
Schindler Tibor beszámolója a Molnársziget HE évadnyitó 
versenyéről 

 
A Molnársziget HE évadnyitó versenyét idén április 19-én rendezték meg szinte álló vízen , 
borongós,szeles időjárási körülmények között. 
 
A taktikámat rakós és match botos horgászatra alapoztam. Főetetés után rakós boton kezdtem,és az 
első két betolásra szákolós halat akasztottam utána 20 perc haltalan időszak következett. Váltottam 
match botra, de ott  40 perc kapástalan időszak fogadott. 
 
Az előzetesen felépített  taktikámba erősen belenyúlva, etetőanyagomba 1 liternyi csontit és pinkit 
öntöttem, és így próbáltam kapásra ingerelni a halakat, amely olyannyira sikerült, hogy a harmadik 
dobásra sikerült egy 1.20 dkg-os balint, és több merítős dévér és karika keszeget a merítőmbe terelni a 
következő 30 percben. A továbbiakban 30 percenként 8-10 gombócos ráetetéses taktikám 3-4 halat 
adott etetésenként a verseny végéig. 
 
A mérlegelésnél 3650g-ot mutatott a mérleg, és ezzel sikerült megnyernem a vendég kategóriát. 
 
 

Beszámoló az RDHSZ csapatbajnokságáról 
 

A 2014. évi csapatbajnokságot április 27-én, vasárnap rendezték meg a csepeli versenypályán. Az 
előző napon tartott edzés során kiderült, hogy a pálya a szokásosnak mondható, halban szegény arcát 
mutatja és a technikás matchbotos horgászat lesz a legeredményesebb. Ezen kívül versenyképesnek 
látszott a snecizés is az U14 és a női szektorokban.  
 
A Csepel HE idén is két csapatot nevezett a versenyre. Versenybizottságunk az első csapatot idén az 
előző évi eredmények figyelembe vételével állította össze, törekedve arra, hogy a lehető legerősebb 
csapatot jelölje ki. Ennek eredményeképpen utánpótlás kategóriákban világ- és országos bajnokaink 
erősítették a csapatot.  
 
Az előző napi esős edzés után szép napsütéses időben kezdtük a versenyt, így hamarosan mindenki 
levette a pulcsiját és teli lett a vízpart Csepel HE pólós versenyzőkkel. Eközben kinél lassabban, kinél 
gyorsabban, de beindultak a halak. Két óra elteltével már arról szóltak a hírek a háttéremberektől, 
hogy az U14-ben Cserna Antal, az U18-ban Széles Ádám, az U23-ban pedig Hipszki Robi magasan 
vezetik a szektort, és a többiek is viszonylag jól fogják.  
 
Három óra horgászat után a szabályzat szerint véget ért a verseny az U14 és U18 szektorokban. A 
mérlegeléskor kiderült, hogy mindkettőt a Csepel HE első csapatának versenyzője nyerte. Ez a hír 
tovább lelkesítette a még horgászó hat versenyzőt, így szereztek még két 1-es, két 2-es, egy 3-as és 
egy 4-es szektorhelyezést. 
 
Már a mérlegelés közben sejteni lehetettt, hogy nem kérdés az első hely sorsa, melyet végül óriási 
fölénnyel szerzett meg a Csepel HE első csapaat. Ezzel öt év után újra a Csepel HE nyerte az RDHSZ 
bajnoki címet. A Csepel HE II. Csapata is becsülettel küzdött és jó eredménnyel zárta a versenyt. 
 
Végeredmény: 
 
1.Csepel HE I. 14 pont 
2.Szigetszentmiklós HE 20,5 pont 
3.Molnársziget HE 20,5 pont 
4.Csepel HE II. 24 pont 



 
A CSHE Elnöksége és Választmánya gratulál valamennyi versenyzőnknek és mindazoknak akik 
segítsége nélkül nem születhetett volna meg ezen nagyszerű győzelem. 
 

 
 

 
Tímár Mix - Csepel HE sikerek a szegedi OEHB elődöntőn 

 
A Tímár Mix Csepel csapat mind a négy nevezett versenyzője sikeresen vette az akadályt a Maty éri 
evezőspályán rendezett egyéni elődöntőn és jutott be a Kunhegyesen rendezendő országos döntőbe.  
 
A pályán rendezett felkészülési versenyek után, hétfőn a klubcsapat tagjai kiegészülve a csapat 
háttérembereivel együtt kezdték meg a felkészülést az elődöntőre. Azt tudtuk, hogy rakósbottal kell 
megoldani a feladatot, egyedül a másodlagos módszer kiválasztásában nem voltunk biztosak. A halak 
összetételéből kiindulva a csapat által már régóta tesztelt és jól bevált, a Tímár Mix Elite szériájából az 
Elite Carp - Elite Carp fine etetőanyag kombinációt választottuk, Scopex folyákony és por aromákkal 
kiegészítve. A menekülési útvonalként két tervünk volt: a rövid boton is könnyen elérhető keszegnép 
és be-be ugró pontyok vagy a szektorgyőzelemhez kevés, de stabíl 10-en belüli eredményekhez talán 
elégséges küszözés. Fontos volt ezt is eldönteni, mert a nagymennyiségű hal etetésen tartása miatt nem 
volt lehetőség a limiten belül mind a 3 módszerhez megfelelő mennyiségű etetőanyag bevitele. Az 
edzések tapasztalatai azt mutatták, hogy egyre közelebb merészkednek a jobb halak, így akár öttagos 
topszet hosszban is jó ütemben lehet, súlyban értékelhető mennyiségű halat fogni.  Ezzel a 
felismeréssel, a taktikából ki is zártuk a snecizést. A rövidbotos pecához viszont nem a bentre szánt 
etetőanyagot hanem az Elite Bream és az Elite Carp fine mixéből készült, Speciál Dévér folyékony és 
por aromákkal készre hangolt, etetőnyaggal indultunk csatába.  
 
A szerdai, kötelező edzésre már véglegesített etetőanyagokkal és taktikával ültünk le és az edzés utáni 
megbeszélésen is abban maradtunk, hogy nem változtatunk egyiken sem. A felkészülésben az is 
nagyon sokat segített, hogy csapatban tudtunk együtt gondolkozni, hiszen a Ribli Jani, Hipszki Robi, 
Varga Laci (Csonti), Bagó Laci klubcsapat tagok mellett a Csepel Tímár Mix csapattal együtt létező 
háttéremberek Kassai Jani, Virtyó Gergő és Gerendi Zsolt is ringbe szállt az idei egyéni bajnokság  
elődöntőjén. A hétvégére "hátterezni" csatlakozott még a Tímár Mix Csepel csapat alapembere Kassai 
Adrián is. 
 
A pálya idén nagyon sok meglepetést okozott hiszen az előző években sikeres élversenyzőknek sem 
sikerült bejutni a döntőbe. A keresztbeverések miatt az utolsó fordulóig nyílt volt a döntőbe jutás 



kérdése de a Tímár Mix Csepel csapat versenyzői - akikből 3-an idén kerültek a felnőtt korosztályos 
kategóriába - sikerrel vették az akadályt. Bár egyéni versenyről beszélünk a sikeres etetőanyag 
választás, a jól végiggondolt taktika és a precíz horgászat a ráetetés üteme  mellett a csapatban történő 
együtt gondolkodás volt a siker kulcsa. 
 

