
Beszámoló a XIII. Csizmadia László emlékversenyről 
 
Az április 10-én Balatonújlakon megrendezett versenyen szépszámú, 38 fős mezőny gyűlt össze. A 
népszerűség annak is köszönhető, hogy ezen a versenypályán lesz május közepén a Klub OB. A Csepel 
HE-t három versenyző képviselte: Gerendi Zsolt, Ribli János és Varga László. Az előző napi edzésből 
látszott, hogy két taktika lehet eredményes, az egyik biztos snecizés, a másik pedig a karikakeszegek 
ütemes gyűjtögetése rakósbottal, megfejelve a beugró bónuszhalakkal (kárász, dévér). 
 
Az első, délelőtti fordulóban a négy szektorból hármat snecivel nyertek, egyedül az alsó széle környékén 
volt eredményesebb a keszegezés. Varga Laci és Ribli Jani is 2. helyezett lett a szektorában, kitartó 
snecizéssel. 
 
Délután Jani az egyik középső szektorba húzott, míg Laci alulról a harmadik helyet kapta. Délután is 
érdemes volt snecizni, de az utolsó órában megjelentek a jobb halak, érdemes volt váltani. 
Mindkettejüknek sikerült pár szép halat szákba terelni, így Laci megnyerte a szektorát, Jani pedig ismét 
második lett. Zsolt végig a rakósbotban bízott, sajnos ez a módszer önmagában nem adott elég halat a 
versenyen. 
 
Összetettben három versenyző gyűjtött három pontot, köztük a fogott súly döntött: 
 
1. Nagy Benedek 3 pont,       7570 gramm. 
2. Kiss Ernő 3 pont,                6980 gramm. 
3. Varga László 3 pont,          6530 gramm. 
4. Ribli János 4 pont,             4870 gramm. 
.... 
35. Gerendi Zsolt  17 pont,    840 gramm. 
 

 
 
 

Beszámoló az RDHSZ szövetségi csapatbajnokságról 
 

Sok év elteltével 2016-ban ismét a Dömsödi-övcsatornán rendezték meg a szövetségi csapatbajnokságot. 
Ez a víz jelentősen különbözik a csőhídi pályától. Itt a meccsbotok helyett a snecizésen és rakózáson volt 
a hangsúly. Az új helyszín miatt különösen fontos volt, hogy időben megkezdjük a felkészülést és 
feltérképezzük a halállományt. Az edzések azt mutatták, hogy a szorgalmas snecizés mellett rakósbottal is 
lehet fogni kisebb-nagyobb karikakeszegeket valamint szép kárászokat. Időnként pontyok is színesítették 
a zsákmányt. 
 



A bajnokságot május 1-jén rendezték. A sorsolás kedvezően alakult számunkra, Kassai Adrián felnőtt 
szektorban húzott szélső helye nagy előnyt jelentett számára. Az U15 és U20 szektorokban 3 órát 
horgásztak így egy órával a vége előtt már voltak részeredmények.  
 
László Csanád 2. helyével és Cserna Antal kimagasló 1-esével 1 ponttal vezettük a versenyt. Ezt követően 
minden háttérember a szoros szektorokban igyekezett segíteni a versenyzőinket.  
 
A végső dudaszó után pokolian izgalmas mérlegelés következett. Az U25 szektorban 3 dkg döntött Siket 
Péter javára, aki ezzel megszerezte második egyesünket. Csépányi Bárdos Anna nőiben harmadik lett, 
Lakatos Sándor és Szecsei Balázs pedig kettest horgászott felnőttben. 
 
Ekkor a Molnárszigetnek állt a zászló, de hátra volt még két felnőtt szektor. Itt nem hibáztak 
versenyzőink, Varga Laci 1-es, Kassai Adrián szintén. Ez azt jelentette, hogy 1 pont előnnyel, 2014 után 
ismét bajnok a Csepel HE! 
 
A csapatvezetők Nedvesi János és Ribli János voltak. A háttérmunkát Hipszki Róbert is segítette. 
 
A végeredmény: 
1.Csepel HE 13 pont 
2.Molnár-sziget HE 14 pont 
3.Szigetszentmiklós HE 21 pont 
 
 

Beszámoló a CSHE 2016.-évi házibajnokságáról 
 

A CSHE 2016. évi házibajoksága május 28-án került megrendezésre a királymajori kis-Duna 
partszakaszon található csepeli versenypályán. Már az előregisztráció is sejtette, hogy a versenyen szép 
számmal indulnak el az egyesületünk horgászai. 
 
Kiváló időjárási viszonyok mellett, végül 54 fő kezdte meg a versenyt, amely öt  - gyerek, ifi, női, férfi és 
nyugdíjas - kategóriában lett meghirdetve. Több felajánlás - Gerendi Zsolttól és a Pintér-Fehér 
horgászbolttól -  is érkezett a díjazásra.  
 
A verseny hivatalos végeredménye:  
 
           Férfiak:               1.  Merkovics János      3540 gr. 
                                       2.  Major János               2120 gr. 
                                       3.  Horváth István          2000 gr. 
                                       4.  Brevák Tamás            1520 gr. 
                                       5. Bölcsföldi József           500 gr. 
 
           Nők:                    1. Csépányi Bárdos Anna  1700 gr. 
                                       2. Peredei Péterné                   30 gr. 
                                        
           Ifi:                       1. Faluba Antal                    1580 gr. 
                                       2. Martin Márton                  140 gr. 
                                        
          Gyerek:                1.  Skorka Kornél                1000 gr. 
                                       2.-3. Martin Bendegúz        780 gr. 
                                       2.-3. Varga Etele Mátyás    780 gr.         
                                       4.  Varga Etele magdaléna 700 gr. 
                                       5. Kis Bálint                            480 gr. 



