 
www.flajzar.cz 
www.facebook.com/flajzar.cz

siófok
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Egyedülálló kínálatunk 130 000 m2.-es zárt területen: 
• 1400 férőhely szállodai szobákban és hangulatos bungalókban.
• Vendéglátás akár 2000 főre is, több étteremben.
• Rendezvénytermek 2300 főre (legnagyobb terem: 1500 fő).
• 500 m strand és szabadtér kültéri programokhoz.
• Wellness, rekreációs, sport és vizisport szolgáltatások.
• Programok: borkóstoló, vitorlázás, hajózás, kerékpártúrák. 
• 450 férőhelyes ingyenes parkoló a területen belül.

Szállodánk kitűnő választás, ha Ön
üzleti rendezvény, konferencia, kiállítás, családi ünnepségek megrendezéséhez keres helyszínt!

Várjuk szíves érdeklődését!
Hotel Club Tihany, 8237 Tihany, Rév. u.3. Tel.: 87/538 564, Fax: 87/538 516

Email: sales@clubtihany.hu, reserv@clubtihany.hu, www.clubtihany.hu
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THE OFFICIAL
APPLICATION
of IBCC 2018

50 000 
ANGLERS 
from 6 
countries

Upload your best 
moments and get 
new followers!

Follow the 
contest 
on Fishinda!
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