Beszámoló a 2014. évi Walterland-Masters kupáról 
 

Csapatunk az idén negyedik alkalommal vett részt a mostanra komoly nemzetközi versennyé vált 
Walterland-Masters kupán, amely április 11-12 között került megrendezésre, hagyományosan a Maty-
éri versenypályán, Szegeden.  
 
Csapatunk idén Bagó László, Gerendi Zsolt, Hipszki Róbert, Ribli János, Varga László összeállításban 
vágott neki a versenynek. 
 
Az edzések során már látszódott, hogy a hidegfront miatt igen finoman táplálkozó, óvatos halakra kell 
horgásznunk. Az ezen a pályán megszokott intenzív élőanyag és kukorica felhasználást felváltotta a 
földesszúnyog és minimális fojtott csontkukac alkalmazása, ennek megfelelően a horgon is főként a 
tűzőszunyog volt megtalálható.  
 
Az első forduló után Hipszki Robi fantasztikus teljesítménnyel, 22.7kg-os fogással nyerte szektorát, 
amely ezen a napon a mezőny legnagyobb súlyát is jelentette, így a második fordulóra egyéniben az 
előkelő első helyről készülhetett. Bagó Laci egy remek szektor 3-ast ért el, Ribli Jani 4. lett 
szektorában, míg Varga Laci 9-est, Gerendi Zsolt 12-est értek el.  Csapatunk a 11. helyen fordult a 
28csapatos mezőnyben. 
 
A második nap egy fokkal jobban  alakult csapatszinten, Ribli Jani egy kiváló szektor 2-est horgászott, 
Hipszki Robi, Varga Laci és Bagó Laci egyaránt 5., Gerendi Zsolt pedig 6. lett szektorában. Csapatunk 
a 9. helyen zárta a versenyt, alig pár ponttal elválasztva a dobogótól. 
 
Egyéniben Hipszki Robi (15.) és Ribli Jani (18.) végeztek díjazott helyen.  
 
A következő állomás az egyéni bajnokság május 8-11-ig, reméljük a legjobbakat. 
 

Beszámoló a CSHE 2014.-évi házibajnokságáról 
 

A CSHE 2014. évi házibajoksága május 17-én került megrendezésre a királymajori kis-Duna 
partszakaszon található csepeli versenypályán. 
 
Remek időjárási viszonyok mellett, 42 horgász indult el a versenyen. A verseny gyerek, ifi, női, férfi 
és nyugdíjas kategóriában lett meghirdetve. A nyugdijas kategórián belül különdijakkal jutalmazták a 
70 éven felüliek közül a három legjobb eredményt elérő horgászt. A mezőny legfiatalabb versenyzője 
9 és fél, míg a legidősebb 92 éves volt. A zsilip felújítási munkálatai miatt sajnos a kis-Duna "beállt", 
így meglehetősen nehéz dolga volt minden versenyzőnek, akiknek horgára jóformán csak apróhalak 
akadtak. Az öt kategóriában dijazottakon kívül mindenki "vigaszdíjban" részesült. 
 
A verseny hivatalos végeredménye: 
 
           Férfiak:             1. Horváth István   860 gr. 
                                       2. Krohn János        440 gr. 
                                       3. Etele Szabolcs     300 gr. 
 
           Nők:                   1. Csépányi Bárdos Anna   680 gr. 
                                       2. Peredi Péterné                   20 gr. 



                                       3. Farkas Erika                        20 gr. 
 
           Ifi:                       1. Pogonyi Mátyás           340 gr. 
                                       2. Major Márk                        4 gr. 
 
          Gyerek:              1. Skorka Kornél                360 gr. 
                                       2. Varga Etele Mátyás      230 gr. 
                                       3. Schaffer Alexander       160 gr.         
 
          Nyugdíjas:         1. Etele Csaba                    1050 gr.       
                                       2. Hertmann László             890 gr. 
                                       3. Jenei Ferenc                     420 gr. 
 
Különdíjban részesitett 70 éven felüliek: 
 
                                  Arany kupa:  Hertmann László     890 gr. 
                                  Ezüst kupa:   Pataki István            120 gr. 
                                  Bronz kupa:  Peredi Péter                 60 gr. 
 
A CSHE Elnöksége és Választmánya gratulál valamennyi résztvevőnek, megköszöni a rendezőknek, 
valamint a különdíjak felajánlóinak segítségét.  
 

2014. évi Metzler ifi kupa 
 
A  2014. évi Metzler ifi versenyen 2 fő indult a Csepel HE-ből és az alábbi szép eredményeket érték 
el: 
 
 Magyar Balázs első helyezett lett, 
 
 Csépányi Bárdos Anna harmadik helyezést ért el. 
 

 
 
 

Kiváló eredmények Velencéről! 
 

Június végén  került megrendezésre a Timár-mix - Exner - Mahor kupa, ahol a 14 csapat közül 
ezüstérmes lett a Bagó László, Herczeg Dániel, Hipszki Róbert, Széles Ádám összetételű Csepel HE - 
Timár Mix csapat, mindössze 1 ponttal lemaradva a dobogó legfelső fokáról. Egyéniben Dani 
ezüstérmes, Ádám pedig 5. helyen végzett. 
 
Az ezt követő hétvégén megrendezett Milo - Mahor kupán Hipszki Robi Dani előző heti 
teljesítményéhez hasonlóan két forduló alapján abszolút egyéni második, azaz ezüstérmes helyen 
végzett.  



 

 
 
 

A 2014. évi Utánpótlás Világbajnokság 
 

A Magyar Országos Horgász Szövetség mindhárom korosztályos kategóriában benevezte 2014-ben 
ifjúsági horgász válogatottjait a hollandiai világbajnokságra. Az elmúlt évek rendkívüli korosztályos 
sikereihez képest ezúttal a szereplés visszafogottabbra sikerült Hollandiában. 
 
Az U-14 csapat (Bakó Péter, Cserna Antal, Kéri Dominik, Nagy Benedek, szövetségi kapitány: 
Martin Gábor) 11 nemzet között a 7. helyet szerezte meg 56 pontot gyűjtve. Világbajnok lett 
Franciaország csapata (35 pont). Az egyéni versengésben szintén a franciák ünnepelhettek a 
leginkább, hiszen az aranyat és a bronzérmet is egy francia horgász nyakába akaszthatták (Nicolas 
Renard és Jason Damay), közéjük egy olasz versenyzőnek (Jean Pierre Signorin) sikerült beférkőznie. 
 