  
          Nyugdíjas:           1. Jenei Ferenc                   2220 gr.       
                                       2. Hertman László             1240 gr. 
                                       3. Haracsi János                   420 gr. 
                                       4. Pataki István                     380 gr. 
                                       5. Fancsek Károly                 280 gr. 
                                       6. Buczkó János                    200 gr. 
                                       7. Gáspár József                   160 gr. 
                                       8. Méhes József                      80 gr. 
 
 

Beszámoló az RDHSZ ll. Feeder bajnokságáról 
 

 
Nedvesi János beszámolója: 
2016 május 22-én rendezték az RDHSZ ll. Feeder bajnokságát a Csepel csőhídi verseny pályáján. Eredeti 
helyszínnek a dömsödi csatornát jelölték ki, mivel a csepeli pályát a helyi önkormányzat lezárta az autós 
forgalom elöl. Ez ellehetetlenítette a pályán versenyek megrendezését. Azonban az RDHSZ és a Csepel 
Horgász Egyesület, valamint Csepel önkormányzatának hosszas egyeztetésének köszönhetően a versenyek 
időtartalmára a sorompó megnyílik, szeretett szabadidős sportunk zöld utat kap, amiért köszönettel 
tartozunk azoknak akik tényleges is tettek ezért. 
 
Május 18.-án kapták meg a pályát a szervezők, aminek sokan örültek, de sajnos a 15.-én lejáró nevezésnek 
is köszönhetően sokan lemaradtak a versenyről. Reméljük a jövőben rugalmasabban sikerül az egyeztetés 
és többen tudnak nevezni, ill. edzeni.   
 
Május 22.-én reggel a szervezők virslivel fogadták  a regisztrációra érkezőket. Rövid megnyitó, 
szabályismertetés, sorsolás, helyek elfoglalása következett az előző napokban szépen rendbe rakott 
horgászállásokba.  
 
5 ifi, 6 vendéghorgász külön-külön szektorba kaptak besorolást és további 33 Duna-ági horgász mérte 
össze tudását, akiket három  11 fős szektorra osztottak.   
 
Versenyzőnk 2 kg. Tímár etetőanyagot és 6 kg. földet kevert be úgy, hogy az hatását csak később fejtse ki, 
viszont a halakat nagyon sokáig helyben tartja. Mellé Schmit Attila sorsolt, a pálya egyik legjobb 
ismerője, akivel ugyanazt a távolságot horgásztuk. Az első órában Attila 4-0-a vezetett a merítős (20 dkg. 
feletti) halak tekintetében, 1,5 óra múlva 6-2 lett. Ezt követően el kezdte növelni az élő anyag bevitelét 
(csonti, pinki, báb, giliszta). A 2. óra vége felé 9-8 volt a javára és Ő már nem számolta mert nagyon jó 
ritmusban tudta fogni a 30-50 dkg.-s karikákat és dévéreket. Majd kb. 3,5 óra elteltével jött Klára 
(sétahajó), ami átmozgatta az etetést és megállt a hal. Ettől kezdve minden kapásért meg kellet küzdeni. A 
hátralévő 1,5 órát Attila 16-6-a hozta, de az előtte szerzett tetemes előnye Janinak kitartott. Attila 10620 
gr. halat zsákmányolt (szektor 2), nekem 12320 gr. sikeredett, ami szektor 1, abszolút 2. helyet jelentette. 
Ebben a szektorban 3. Túri Pál lett 6460 gr.-al.  
 
A bajnoki címet Végh Tamás (18940 gr.) szerezte meg, szektorában 2. Pataki Zoltán (12010 gr.), 3. Tóth 
Henrik (5060 g.). 
 
A 3. szektor 1. (abszolút 3. Hely) Sipos József (9820 gr.), 2. Palócz Pál (4820 gr.), 3. Serman László 
(4650 gr.).  
 
Vendégeknél 1. Fish Dénes (3700gr.), 2. Czár János (3260 gr.), 3. Hatoczki Attila (2720 gr.). 
 



Ifjúsági Feeder Bajnok: Bodzsár Norbert (5020 gr.). 2. Gandz Levente (900 gr.), 3. Csépányi Anna (120 
gr.), 4-5 Pásztor Péter és Pásztor Márk (60-60 gr.)      
 
Akik kilátogattak, jó rendezés mellett, családias hangulatban megtartott, magas színvonalú versenyt 
láthattak. Remélhetőleg jövőre hamarabb fixált helyszínnel, több nevezővel, hasonlóan magas színvonalú 
versenyben lesz részünk. 
 
 

Beszámoló a 2016.évi Klubcsapat bajnokságról 
 
 
Gerendi Zsolt beszámolója:  
A 2016.évi Klubcsapatok országos bajnokságán 8. helyen végzett a Tímár Mix- Csepel HE csapata. 
 
Az idei bajnokságra a korábbi évekhez képest majdnem dupla annyi csapat nevezett. Ennek oka lehetett a 
kiválasztott helyszín, a Balatonújlak melletti Mária-csatorna, amely az évnek ebben a szakában rendkívüli 
halbőségéről vált híressé. A csatornába ugyanis ilyenkor indulnak el a balatoni dévérek, karika keszegek 
és a termetes kárászok, hogy ideális körülmények közepette gondoskodjanak a jövő nemzedékéről. 
 