Az U18-as korosztályban sem sikerült jeleskednie ezúttal fiatal horgászainknak. A csapat 87 ponttal a 
13. helyen zárta a versenyt. A világbajnoki aranyat ebben a korosztályban is a francia versenyzők 
szerezték meg. Egyéniben német arany született (Brian Überker), az ezüstérem francia lett (Victor 
Chambon), a bronz pedig Mattia Manzardo-nak köszönhetően Olaszországba került. A magyar U18-as 
csapatot alkotta: Békési Richárd, Kerekes Patrik, Mezei Kristóf, Ifj. Nagy Attila, Széles Ádám és 
Nagy András szövetségi kapitány. 
 



U23-as válogatottunk a 2012-es és 2013-as csapatarany után duplán címvédőként vett részt a 
világbajnokságon. A címvédés ezúttal nem sikerült, igaz a "világbajnok garnitúra" részben ki is 
cserélődött. Horgászaink a 17 nemzet között, 85 ponttal a 11. helyen fejezték be a versenyt. 
Világbajnok lett a lengyel válogatott, az ezüstös franciák és a bronzos csehek előtt. Egyéniben, hogy 
teljes legyen a franciák sikere, korosztályos ünnepelhettek (Maxime Duchesne), az ezüst a szerbekhez 
(Aleksander Mihajlovic), a bronz pedig a lengylekhez került Maciej Bialdiga révén. A magyar 
válogatottban horgászott: Ifj. Hamar Ferenc, Hipszki Róbert, Kassai Adrián, Merényi Botond, 
Schneider Zoltán. A csapatot Timár Szabolcs szövetségi kapitány irányította.  
 

 
 
Cserna Antal beszámolója a 2014. évi Utánpótlás Világbajnokságról: 
 
2014.07.19-én este 9 óra felé megérkeztünk a holladiai Assen mellé, egy kis településre, ahol egy szép 
kis tó terült el a szállásunk közepén. A házak a tóval egy varázslatos környezetet alkottak. Másnap 
kimentünk megnézni a verseny helyszínét, ahol majd horgászni fogunk. Két csatorna folyt egybe, az 
U14 a csatorna egyik ágán, míg az U18 és U23 az összefolyáson túl kb. 1 km-re volt tőlünk. Rakón tíz 
méterben 2,5-3 méteres vízünk volt. Minirakón 4-5 tagban a törést kellett megkeresni, itt kb. 1,50 m-es 
víz lehetett. 
 
Az 1. edzésen szakadt az eső, sár volt, de ezek ellenére kimentünk a pályára. Mindenki más-más 
etetőanyaggal és módszerrel horgászott, hogy leteszteljük, melyik összeállítás milyen hatással van a 
vízre és a halakra. Először a mini rakózással próbáltunk kisebb bodorkákat, sügéreket fogni, ezekből 
2-3 kilót össze lehetett szedni. A 2. edzésnapon ketten a teljes hosszban, hárman meg a mini rakón 
próbálkoztunk kisebb-nagyobb sikerrel. Ekkor jöttünk rá, hogy tíz méterben lefektetett előkével ki kell 
várni a nagyobb halat. A 3. edzésnap már úgy kezdődött, hogy mindannyian tíz méterben kerestük a 
halat, de megint csak más-más etetőanyagot és földet használtunk. A lefektetett előkével, viszonylag 
nagyobb horoggal és csalival kivárva lehetett kilós-másfeles dévéreket fogni, ami először nekem, de 
végül mindenkinek sikerült is a 3. edzésnapon. Azt vettük észre, hogy hol jobbra, hol balra folyt a víz 
és ez jót tett a nagyobb dévéreknek. Az utolsó már élesben ugyanazzal az etetőanyaggal-földdel 
pecáztunk, mint amit a versenynapra terveztünk. Ugyanazzal a kivárós- kockáztatós módszerrel 
sikerült mindannyiunknak legalább 2-3 db nagyobb dévért is fognia vagy akasztania. A 3 óra 
lepecázása után mini rakóra is rápróbáltunk, hogy jobban szokjuk, ha ezt a módszert kellene 
választani. 
 
Elérkezett a verseny napja, borús idő volt, fáztunk és remegtünk az izgalomtól. Minden versenyző 
mögött egy szektorbíró állt, aki figyelt minket és a fogott halakat darab számra feljegyezte. Egészen 
két és fél óráig nem volt csak három keszegem és egy durbincsom. Az élőanyagos etetésnek 
köszönhetően sikerült az utolsó fél órában megfogni egy 80 dekás keszeget, majd utána egy 1 kg  
körülit és az utolsó 6 percben akasztottam még egy szép dévért, amit gyorsan kihúztam. Utána volt 
még 3-4 percem, hogy fogjak még mellé, de ez sajnos már nem sikerült. Így a 11 fős szektorból 3. 
lettem 2591grammal, ami viszonylag elég jó eredmény volt az U14 es csapatban. 
 



Másnap az A szektor 11. helyét sorsolták nekem, ami a bal szektor jobb széle volt. Nem egy fényesen 
indult a verseny, sajnos már ekkor sejtettem, hogy ez a szektor egyik legrosszabb helye. De ez nem 
érdekelt, csak a versenyre koncentráltam, hogy mindent ugyanúgy jól és szépen csináljak, mint az első 
fordulón. A csapattal úgy döntöttünk, hogy a mini rakót kihagyjuk és csak tíz méterben próbálunk 
nagy halat fogni, ami végül kiderült, hogy ezen a helyen nem működik, mert nem álltak be a nagyobb 
testű dévérek, de még a kisebb dévérek is csak az utolsó egy órában. A 2. fordulóra annyit 
változtattunk még, hogy több etetőanyagot és földes szúnyogot juttattunk a vízbe, ami később kiderült, 
hogy szintén nem volt jó, mivel a 2. fordulóra szinte teljesen megállították a vizet és ez a halak 
étvágyát is befolyásolta, nem tett jót sem nekik, sem nekünk. A vízfenék fekete volt, amit a borult idő 
miatt a napfény sem melegített fel. Végül sikerült összekaparnom 1393 grammot, ami sajnos csak a 
szektor 9-re volt elég. A csapattal a 7. helyet sikerült megszereznünk, én a középmezőnyben 
végeztem. 
 
Szeretnék köszönetet mondani Martin Gábor  és Fotyék Péter csapatkapitányoknak, valamint Nagy 
Attila, Tímár Szabolcs és Nagy András kapitányoknak és egyben segítőinknek, továbbá köszönöm a 
Csepel HE és a Ráckevei Dunaági HSZ támogatását is, hogy segítették részvételemet életem első 
világbajnokságán! 
 
Merényi Boton beszámolója az utánpótlás világbajnokságról: 

Július 19-én hosszú kocsikázás után megérkeztünk a szállásra este 10 óra körül. Kulturált 
környezetben, 15-20 percre a pályától sikerült szállást foglalni. Vasárnap délelőtt megnéztük a pályát. 
Voltak csapatok, akik már pályán kívül edzettek. Többek között az olaszok, a franciák, az angolok és a 
hollandok.  A csapatok minirakót 5-6 tagba, 13-as botot és néhol match botot is próbálták.   

 

 

 

 

 

A pálya eleje az u14-nek volt kijelölve, fa stégeken ültek, egymástól kb. 20-30 méterre, a stégeket sűrű 
nádas választotta el egymástól. Őket követték az u18-as helyek, ahol már a parton ültek, normális 
szektorelosztás szerint. Utána a mi pályánk következett hasonló adottságokkal. A pálya egy 30-35 
méter széles csatorna volt, fekete színű, nagyon tiszta vízzel. A csatornában bodorka 2-15 dekáig, 
durbincs, sügér 1-10 dekáig, dévér 10 dekától 2 kilóig volt.  Vasárnap, mikor csak megnéztük a pályát 
és az ellenfeleket, eléggé lelombozott jó néhányunkat, hogy alig fognak halat, de azok is csak 
bodorkák, durbincsok. Értékelhető halat talán csak 1 holland srác fogott.   

Az első tréning napon a 10-es boxban ültünk, gyakorlatilag a pálya közepén, ezt nehezítette, hogy 
egész nap zuhogott az eső. Mindenki minivel kezdett, Kassai Adrián ült a bal szélen, mellette én, 
jobbra tőlem Hamar Feri, őt Hipszki Robi és Schneider Zoli követte. Hiába szakadt az eső, kezdés 
után az első tolásra Hamar Ferinek a horgára akadt egy kiló feletti dévér. Ez egyből megalapozta az 
alaphangulatunkat, hátha mi is zsákmányul tudunk ejteni egy ilyen szép feketés-bronz színű példányt. 
A kilós dévért szinte azonnal egy fél kilós követett, és még egy el is ment Ferikétől, szerelékestől, 
gumistól.  Sajnos a csapat többi tagja nem tudott fogni dévért. 30 dekától fogtunk 2,30 kg-ig. 

 

 

 

 Hamar Feri Schneider Zoli 



 

 

 

 

Második edzésnapon én voltam a legoptimistább, hogy ha itt nem fogunk dévéreket, akkor sehol. 
Ugyan úgy minivel kezdtünk, sok halat nem fogtunk róla. Egy óra után betoltam a rakót, beengedtem 
óvatosan a szereléket, kis idő után már az úszó teste is kint volt a vízből. Akasztás után egyből 
kipattant a horog a szájából.  Nem baj mondtam, majd jön egy másik. Fél órával később beengedtem 
ugyan úgy szépen lassan a szereléket, kint maradt az úszó, utána egyből elsüllyedt. Egy nagy akasztás 
után nyúlt a gumi, de ezt már sikerült a szákba terelnem. 

 

 

 

 

 

Nem sokkal később, Tímár Szabi beült Schneider Zoli helyére, és ő is fogott egy ekkorát. Neki is 
ugyan úgy vízközt, beengedésnél ette meg a csalit. 0,09 es előkén egy 15-ös Tubertini Seria 2-es 
horogra 5 szál trágyagilisztát és 1 fehér pinkit tűztem. Mikor Szabi átjött hozzám mondta, hogy 
nézzük meg fenék felett 30 cm-vel. Ugyan úgy feltettem a szokásos csalit, ekkor már az összes 
csapattag fenék felett horgászott, és fogdostak ők is kisebb 10-30 dekás keszeget. Fél órával az első 
dévérem után jelentkezett a 2. is, ami kicsit nagyobb volt, kb 1,5 kilós. Utána már csak kisebbeket 
fogtunk 10-30 dekásokat, abból sem jött túl sok sajnos. 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

Peca után leültünk megbeszéltük a tapasztaltakat, amíg a háttéremberek is próbáltak halat fogni, én 
pályán kívül bementem a vízbe, hogy megnézzem a medret. A víz fenekét feketés iszap borította, 
tetején 2-3 cm lágy iszap, alatta teljesen kemény volt. Ezt fűszerezte tömérdek mennyiségű kisebb 
nagyobb kagyló.    

Merényi Botond Kassai Adrián Hipszki Robi 



A 3. nap bizakodva álltunk hozzá, de csak Feri fogott egy kiló feletti dévért. Sokkal kevesebb volt a 
hal a tegnapinál. 15 dekától fogtunk 1,5kg-ig. Én 3 hallal úsztam meg azt a napot, kb 40 deka volt 
összesen.  

Más csapatoknál is fogtak dévért, de azok teljesen letették az előkét, 3 gr. körüli úszóval. Mi úgy nem 
tudtunk halat fogni bent. Nekünk csak vízközt ette meg. U18-as csapatunknál is csak a letett csalira 
volt kapás.  Mondjuk fölösleges volt összehasonlítani a mi pályánkat az U18-al mert ott volt dévér, 
nálunk pályaszinten meg töredéke sem.  Ahogy teltek a napok, űgy fogyott a hal az U23-nál.  

Szerda este hosszas beszélgetés után kirajzolódott a taktikánk. Mivel még nem beszéltem a 
szerelékekről ezt most megejteném.  

Mini rakóra 0,2 gr-tól 0,5-ig szereltünk, fémszáras úszót, főzsinór 0,10, előke 0,06-0,07; horog 20-24-
ig. Mini rakóval 5-6-6,5 tagnál kerestünk egy olyan helyet, ahol csak minimálisan lejtett a fenék, ide 
etettünk alapra 2-3 kisebb földes gombócot, amiben gyakorlatilag csak etetőszúnyog volt, és pár báb. 
Ráetetésnél dió nagyságú gombócokat kupakoltunk.   

13-ba 0,75-től szereltem 3g-ig. Szintén fémszáras úszókat. Vízközti bodorkára a mini rakós toppokat 
használtuk. Alapra 8 kg földhöz tettünk 1 kg etetőanyagot, 1 maréknyi bábot, 1 decinyi 
etetőszúnyogot. Az alapot elég nagy szórásba dobtuk, közepére kupakoltunk 3-4 gombócnyi tömör 
földet, amiben gazdagon volt giliszta, tűző, báb. Ráetetést kb. 10-15 percenként végeztük.  

Első forduló: Ferike A, Adrián B, Robi C szektor, én D7-re kerültem. Aki követte az eredményeket, az 
tudja, hogy 4 helyünkből, csak 1 volt kimondottan jó. Nem csak a sorsoláson múlt, véleményem 
szerint ilyen horgászatra mi nem tudunk hazánkban felkészülni, mivel ha lemegyünk bodorkázni ott 
több kg-t lehet fogni, itt meg csak pár darabot lehetett. A ragasztott szúnyogos durbincsozáshoz meg 
csapat szinten közünk sem volt. A D szektor másik részén lévő lengyel horgász 4 óra alatt 97 db halat 
fogott, abból 1-1 volt sügér, bodorka a többi paptetü. Nálunk Adrián fogta durbincsból a legtöbbet, 39 
db-t. D7-ről én egy darab halat tudtam fogni, 46grammos sügeret, amivel a bal oldalamról 3 ellenfelet 
tudtam megelőzni. Robi is küszködött, ő 10 db hallal úszta meg az első fordulót 87 grammot fogott. 
Adrián 31dekát. 