A csapat teljes létszámban - Ribli Jani, Siket Peti, Varga Laci, Bagó Laci, Kassai Adrián, Hipszki Robi és 
Cserna Anti - a versenyt megelőző hétfőtől együtt készült az év legfontosabb csapatversenyére. 
 
A három halfaj, a dévér, és karika szokta adni a fogások zömét, a kárászok, mint bónusz jelentkeznek a 
zsákmányban. Az elsőnek említett két halnak a céltudatos horgászata az, ami sokszor eldöntheti a versenyt 
és egyben örök dilemma is. Mire érdemes készülni? Melyik napon, milyen váltásokkal lehet a lehető 
legnagyobb súlyt megfogni belőlük?  Kell-e szektoronként eltérő taktika? A halak mennyiségével  persze 
nem volt gond, bár ahogy teltek el a sok finomsággal, napról-napra váltak egyre finnyásabbá. 
 
A limitek ellenőrzése során egyértelmű volt, hogy ezen a versenyen a föld felhasználásnak óriási szerepe 
lesz a horgászat során. A lösz és az agyag különböző kombinációit vonultatták fel a versenyzők. Voltak 
csapatok melyek külön-külön vitték be. Mi úgy döntöttünk, hogy egy lösz-agyag keveréket készítünk és 
ezt félbe osztva különböző mennyiségű élőanyaggal használjuk fel az alapozó etetéshez valamint a 
ráetetéshez.  A pénteki és a szombati fordulókban az alapozó etetést követően indult is a halfogás, és ez 
végig ki is tartott. A szélső szektorokban főleg a dévérre, a középső szektorokban pedig előbb szintén a 
dévérre, majd a karikára kellett a hangsúlyt helyezni. Az első két forduló után a hetedik helyen álltunk egy 
pontra a TopMix csapata mögött és szorosan egy ponttal a Trabucco Szolnok csapata előtt. Azt már láttuk, 
hogy a "gyári csapatokkal" nem tudjuk tartani a lépést, de a 6-8 helyért nagyon éles verseny zajlott. Az 
első két nap kedvezőtlen sorsolása után, vasárnap ígéretes helyeket sikerült húznunk a két szélső 
szektorban, a versenytársainkhoz képest előnyösebb pozícióban kezdtük el a felkészülést. A beállt nagy 
meleg miatt éreztük, hogy kemény menet vár ránk. 
 
Ez így is lett, ugyanis az utolsó fordulóra a feje tetejére állt minden. Az alapozás utáni rohamot fél óra 
elteltével csönd követte.  Kézbe kerültek a matchbotok, hogy a túlsó part előtti tökleveles elől fogott halak 
se vesszenek kárba. Több helyen előkerültek a kilendítős pecák, a csontilövés és a hangsúly a karikákra 
tevődött át. Aki a váltásokat felvállalta, az ha ritkán is, de folyamatosan tudta fogni a halat, szép lassan az 
élre tudott ugrani, még akkor is, ha az első fél órás pörgésben esetleg lassabbnak is bizonyult. 
 
A jelszó a fogni bármit, bármivel lett. A hírek izgalmas végjátékot sejtettek, hiszen voltak keresztbe 
verések a pályán, kérdés volt az, ki kerül ki ebből győztesen? Sajnos nem állt mellénk a szerencse, mert 
ebből a keserves küzdelemből a két belső szektorból sem vezetett ez jobb eredményhez a 
versenytársainknál. Sajnos a szolnoki csapat utolsó fordulóban nagyon jó szektor eredményeket ért el, 
hiába hoztunk egyenlő eredmény a TopMix csapatával a 8. helyen zártuk az idei versenyt. Sajnos nem jött 



össze a karnyújtásnyira lévő 6. hely.  Ami az élmezőnyt illeti, a Timár Mix Team meg tudta őrizni vezető 
pozícióját és megérdemelten nyerte meg a versenyt és képviselik hazánkat a jövő évi franciaországi Klub 
Vb-on. Gratulálunk nekik és sok sikert a jövő évi Klub VB-on! 
 
A dobogó második fokára az MMX Tubertini team, míg a harmadik fokára a Tubertini Maros Mix csapata 
állhatott fel. 
 
Jövőre folytatás következik! 
 
Részletes eredménylista: 
 

 
 
 
 

Beszámoló az RDHSZ 2016. évi egyéni bajnokságáról 
 
2016. június 19.-én vasárnap került megrendezésre ismételten a „Csepeli Cső-hídi” versenypályán a több 
évtizedes hagyományokra visszatekintő RDHSZ Egyéni Bajnokság. 
 
Az időjárás kedvezően alakult, sem túl meleg, sem pedig hideg nem volt, a szél egy kicsit fújdogált, de a 
horgászathoz ideálisak voltak a körülmények. A halfogás a verseny kezdetét jelző dudaszóval szinte 
azonnal megkezdődött. 
 
A két favorit, Gyulai Ferenc és Schmidt Attila egymás mellé sorsoltak, Feri a rakós botos technikát 
választotta, míg Attila gyűrűs bottal jó 40 méterre horgászott. A verseny közönségét Feri pontos, precíz 
darabra sok halat hozó horgászata rendkívülien jól szórakoztatta, míg Attila ritkán ugyan, de darabosabb 
halak megfogásával gyűjtögette a grammokat. Már-már a verseny eldőlni látszott Feri javára, mikor Attila 
bevágott és jó 10 perces fárasztás után egy 2 kg körüli harcsát szákolt. A szektor másik felén a csepeli 
Schindler Attila egy kb. 3 gr-os lapos úszóval, rakós bottal horgászva igen szép dévéreket zsákmányolt. 
Az első forduló végeztével a mérlegelés igen izgalmasra sikeredett, a délelőtti elsőséget Schmidt Attila 
7250 gr-os fogással nyerte, második helyen Schindler Attila végzett 6240 gr-al, míg a harmadik Gyulai 
Ferenc lett 5360 gr-os teljesítménnyel. 
 