 

 

 

 

 

Ferike 3 nagy dévért fogott mini rakóval, egyiket több, mint 2 órán keresztül fárasztotta. Aki tudja 
mekkora a 20-as Seria 2-es horog 0,06 os előkével, az megérti, hogy miért. Volt, ami hamarabb kijött, 
volt, ami nem akarta magát megadni.  Első forduló után Robi és én is 14-est csináltunk. Mérlegelés 
után átjött Robi és kérdezte ki lesz a csere, úgy hallottuk egymás szavaiból, hogy nem fogunk rajta 
összeveszni. Végül Szabi úgy döntött, hogy feldobnak egy érmét, én fejet választottam, nyertem, 2. 
fordulóban én ültem be, Robi segített Zolinak. 1 forduló után 10. helyen álltunk. 

Ferike szektor 2, Adrián 10,5, Robi 14, én is 14-est csináltam.   

2. Forduló: 

 

 

 

 



Robi helyett Zoli  ült be, az A szektorba, az 1. helyre. B szektorban Ferike, C-ben Adrián, 
változatosság kedvéért D-ben én foglaltam helyet. Pontosabban D3-on. 2. fordulót 3 hallal úsztam 
meg, ami 1 durbincsot, 1 sügeret és 1 bodorkát jelentett, összesen 16 deka volt. 3 óra után D17 felől 
bejött egy dévér csapat. Akasztgatták szépen a kilós halakat. Szépen jöttek helyről, helyre, fogtak is 
belőlük jó néhányat. Hiába kezeltem folyamatosan a hosszú botot, D7-nél közelebb nem jött egy sem, 
ott fogták az utolsót. D7-en 3:45 percig a gyereknek nem volt hala, utána fogott egy 1,5 kilósat és jó 
sok hellyel feljebb ugrott. Így 1 embert előztem meg, 16-ost csináltam, Adrián megúszta 6-7 
durbinccsal, ő 14,5-est. Ferike 14-est. Viszont Schneider Zoli barátom, megmentette a becsületünket 
kikarmolt a vízből 2 nagy dévért és ezzel elhozta a szektor 1-et csapatunknak.  

 

 

 

 

 

Nagyon örültem neki, első vb-jén nem mindenki mondhatta, mondhatja el, hogy szektor 1-est csinált. 
Szerénykedett ő, hogy széle volt, de azért ahhoz horgászni is kell tudni, hogy kivegye azt a 2 halat + 
még azt a jó pár kicsit. Csapatunk 11. helyen zárta a vb-t. Ez a 8 nap nagyon jó hangulatban telt, az 
eredményektől eltekintve, nem volt hátrány, hogy a 3 csapat egy szálláson szállt meg, nagyobb 
tapasztalatgyűjtés, információ csere miatt sem.  

Mit sem ér egy csapat, ha nincs mögöttük egy marék elszánt ember, akik segítették munkánkat. 
Szeretnék köszönetet mondani, a Maros Mix Bt-nek, a Csepel HE-nek a külön szponzorálásért. Tímár 
Szabinak, a sok munkáért, szervezésért, Nagy Attilának, az összes háttér embernek, akik könnyítették 
munkánkat a vb felkészülésben, főleg Molnár Laci barátomnak, aki édesapámmal karöltve próbált 
segíteni nekem, Hipszki Gyulának, aki kihozott nekünk rengetek szúnyogot szerdán Magyarországról, 
amit Kaló Zoli csomagolt el nekünk, hogy ne pusztuljanak el a hosszú út alatt.  Schneider szülőknek a 
képekért.  

 

Kassai Adrián beszámolója a 2014. évi Országos bajnokságról 
 

Az idei Országos Bajnokság a szolnoki Alcsi szigeten került megrendezésre 19 horgász részvételével. 
 
A fogások nagy részét dévérkeszeg és törpeharcsa tette ki, de voltak a pályán pontyok és kárászok is. 
Az edzések a normális ütemben zajlottak, én hétfőn kezdtem el az edzést, az első 3 edzésnapon 7 és 10 
kg között fogtam. A kötelező edzésnapon 7 kiló körül fogtam, amiben volt egy másfeles ponty is. 
 
Az első versenynapon az A6-os helyet húztam, ami mint kiderült egy átlagos, vagy inkább egy átlag 
alatti helynek volt mondható. Itt 4320 grammot fogtam, amivel a szektorban egy negyedik helyet 
sikerült elcsípnem, az első helyezett a későbbi Magyar Bajnok, Kiss Dani lett, a második helyen 
Schneider Zoli végzett. A második napon a B19-es helyet kaptam, ami a pálya széle volt, 
reménykedtem benne, hogy itt megtalálnak a dévérek. De itt is csak 4900 grammot sikerült fognom, 
amellyel egy 5. helyezést sikerült elérnem a szektorban. Szerelésem rakós boton egy általában 0,75,1 
és 1,5 grammos úszó volt 14-es zsinóron és 10-0,8-as előkén egy 14-16-os horog. A harmadik napon a 
B11-re sorsoltam, ami - az előző napok tapasztalata alapján - a szektorban maximum egy 4. helyre 
lehet elég, mert a 15-16-17-es helyek sokkal több dévért adtak, mint a többi hely. Itt sikerült 7450 
grammot fognom, amivel 3. helyezést értem el. Ennek nagyon örültem, hiszen sikerült még így is a 
saját elvárásaim felett teljesíteni, igaz ez köszönhető volt a csapattársam sajnálatos allergiás 



betegségének is, akinek muszáj volt a versenyt abbahagyni félúton. Az idei Magyar bajnokságot így 
12 ponttal az 5. helyen zártam az első Kiss Dániel (7pont) a második Laszlóczki László (11pont) a 
harmadik Baruta Richárd 12 pont és Monostori Bence 12 pont után. 
 
Szeretném megköszönni a szponzorációt idén is a Csepeli Horgász Egyesületnek és a Tímár Mix 
cégnek. 
 
 

Ezüst a Rendőrhorgász EB-n 
 

Idén 27. alkalommal, szeptember 19-20-án került megrendezésre az E.P.F.C (European Police Fishing 
Commitee) által szervezett Rendőrhorgász Európa Bajnokság 22 csapat részvételével. Ennek helyszíne 
a belgiumi Roselare Leie csatorna, Ooigem és Ingelmuster települések közötti szakasza. A versenyre 5 
fős HOKEDLI válogatott, a tavalyi nyertes csapat utazott köztük Lakatos Sándor a Csepeli 
Horgászegyesület versenyzője, aki csapatvezetőként és versenyzőként is részt vett a versenyen, 
további csapattagok: Tímár Károly; Horváth Béla; Donkó Rajmund ; Dr. Furkó Kálmán, valamint 
három fő segítő Lukács Szabolcs, Pregun Tamás, Sári János, alkotta a magyar csapatot.  
 