A legifjabbak szektorát szemet gyönyörködtető rakós botos horgászattal Bodzsár Norbert Márk 3490 gr-
os, jó részt bodorka fogással, nyerte Dénes Milán (2070 gr) és Cserna Antal (1570 gr) előtt. 
Az első forduló végeztével az RDHSZ jóvoltából a versenyzők egy finom pizzára lettek megvendégelve. 
 
A második fordulót Schmidt Attila remekül kezdte, a nagy meghorgászott távolság ellenére pontosan 
etetve folyamatosan fogta a fél kilót is meghaladó karika keszegeket. Gyulai Ferenc kitartott a rakós botos 
horgászatnál és jobbára kisebb méretű keszegféléket fogva haladt előre. A Schindler testvérek közül most 
Tibor remekelt, picike úszóját pöcögtetve fogott több igen szép dévért. A második fordulót ismételten 



Schmidt Attila nyerte szenzációs 10140 gr-os keszegfogással, Gyulai Ferenc 6810 gr-ot zsákmányolva lett 
második, Schindler Tibor pedig 6630 gr-os fogásával szerezte meg a harmadik helyet. 
 
Az utánpótlásnál a helyzet nem változott, Bodzsár Norbert Márk 3360 gr-os fogással nyert. A második 
Dénes Milán lett 2510 gr-al, míg a harmadik Cserna Antal lett 2030 gr-os fogásának köszönhetően. 
 
A számolgatásnak vége, a végeredmény megszületett: 
 
A legifjabbak között az első helyezést Bodzsár Norbert Márk a Molnár-sziget Sporthorgász Egyesület 
versenyzője szerezte meg 2 helyezési számmal, a szintén Molnár-szigetes Dénes Milán előtt, míg a 
harmadik a Csepel Horgász Egyesület versenyzője Cserna Antal lett. 
 
A 2016. év felnőtt kategória egyéni bajnoka Schmidt Attila lett 2 ponttal és több, mint 17 kg-os össz 
fogással, a második helyen a Csepel Horgász Egyesület versenyzője, a korábbi kétszeres Magyar Egyéni 
Bajnok Gyulai Ferenc végzett, a harmadik pedig a szintén csepeli Schindler Tibor lett. 
 

 
 
 

Beszámoló az RDHSZ 2016. évi Egyesületi Csapatbajnokságáról 
 

2016. június 12.-én, immár második alkalommal került megrendezésre a legendás Csepeli „Cső-hídi” 
Versenypályán az RDHSZ Egyesületi Csapatbajnoksága. A versenyre nevezett a Csepel 
Horgászegyesület, a Bugyi Horgászegyesület, a Kinizsi Horgászegyesület, a Ráckeve Horgászegyesület, a 
Dolgozók Szigetszentmiklósi Horgászegyesülete, valamit a Molnár-sziget Horgászegyesület, ők két 
csapatot is indítva és végül, de nem utolsósorban a Sügér Horgászbolt csapata aki szintén Molnár-sziget 
HE. tagokból állt össze. 
A versenyzés körülményei ideálisak voltak, egyetlen zavaró körülménytől eltekintve, a Duna áradásának 
köszönhetően a Kvassay- zsilipen keresztül igencsak zavaros víz folyt a Ráckevei Duna-ágba, ami kihatott 
a halak étvágyára. Az első feederes szektorban Schmidt Attila a Molnár-sziget HE. versenyzője és a 
csepeli Nedvesi János, valamint a Kinizsis Puskás György vívott nagy csatát az első hely megszerzése 
érdekében. Végül Nedvesi János gyönyörű dévérkeszegéinek köszönhetően,  3050g-ot zsákmányolva 
nyerte szektorát, mint később kiderült egyben ő fogta a pályán aznap a legtöbb halat. 
 
A második feederes szektort a Sügér Horgászbolt- Molnár-sziget HE. versenyzője Domján Zoltán nyerte 
1760g-os fogással, nagyon kiélezett küzdelemben, mindössze 30g-al megelőzve az 1730g halat 
zsákmányoló Pataki Zoltánt, aki a Csepel Horgászegyesület versenyzője. 
 



Úszós kategóriában az első szektort a csepeli Ribli János Balázs nyerte 2850g-os fogással, aki rakós bottal 
mesterien a bodorkákat, sügéreket és kisebb dévér és karika keszegeket szedegetve érte el a aznapi kiváló 
eredményt. 
A második úszós szektort a Dolgozók Szigetszentmiklósi Horgászegyesületének versenyzője Molnár 
László nyerte 2280g-os fogással, aki gyűrűs bottal horgászva több kisebb balint zsákmányolva érte el ezt 
az eredményt. A szektor második, a már-már pergető legendának számító, Algayer Zoltán lett, aki 
mesterien forgatva a sneciző botot 1510g kishalat vadászott össze.  
 