A helyszín egy 45 méter széles mesterséges csatorna volt, erős hajó forgalommal. Mivel a verseny két 
fordulójában más-más módszerrel kellett horgászni eszerint épült fel a taktika is. Az első két napon a 
gyűrűnélküli, un. rakós botoké volt a főszerep. A harmadik és negyedik napon a gyűrűsbotok 
következtek. A versenyt megelőző napon már csak rakósbotokkal volt szabad horgászni. Nagyon 
megnehezítette a dolgunkat az erős hajó forgalom, mert egy ilyen hajó elvonulása után mindig újra 
kellett alapozni az etetést. Ez a körülmény az áramlási viszonyokat is befolyásolta, mert 
kiszámíthatatlanul váltakozott az áramlás iránya, valamint erőssége.  
 
Már az első napon látszott, hogy az általunk választott Tímár Mix etetőanyaggal, valamint itthoni 
csalikkal és szerelékekkel a csapat képes megfogni a csatorna halfaunájának szinte teljes 
"szortimentjét". A leggyakoribb halfaj a dévérkeszeg, ezeknek is a 8-25 dekás példányai, valamint 
bodorkák és sügerek voltak. Ami meglepetés volt, azok a 80 dekástól két kilós súlyig fogható 
dévérkeszegek, melyek a versenyen bónuszhalnak számítottak. Ezekből mindenkinek sikerült többet 
kevesebbet fognia az edzések alatt. A legtöbb fogás edzésen 12,5 kg. volt.  
 
A verseny alakulása: 
 
Első nap: Rakós bot 
A szektorban Lakatos Sándor horgászott az A 20-as helyen 780 grammnyi fogása a szektor 7. helyet 
jelentette. Ezt a szektort egyébként 1910 grammal nyerték, amely főleg bodorkákból és kisebb 
dévérkeszegekből állt, ebben a szektorban nem tudtak nagyobb dévérkeszeget fogni, minden kapásért 
és halért meg kellett szenvedni. A mezőny sűrűségét jellemezi, hogy 700 és 780 gramm között 5 
versenyző volt, ebből a csoportból a magyar versenyző került ki győztesen köszönhetően annak, hogy 
az utolsó félórában feltette a 13-méteres nyéltagot és még két halat tudott fogni, ami 50-70 grammot 
jelentett.  A 22 fős szektorban elfogadható eredménynek mondható a belső részről a 7 pont. 
 
B szektorban Horváth Béla horgászott a B 11-es helyen, aki sajnos nem tudott a nagyobb testű 
halakból zsákmányolni egyet sem, így 1060 grammal a középmezőnyben a 11. helyen végzett, akik 
tőle előrébb végeztek nála szinte mind tudtak legalább egy nagy dévért fogni. A szektor sajátossága, 
hogy a B szektor végén megszakításra került a pálya és csak kb. 2 km kihagyást követően folytatódott 
a C-D-E szektorokkal. A szektort egyébként a B 22-es helyen horgászó belga versenyző nyerte 5140 
grammal, a következő súly már csak 2530 gramm volt. 
 
C szektorban a szélsőhelyet kaptuk C 1-et, aminek nagyon örültünk mindaddig, amíg meg nem 
érkeztünk a pályára, mert ez a hely egy telephely bejáratával szemben volt kijelölve, ahol folyamatos 
volt a teherforgalom, ami irtózatos mozgással és zajjal járt. Tímár Károly horgászott ezen a helyen és 



3820 grammos fogása a szektor 8. helyre volt elegendő. Ez a szektor volt a leghalasabb szektor itt 
mindenképpen kellet volna fogni egy vagy két nagyobb dévért (1,5-2 kg), ahhoz, hogy az első ötben 
legyen valaki. A végig szisztematikus nagyhalazást nem mertük felvállalni, féltünk attól, hogy ha nem 
jön be, elszállunk, Karcsi a kisebb testű halakból gyűjtötte be zsákmányát, egy nagy hal a 3-4 helyig 
repítette volna, a szektort egy belga versenyző nyerte 7350 grammal. 
 
D szektorban Donkó Rajmund horgászott a D 10-es helyen 510 grammnyi fogása a szektor 12-es 
helyre volt elegendő. Ebben a szektorban többször is edzettünk és mindig tudtunk fogni a nagyobb 
dévérekből is, csütörtökön a kötelező edzésen is fogtunk több nagy dévért ezeken a helyeken (7-10), 
sajnos a versenyen ez nem sikerült Rajmundnak. A szektort 1640 grammal nyerte a belga versenyző. 
 
E szektorban is szerencsés helyet kaptunk a széléhez közel a 20-as helyen horgászott dr. Furkó 
Kálmán, aki szisztematikus apróhalazással 2020 grammos fogással megnyerte szektorát, ez az 
eredmény nagyon sokat jelentett a végelszámolásnál.  
Az elsőnapi eredményeket tekintve a nemzetek között a második helyen álltunk 39 ponttal a német 
csapatnak szintén 39 pontja volt, de kevesebb fogott súlyuk, a versenyt az ír csapat vezette 25,5 
ponttal az olaszok 40,4 ponttal a negyedik helyről, míg az angolok 53 ponttal az ötödik helyről várták 
a folytatást. Érdekesség, hogy a belgák nemzeti válogatottja csak a hatodik helyen állt 57 ponttal, a 
hollandok valamit nagyon eltaktikáztak, mert 95 pontot gyűjtöttek az első fordulóban. További 
érdekessége a versenynek, hogy a 7 nemzeti válogatotton túlmenően további 15 regionális csapat is 
részt vett a versenyben, akik közül a legjobb szintén 39 pontot szerzett, így összességében a 22 csapat 
közül is a 2. helyen vártuk a folytatást. A másnapi gyűrűsbotos fordulót illetően, megbeszéltük, hogy 
az etetőanyagunkon alapvetően nem változtatunk, de a földet, azt nem keverjük bele alapból, hanem a 
földbe tesszük a fél liter szúnyog felét, a másik felét a szúnyognak felporozva félretesszük és azt a 
helyzetnek megfelelően adagoljuk az etetőanyaghoz, vagy a földhöz és úgy használjuk fel. Az első nap 
egyértelmű tanúsága volt az is, hogy nagy dévért kell fogni, csak akkor lehet a szektorokban elöl 
végezni. Az edzésnapokon szinte minden nap fogtunk nagy dévért, tehát az etetőanyagunk alapvetően 
jó kell, hogy legyen az élőcsali felhasználásra kell fektetni a hangsúlyt, ne túl sokat, de elegendőt 
ahhoz, hogy a dévér megálljon az etetésen, a gilisztát, bábot, fojtott csontit csak módjával, mert oda 
vonzhatja az angolnát, ami a többi halat elveri és kifogni sem egyszerű a 18-20-as horgokkal, 08-as 
előkével. 
 
Második nap: gyűrűs bot. 
A gyűrűs bot alatt szóba jöhetett a feeder bot 45-50 méter távolságra a túlsó oldali törést horgászva, 
picker bot 15-18 méter távolságra a belső törés alja, valamint a bolognai bot 8-9 méteres távolságra, 
ami az első partmenti törés-kövezés alját jelenti. 
 