A legifjabbak vetélkedését a Molnár-szigeti Bodzsár Norbert Márk nyerte feeder bottal horgászva 1870g-
os fogással, megelőzve a 1260g snecit nagyon ügyesen összehorgászó szigetszentmiklósi Sás Áron előtt. 
Összesítve a 2016. évi Egyesületi Csapatverseny bajnoka mindösszesen 9 ponttal a Sügér Horgászbolt - 
Molnár-sziget HE csapata, a második helyen a Csepel Horgászegyesület csapata végzett 10 ponttal és a 
harmadik a Molnár-sziget Horgászegyesület I.-es csapata lett 13 ponttal.  
 

 
 
 

Cserna Antal beszámolója a 2016. évi utápótlás OB-ről 
 

2016. Július 8.-9.-10.-én került megrendezésre az utánpótlás, veterán és női magyar bajnokság Szegeden, 
ahol én az U20-as kategóriában indultam. 
 
A verseny egy nap kötelező edzésből és 3 nap (3-3 órás) versenyből állt (péntek,szombat,vasárnap).  
 
Az első edzés napon csak felmértük a vizet: mi az, amit lehet fogni és kb. mennyit, illetve ehhez még a 
szerelékeket hangoltam össze. Úgy nézett ki a dolog, hogy pontyokból átlagban 0.5 kg-tól 1.5 kg-ig kellett 
5-6 kilót fogni, ami nem sok, ha oda tudod csalni őket.  
 
Nálam ez úgy kezdődött, hogy az első edzés napon törpe harcsákat,1-2 keszeget, kárászt fogtam, de 
pontyot még csak nem is akasztottam. A második edzés napon a pálya közepén ültem, ahol sikerült egy 
pontyot akasztanom majd sikeresen el is engednem, viszont fogtam 5-10 dekás törpéket, mellé 1-2 kárászt 
és keszeget, de ez nem sokra volt elég. Ekkor arra gondoltam, hogy valamit nagyon rosszul csinálhatok, 
ha ennyire nem megy. De aztán tudatosult bennem, hogy a pályán lévő 20 főből durván csak a fele 
mezőny fogott vagy akasztott pontyot, ami valószínűleg azért lehetett, mert volt a pályán 3-4 kifejezetten 



rossz hely, ahová ha sikerült beülnöd, garantáltan nyertél egy mozijegyet arra a filmre, amiben 
végignézheted, hogy a szomszédjaid hogyan fogják a halakat! 
 
Sajnos ez végül így is lett, az utolsó edzés napon sikerült fognom 2 pontyot, alsó hangon egy jó helyről és 
ugyanúgy társult mellé pár kárász, keszeg és a törpe, amivel közel 4-5 kilóig lehetett eljutni. 
 
A horgászat egy max. távból (11,5 m) és egy mini rakós távból áll,olyan 4,5-5 tag körül. 
Én mindkettőt próbáltam, mini rakón pontyot nem sikerült akasztanom. Pályaszinten sem volt mérvadó, 
ugyanis ha oda tudtad állítani a törpét, keszeget és ütemesen húzni végig 3 órában úgy, hogy percenként 
jön 1-2 hal és max. 20 percben horgászol teljes távban, akkor is csak 4-5 kilót lehetett volna fogni, ami 
egy 10 fős szektorból maximum 3-6. helyre lett volna elég. 
 
A verseny első napján a torony mellé, jobbra ültem, ami egy nagyon rossz hely volt a verseny minden 
napján, nem csak nekem, másoknak is. Itt sikerült szektor hatost csinálnom mini rakóval 2,8 kg hallal, 
aminek kifejezetten örültem a helyhez képest. Pakolás után visszamentünk a szállásra és megbeszéltük, 
hogy mi az észrevételünk, de semmi extra dologra nem tudtunk rájönni. Kb. úgy nézett ki, hogy naponta 
változtak a helyek és nem volt egy olyan nap sem, amikor egyenletes lett volna a halak eloszlása a 
szektorokban. Ez azért volt érdekes, mert fél km-rel feljebb a nőknél, az U25-nél és a veteránoknál 
viszonylag mindenkinél volt hal, nálunk viszont ez egészen másképp volt. Nem tudom miért, ez már 
másoknak is feltűnt, de nem jöttünk rá az okára. Nem azt mondom, hogy nem én rontottam el valamit, de 
mikor a pálya fele olyan, hogy minden nap 2 emberenként van, aki ül a rakón és jobbra-balra tőle 
fárasztanak halat, annak nem tudom az okát. Végülis az első forduló után 12. helyen álltam. 
 
Majd jött a 2. forduló, ahol szerencsés sorsolásomnak köszönhetően a bal szélső szektor bal szélére 
kerültem, ahol az utolsó fél óra alatt megvertem a mezőnyt 13 kiló hallal (kb. 8 db-ot fogtam, amik között 
egy 4,5 kg-os tükörponty is volt), így szektor egyet csináltam és összetettben a 4. helyre kerültem. Erről a 
fordulóról annyit mondanék még, hogy irgalmatlan mennyiségű kukoricát kellett etetni, különben nem állt 
meg a hal. Amikor odaállnak, pillanatok alatt felzabálják, a kukoricát folyamatosan pótolni kell. Igen nagy 
szerencsém volt, de ki kellett fogni azokat is, ráadásul fárasztás közben elreccsent a 4. javított tag, ami 
abban a pillanatban hatalmas trauma volt, de végül ennek ellenére sikerült kiemelnem. 
 
Az utolsó fordulótól kicsit tartottam, végül oda is kerültem egy "állítólag" jó helyre, mivel előző nap jól 
fogtak, de az eddig tapasztaltak alapján minden nap más volt, így ez igazából nem sokat számított. A 
savanyított kukoricámnak köszönhetően sikerült szelektálnom: az etetésemen csak a nagy testű halak 
(talán amurok) álltak meg. 4 komoly nagy dögöt akasztottam, de mind megtépte a 16-os előkém, utána 
meg a harcok következményeként az etetésemen egy hal sem maradt, ezért kénytelen voltam mini rakózni. 
Így is fogtam végül majdnem 2 kilót, ami viszont a 10 fős szektorból hadd ne mondjam, hányadik helyre 
volt elég... Ennek köszönhetően pedig még távolabbra kerültem a dobogótól. Mivel így az utolsó 
fordulóban elúsztam, ezzel a szektor 10 -sel összesítésben sajnos csak a közép mezőnyben, a 10. helyen 
végeztem. Ettől függetlenül nagyon jól éreztük magunkat és jövőre is megyünk! 
 

Kassai Adrián beszámolója a 2016. évi világbajnokságról 
 
A 2016.-os Ifjúsági Világbajnokság helyszíne Coruche volt, amely Portugáliában, Lisszabontól 70km-re 
helyezkedik el. A város szélén lévő öntözőcsatorna körülbelül 50m széles volt, amelyben zömében 
márnák és kárászok laktak, de volt benne sneci és mulett is.  
 
A pálya ismertetése előtt azonban inkább a kezdetektől indítanám a beszámolóm. Az egész még júliusban 
kezdődött, amikor is július 27.-én a horgászfelszerelést Gönyüre kellett szállítani, innen pedig kamion 
vitte Corucheba. A felszerelés szállítása után mi is nekiindultunk, először Madridba repültünk, majd 
onnan Corucheba már autóval utaztunk.  
 



Az első nap a felszerelés begyűjtésével és szereléssel telt. A második nap a 3-as boxba kerültünk, amely a 
szállásunkkal szemben helyezkedett el, így csak át kellett sétálni az út túloldalán elhelyezkedő partra. Az 
első nap lazán telt, mindenki próbálgatta, mi is működhet, rakóssal és matchbottal egyaránt próbáltunk 
halat fogni, matchen apró márnákat sikerült zsákmányolni, rakón pedig márnát és kárászt. A második és 
harmadik nap szinte ugyanolyan eredménnyel zárult, a csapat 40 dkg-tól 2kilóig fogott szinte minden nap. 
A harmadik nap a 10-es boxba kerültünk, ezen a napon történt meg számomra az áttörés, az első dobásra 
sikerült matchboton egy 60dkg körüli márnát fognom, ilyen hallal egész héten nem volt szerencsém 
találkozni. A folytatásban egymást követték a szebbnél szebb márnák, voltak közöttük kiló körüliek is, így 
aznap pályaszinten jól sikerült fognom, körülbelül 5kg halat zsákmányoltam aznap. A verseny előtt 
kitérnék a szerelékre, rakón az otthonihoz hasonló, 14-16-os főzsinór, 0,75-ös vagy 1 grammos úszó, 0,8.-
0,9-es előke 16-os vagy 18-as horog. A match felszerelés azonban merően más volt, 3,90-es lágy 
matchbotokat használtunk, amelyeken 18-20 grammos úszók helyezkedtek el. Az úszó alatt egy körforgó 
helyezkedett el, amelyen utána 40cm hosszú 1-es rakós tömörgumi volt bekötve, a gumi végén újból 
körforgó, aztán másfél méter 16-os zsinór, ennek végén egy körforgó, amelyen egy 1m 30centis előke, 
amely 0,8-0,9-es volt, végén egy 22-es 24-es horoggal, az előkén még elhelyezkedett 2 darab 10-es ólom, 
egymástól 20 centire. Az ereszték pedig, a horog a bot végébe akasztva, az úszó pedig a spiccig húzva, 
amely a 2-2,2m mély vízben, igen csak fenéken volt. A csali 1 szem fehér csonti volt. 
 
Az első versenynapon a D6-os helyre sikerült sorsolnom, amely az előző napi helyemtől 3-al volt csak 
arrébb, az első két óra ugyanúgy telt, mint az edzésen, jöttek a szebbnél szebb márnák, fogtam őket 
sorban, aztán a második óra végétől egyszerűen eltűnt a hal matchbotról. A második órában így 
rápróbáltam a mulettezésre rakóval, amely lényege, hogy nagyon pontosan kopogós gombócot dobunk az 
úszóra, amelyet sok apró kapás követ, ezekből kell megfogni a halat, 30-40kapás után talán van is egy 
akasztásunk. Az utolsó két órában még sikerült fognom 7 darab mulettet amely bőven elég volt, így 
valamivel 7 kilogramm fölött fogtam, amellyel aznap sikerült megnyernem a szektorom, a csapat többi 
tagja pedig Hamar Ferenc 13, Pocsai Márk 8, Varga Roland 3.  
 
A második nap a C szektor 10-es helyére kerültem, amely se nem volt jó, se nem rossz egy köztes hely, 
előtte nap 8-ast csináltak rajta. Az első órában már éreztem, hogy baj lehet, hiszen pár apróbb márnán 
kívül nem sikerült semmit se fognom, a mellettem ülő olasz fiúnak addigra már legalább 30 darab 
apróhala volt, kárászok, márnák, ezzel a szektor elején helyezkedett el, aztán a második órában sem javult 
a helyzet, pár kárász, pár kis márna, ekkor már a szomszéd is belassult és szinte az egész szektor. A 
harmadik és negyedik óra is eseménytelenül telt, a szektor győztes spanyol fiú a C 13-as helyen, rakóról 
fogott 30-40 dekagrammos márnákat, szinte sorozatban, így 4900 grammal, megnyerte a szektort. Én 1480 
grammot fogtam, amely egy szektor 10-esre volt elég. A csapat többi tagja Monostori Bence 10, Pocsai 
Márk 11, Varga Roland 12.  Így csapatban a 12. helyen zártunk amely, szomorú, hiszen sokkal több volt a 
csapatban, első nap 2 pontra volt a dobogó, sajnos a másnapi haltalan horgászat nekünk nem ment. 
Köszönöm a támogatóknak, hogy elindulhattunk és köszönöm a Csepeli Horgászegyesületnek a 
támogatást. 
 