Az A szektorban dr. Furkó Kálmán került a 9-es helyre, aki nagy reményekkel vágott neki a 
fordulónak, hiszen előző napon 1-est horgászott, sajnos nem találta meg a keszegeket és az apró halak 
fogására - gébezésre kényszerült, ami összességében 770 gramm halat adott ezzel csak a 16. helyen 
végzett a szektorában. Az A szektort az angol versenyző nyerte 6870 grammal, mögötte egy német 
versenyző végzett 6670 grammal, ők szisztematikus dévérezéssel, több darab 1,5-2 kiló közötti 
dévérkeszeget is begyűjtöttek, illetve ebben a szektorban szinte a mezőny fele fogott minimum egy 
darab nagyobb dévért. 
 
B szektorban Lakatos Sándor igen kedvező helyről a B 21-ről várta a folytatást. Ebben a szektorban 
nagyon nehezen indult a halfogás az első két órában szinte alig volt hal, a harmadik óra elejétől 
bolognai bottal 9 méteres távról kezdte fogni a bodorkákat és sügereket. A bolognai botra történő 
folyamatos - élőanyagban gazdag - ráetetés és a kitartás a módszere mellett, valamint az ólmozás és a 
mélység folyamatos variálása végül meghozta a sikert, a negyedik óra végén sikerült kifognia egy 1.5 
kg körüli dévérkeszeget, ami megnyugvást jelentett számára ebben az igen haltalan szektorban. Végül 
a fogott 3670 gramm a szektor első helyet jelentette számára. 
 
C szektorban a 11-es helyre került Horváth Béla, aki tőle telhetően mindent elkövetett halfogás 
érdekében, de nem sikerült nagytestű halat fognia addig a pillanatig, amíg meg nem jött a háttérből az 



infó, mely szerint leszigetelőszalagozott drótkosár, bele tömény szúnyog, hosszú 80 centis előke 20-as 
horog 2-3 szál szúnyoggal, 15 méterre. Ekkor az első dobásra fogott egy 1 kg körüli dévért, ebből 
sajnos több nem jött. 2070 gramm súllyal a 7. helyen végzett szektorában, amit egy német versenyző 
nyert 5570 grammal, ami három-négy nagy dévérből állt.  
 
D szektor 22-es helyén horgászott Tímár Károly, aki az elejétől kezdve fogta a kisebb keszegeket, 
bodorkákat érezhető volt, hogy nincs rossz pozícióban a szektorában, azonban az ír versenyző több 
nagy dévért is fogott. Ekkor a háttérben lévő Pregun Tamás ügyesen észrevette az ír által alkalmazott 
módszert, amit megosztott a csapattal és ez Károlynak 2 nagy dévért jelentett, ennek köszönhetően 
4940 grammal a második lett szektorában az ír versenyző mögött, aki  6290 grammot mérlegelt. 
 
E szektorba horgászott Donkó Rajmund a 4-es helyen, ami sajnos nem a legjobb pozíció a szélső 
szektorban. Azt tudtuk, hogy az E szektor utolsó helyei verhetetlenek mivel edzésen és az első 
fordulóban is folyamatosan a szemközti oldalon mutatta magát a hal, edzésen egyébként ezeken a 
helyeken 6-7 nagy dévért fogtunk 8-10 kiló közötti összsúlyban. Azt is tudtuk, hogy a túloldalra 
vastagabb előke és nagyobb horog kell a halvesztés elkerülése érdekében. Rajmund az első félórában 
megakasztotta a nagy dévért a túloldalon, ami sajnos letépte a .10-es előkét. A fordulót végül 600 
grammal fejezte be, ami a szektorában a 14. helyre volt elegendő. Az E szektort a 22-es helyen 
horgászó versenyző nyerte 11.840 grammal, amit a szemközti oldalról fogott. 
 
A mérlegelést követően gyors számolgatásba kezdtünk azt sajnos láttuk, hogy az első hely nem lesz 
meg, az írek rontottak előzőnapi teljesítményükön, de nem annyit, hogy be tudjuk hozni őket. Az 
angolok a második napon szinte minden szektorban fogtak a nagyobb dévérekből ennek köszönhetően 
32 pontot szereztek, míg mi 40 pontot gyűjtöttünk, a németektől tartottunk még, de náluk is volt 
gyengébb teljesítmény. 
 
A hivatalos eredményhirdetéskor nyugodtunk meg, amikor megtudtuk, hogy 
 
I. helyezett Írország 67 ponttal 
II. helyezett Magyarország 79 ponttal 
III. helyezett Németország 80 ponttal. 
 
Annak ellenére, hogy nem nyertük meg a versenyt nagyon örültünk ennek a második helyezésnek is, 
hiszen egy nagyon technikás pályán, hihetetlen szoros küzdelemben tudtuk megszerezni a II. helyet a 
nemzetek és az összes induló csapat között (22 csapat), ezzel bizonyítva, hogy a tavalyi I. helyezés 
sem pusztán a véletlen műve. Egyértelműen kijelenthetem, hogy ennek a két eredménynek 
köszönhetően kivívtuk a többi csapat figyelmét és tiszteletét. Az egyéni eredményekről annyit, hogy 
két versenyzőnk végzett az első tízben (110 versenyző közül) Tímár Károly 9. helyen (10 ponttal), 
Lakatos Sándor a csapatvezető (8 ponttal) a 7. Helyen. A tanúsága számomra ennek a versenynek az, 
hogy az a mérhetetlen energia és munka, amit az edzés hetében és azt megelőzően ebbe a versenybe 
fektettünk végül megtérült és sikerrel zárult a verseny. A pályán az egész hetet tekintve csak két csapat 
volt, aki mindennap teljes bedobással edzett és a versenyre fókuszált, az írek és mi, ezt végül az 
eredmények is igazolták. A másik tanúság, hogy amit itthonról vittünk felszerelés, etetőanyag, csali az 
tökéletesen bizonyított. Első edzés napunkon magasan a legtöbb halat fogtuk a pályán, összességében 
több mint 10 nagy dévért fogtunk úgy, hogy egy kivétellel mindenki fogott közülünk legalább egyet. 
Ekkor el is döntöttük, hogy az általunk itthonról vitt TÍMÁR MIX etetőanyagon nem változtatunk, ha 
nem fogtunk jól nem az etetőanyagban kerestük az okát. Harmadik tanúság a nagy halat ki kell ülni.  
 
Az etetőanyagunkról mindenképpen érdemes néhány gondolatot megosztani, talán működik másoknál 
is az, amit mi próbáltunk. Mint említettem a TÍMÁR MIX etetőanyagot használtuk, ugyan azt a 
keveréket, amit tavaly is használtunk már Németországban a Mainán. A keverék tulajdonképpen a 
Brandenburgi pályára készült, egy barna színű, sok olajos magvat tartalmazó, enyhén fűszeres, 
pörkölt, nehézfajsúlyú, jól tapadó anyag. A rendelkezésünkre álló információink szerint ezen annyit 
változtattunk, hogy finomra darált változatot kértünk és kaptunk, valamint vittünk hozzá bodorkás és 
dévéres folyékony aromát is, hogy a pályán teszteljük az aromák működését. Az első alkalom, amikor 



leültünk horgászni a pályán nem várt sikert hozott számunkra és az etetőanyag kérdés szinte teljes 
mértékben meg is oldódott. A továbbiakban már csak a finomhangolás volt hátra az etetőanyag és föld 
aránya, valamint az aroma kérdése. Nem állítom, hogy csak a mi etetőanyagunk működött a pályán, de 
az biztos, hogy mi tudtunk ezzel az etetőanyaggal bodorkát, kisebb dévéreket és nagy dévért is fogni, 
ez nagyon fontos volt, hiszen minden grammra szükség volt. A rakósbotos fordulón az 
etetőanyagunkat a következők szerint állítottuk össze.  
 