 

II. Colmic kupa, 2016. 
 
Cserna Antal beszámolója: 
2016. szeptember 10-11.-én rendezték a II. Colmic kupát Szegeden, a Maty-éri pályán, ahol a versenyzők 
hét kategóriában mérték össze tudásukat: U15, U20, U25, női, veterán, férfi felnőtt, valamint 
mozgáskorlátozott és látássérült kategóriában. 
 
A verseny két nap, két fordulóból állt, mindkét forduló 5-5 órás volt, délelőtt 10:00-től 15:00-ig tartott. Mi 
apával, nagybátyámmal és egy ismerőssel pénteken lementünk edzeni egyet a pályára, felkészülni és 
összeállítani a szerelékeket. Az edzésen fogtunk 1-2 pontyot, meg pár kárászt és némi törpeharcsát, amivel 
én 5-6 kilóig jutottam el, ami nagyon kevés, a pálya többi részéhez képest, ahol 10-15-20 kiló összfogásig 



jutottak el pontyokból. Sajnos az U20 as szektor az egyik leghaltalanabb szektor volt a mezőnyben, de ez 
tette izgalmassá a horgászatot. 
 
Az edzésnap után magabiztosan vágtunk neki a versenynek, fejben összeraktam a pecát, így (mivel 
korábbi versenyeim során rendszerint nagytestű halakat akasztottam, ezért rájuk számítottam most is és 
ennek megfelelően állítottam össze a felszerelésem) gondoltam nem lesz semmi probléma. 
 
Az első fordulóban a szektor jobb szélére ültem, amiben semmi extra nem volt, mert hely kihagyás nélkül 
voltak mellettünk a női versenyzők. Megkezdődött a verseny! Az első órában mindenki ült a rakósbot 
mögött pár kifogott törpével, majd bő egy óra után, nem nagy mennyiségben ugyan, de bejött a hal az 
etetésekre. A szektor baloldala nagyon gyenge volt. Volt aki megúszta pár kapással, de volt, aki még csak 
pontyot sem akasztott. A szektor jobb oldalán (ahol én is ültem) a félidő után elkezdtük fogni a pontyokat, 
a halak átlagsúlya 80 dekától másfél-két kiló között volt. Félidőben volt két darab, két kiló körüli és két 
darab, kiló körüli pontyom, majd másfél órán keresztül csak törpéket fogtam. Az utolsó órában sikerült 
fognom még egy jó pontyot. A verseny vége után pár perccel már jött is a mérlegelés, amikor viszont 
nagyon meglepődtem, mivel olyan 5-6 kilóra saccoltam a halaim súlyát, de végül kiderült, hogy 10 kiló 65 
dekát sikerült fognom, amivel szektor kettest csináltam. Összepakoltunk, megebédeltünk, majd 
visszamentünk a szállásra megbeszélni a tapasztaltakat. 
 
A másnapi taktika nem sokban tért el az előző napitól. Az etetésemen kicsit változtattam, a mennyisége 
maradt ugyan annyi. Kukoricából jó sok, az etetőanyagból egy kevés. A második fordulóban a szektor 
közepétől balra kerültem, ami előző napon nagyon gyenge helynek számított, ami részben igaz is volt az 
első másfél óra után.  A start után tíz perccel sikerült akasztanom egy hármas pontyot, amit pár perces 
kínlódás után megfogtam. Majd toltam be három kupak kukoricát és “ráültem” két szem kukoricával 
lefektetett előkével. Fél órára az első pontyom után akasztottam egy “tehervonatot”, amit közel 15 percig 
fárasztottam mire megadta magát és szákolni tudtam. Ez a hal 5 kiló feletti potyka volt. Utána toltam be 
megint 3 kupak kukoricát és fogtam még egy méretes pontyot. Ekkor azt hittem, hogy végig ilyen lesz az 
5 órám, de tévedtem, mert 3 ponty után (amit közel másfél óra alatt fogtam) nem jött más, csak törpe 
harcsa egészen a verseny végéig, de ezeket kitartóan húztam, mivel a többiek folyamatosan fogták a 
kisebb pontyokat, ez eléggé aggasztott. Én pedig ültem és felváltva néztem hol őket, hol a törpe 
harcsáimat. Mérlegelésnél ismét kellemes meglepetés ért, mert a ládán ülve a pontyaimat és azt a kevés 
törpe harcsát, amit fogtam, kevesebbre saccoltam, mint amit a mérleg mutatott. Kiderült, mégiscsak 
sikerült 13 kiló 35 dekát fognom, aminek különösen nagyon örültem, mert csak három pontyom volt, de 
azok viszont nagyok. A versenytársaim pedig igaz, hogy fogtak 8-10-12 darab pontyot, de azok átlag 
súlya alig volt 80 deka halanként. Így 13 kilóval sikerült a 2. napon is szektor kettest pecáznom. 
 
Végeredményben 4 ponttal a 2016-os Colmic kupa U20-as kategóriájában a dobogó legfelső fokára 
állhattam! Különösen fontosnak tartom, hogy az U20-as kategóriában a legügyesebb srácok voltak az 
ellenfeleim! 
 