-1,5 kg Timár Mix Brandenburg (feketére festve) 
-4 kg folyóvízi föld 
-0,5 liter Roach aroma 
-0,5 kg coco belge 
-0,5 kg őrölt kendermag 
 
Az etetőanyag bekeverése előtti estén már a kendermagot és a coco belge-t leforráztuk, majd reggel az 
etetőanyaggal összekevertük. Az etetőanyagot a folyékony aromával és vízzel keverve erősen 
túlvizeztük, ezt követően adtuk hozzá a földet. Ennek köszönhetően egy jól tapadó, nehéz, de 
viszonylag gyorsan oldódó kaját kaptunk, erre volt szükség a 4 méteres, áramló vízben.  Az 
alapetetésnél ebből a mixből készítettünk 4 -6 gombócót, valamint 4 gombócnyit kivettünk a kajából 
és abból pongót készítettünk, ami egy erősen túlvizezet, nagyon ragacsos, szinte sár jellegű anyag. 
Ennek lényege az volt, hogy a nagyon lassú oldódásnak köszönhetően később fejti ki a hatását és talán 
az erősebb - hajók által okozott - áramlás sem mossa el teljesen. Az edzéseken a pongót használva 
többször is fogtunk a testesebb halakból, ezért ezt minden ráetetésnél - amit kupakkal végeztünk - 
használtuk is, egy gombóc normál állagú kaja és egy gombóc pongó, többnyire ez volt az általunk 
használt ráetetés. 
 
Végül de nem utolsó sorban el kell mondanom azt is, hogy támogatók nélkül nem tudtuk volna elérni 
ezt az eredményt, az etetőanyagok, csalik, felszerelések mind-mind óriási segítséget jelentettek 
számunkra, köszönet érte a Tímár Mix -nek, a Mosella Hungáriának,a Maros Mix és Tubertini -nek, 
valamint a MOHOSZ-NAK és az Aranyponyt HRT-nek, akik hosszú évek óta segítik már csapatunkat. 
Külön köszönetemet fejezem ki a Csepeli Horgászegyesületnek, akik szintén több éve támogatnak már 
a hazai és nemzetközi versenyeken egyaránt. 
 
Jövőre, 2015. szeptember 4-5 között a Rendőr Horgász Európa Bajnokságot Szegeden, a Matyéri 
evezőspályán rendezzük, ami újabb kihívás elé állítja a HOKEDLI RHE csapatát. 
 
 
 

 
 
 

 



Beszámoló a 2014. évi Országos Klubcsapat bajnokságról 
 

Az idei Országos Bajnokság a szolnoki Alcsi szigeten került megrendezésre ahol csapatunk a Tímár 
Mix Csepel HE a 8. helyet szerezte meg. Az előző évekhez képest kevesebb csapat nevezett, melynek 
a már-már természetes gazdasági okok mellett az is közrejátszott, hogy egy igen hosszú évad utolsó 
versenyeként egy kevésbé kedvező októberi időpontot jelölte ki az OVHB. A csapat - melynek tagjai: 
Ribli János, Hipszki Róbert, Bagó László, Varga László, Kassai Adrián valamint Siket Péter - a 
versenyt megelőző hétvégén megkezdte a víz feltérképezését, a lehetséges taktikák érdekében. Már az 
edzés alapján tapasztaltuk, hogy a fő irány a rakós botos horgászat lesz 13 méteren, ami a szolnoki 
pályától szokatlan. Köszönhetően az őszi időpontnak, a fő célhalak (dévérkeszeg, bodorka és 
törpeharcsa) melyek a fogások nagy részét tették ki, a nyári gyakorlattól eltérően már a mélyebb 
vízrészbe húzódtak. 
 
A lehetséges menekülő útvonalak közül szóba jöhetett a pályán nem szokatlan küszözés 3.5 és 4-es 
botokkal. Itt nagyon fontos volt a nagyobb súlyú küszök megfogása, ami 80 cm - 1 méteres 
mélységben voltak elérhetőek. Voltak olyan szektorok ahol a küszözés adta a fő irányt és a rakós peca 
csak a menekülőt adta. A másik út pedig 25 méter távolságban vízközti Match botozás. Ez a megoldás 
a ritkább, de darabosabb keszegek megfogását hozhatja. El kellett döntenünk, hogy melyik megoldás 
tud 4 óra alatt nagyobb súlyt hozni. 
Mi a rakós / küszözés taktikát választottuk. Ezzel a módszerrel biztosabban foghatók folyamatosan a 
halak. A Match bot, abban az esetben, ha a teljes mezőny készül és alapoz, akkor az annyira 
széthúzhatja a halakat, hogy nem ad számottevő súlyt a verseny alatt. Fordulóról, fordulóra sikerült 
javítani a teljesítményünkön, de minimális pontkülönbséggel ugyan, de ez csak a 8. helyre volt 
elegendő. 
 
A háttérben dolgozó segítőink (Gerendi Zsolt, Kassai János és Cserna Antal) információja alapján 
valamint a többi csapat versenyzőivel a verseny után folytatott beszélgetésen kiderült, hogy azok a 
csapatok tudtak jó eredmény elérni akik - egy-két hely kivételével - végig rakózták a 4 órát és változó 
etetési taktikával, kisebb 0.75-1.5 gr-os úszókkal és érintő körüli eresztékkel horgásztak. 
 
Az etetőanyagban egy Tímár Mix Elite Match és Elite Bodorka keverékét, Speciál dévér aromák 
kiegészítésével használtuk, ami erre a pályára tökéletes megoldás. Küszre pedig a prémium minőségű 
Elite Alborellát kevertük csapat szinten. Az etetőanyag mellett nagyon komoly szerep jutott a földnek, 
a lösz és az agyag keverési arányának a benne lévő előanyag mennyiségének valamint a ragasztási 
technikának. Nagyon tanulságos verseny volt és sok olyan dolgot tapasztaltunk melyet, felmelegedő 
vagy lehűlő vizekben hasonló apróhalas horgászatnál, hasznosítani tudunk majd a jövőben. 
 
Az idei Klubcsapat bajnokságot a minden fordulóban kiemelkedően teljesítő Walterland Daiwa 
csapata nyerte, akik képviselik majd az országot a 2015-ös szlovákiak Klub VB-n. Ezúton is 
szeretnénk megköszönni a támogatóinknak a Csepel HE-nek valamint a Tímár Mix-nek. 
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