Ezúton szeretném megköszönni a támogatást a Csepel HE-nek (jelenlegi versenyzőjeként), a Gyömrői 
HE-nek (ahol 6 évesen a horgászatot kezdtem és azóta is támogat) és apámnak (aki átadta a versenyzés 
lehetőségét) azért, hogy én is itt lehessek! Kívánok horgásztársaimnak hasonlóan sikeres eredményeket! 
 
                                                                                                             



 
 
 

" ÚJ VIZEKEN ..." 
Beszámoló a II. RDHSZ csónakos pergető horgászversenyről 

 
Szeptember 11-én került megrendezésre a II. RDHSZ csónakos pergető horgászverseny, melyen 
egyesületünket két versenyhorgászunk, Hipszki Róbert és Nedvesi János képviselte, első pergető 
horgászversenyükön indulva. 
 
A versenyt a szigetszentmiklósi RSD szakaszon bonyolította le a Szigetszentmiklósi HE, Algayer Zoltán 
vezényletével, hibátlan szervezéssel. 24 páros vett részt, mellyel a legnépesebb RDHSZ horgászverseny 
címét tudhatja magáénak a rendezvény a 2016-os évben, ezzel is jelezvén a pergető szakág növekvő 
népszerűségét a hazai horgászok között. 
 
Versenyzőink korábbi helyismeret hiányában a nyár végén több horgászatot is szántak ennek a 
szakasznak, hogy a körülményekhez képest felkészülten vágjanak neki a viadalnak. Ebben a szakágban 
helyek helyett indulási sorrendet sorsolnak a versenyt megelőzően, melynek megfelelően lehet elfoglalni a 
kijelölt pályán a kívánt horgászhelyeket, tartva a csónakok közötti 50m-es előírt távolságot. 
Végelszámolásnál a megfogott ragadozók együttes hossza dönt, figyelembe véve, hogy a fajtánként 
kijelölt méretkorlátozásnak megfelelő méretű halakból áll össze fogásuk (pl. a pálya fő halát jelentő 
kősüllők esetében ez farokkal együtt 20 cm-től volt meghatározva). A verseny során három mérlegelő-
hajó járta a vizet a horgászok között a halállomány épségének megóvása érdekében. 
 
Versenyzőink a 11. indulóként szerencséjükre el tudták foglalni az egyik kedvenc, előzetesen kipróbált 
helyüket, mely jó választásnak bizonyult, mivel az első óra végére 9 hallal vezették a versenyt.  
 
Ezt követte a taktikázás és helyváltoztatások időszaka, mellyel egészen a verseny záró órájáig remek 
helyen álltak, 15 hallal.  
 
Sajnos az utolsó másfél óra rossz helyváltoztatásai miatt - melyet egyértelműen rutintalanságuknak tudtak 
be ebben a szakágban - nagy hajrában megelőzte őket 4 csapat, ezzel az egyébként kiváló 5. helyen zárva 



a versenyt. 416 cm-es összhosszal, centikkel maradtak le a dobogóról, mivel a 4. és a 3. helyezett páros is 
15 - 15 halat zsákmányolt, azonban sajnos 427 illetve 430cm hosszban. 
  
A verseny remek hangulatban telt és rengeteg tapasztalattal szolgált párosunknak, és remek előjele talán 
egy új  sikeres „pályafutásnak” versenyzőink számára, ezúttal egy új szakágban, új vizeken. 
 
A verseny jegyzőkönyve: 
 

 
 
 
 

Lakatos Sándor beszámolója a 2016. szeptember 25 és október 1. 
között Olaszországban megrendezésre került 29. Rendőr Horgász 

Európa Bajnokságról 
 

A 29. alkalommal megrendezett Rendőr Horgász Európa Bajnokságnak Olaszország egyik legszebb és 
legváltozatosabb halfaunával rendelkező folyójója, a Minció szolgált helyszínéül. A Minció a festői 
szépségű területen fekvő Garda tóból ered és táplálkozik, a versenynek otthont adó szakasza is közvetlenül 
a Garda tó mellett található Peschiera-ban került kijelölésre. A csodálatos folyó azonban komoly kihívás 
elé állította a 7 nemzet (Németország, Belgium, Olaszország, Anglia, Írország, Hollandia és 
Magyarország) 22 csapatát.  
Magyarországot a versenyen három csapat képviselte köztük a Nemzeti Rendőr Válogatott, amelynek 
immár öt éve Lakatos Sándor r. alezredes a Csepel HE versenyzője a kapitánya. 
 
 



 
 A Magyar Nemzeti Rendőr Csapat: 
Csapattagok: 

- Lakatos Sándor r. alezredes - csapatvezető  
- Tímár Károly r. főtörzszászlós  
- dr. Furkó Kálmán r. alezredes  
- Horváth Béla r. százados  
- Donkó Rajmund r. főtörzszászlós 
Segítők:  
- Lukács Szabolcs r. törzszászlós  
- Szabó István r. törzszászlós  
- Claudio Malavolti 
- Parádi Gergő 

 
 
 
 

Dr. Furkó Kálmán r. alezredes 
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A regionális csapatok között a Magyarországot  a  Budapest Colmic Team, valamint a Pentele Police 
Team képviselte.  
 
A versenyzőknek öt nap állt rendelkezésre, hogy kiismerjék a ragyogóan tiszta vizű és szeszélyes folyó 
sajátosságait, az ott élő halak szokásait, kedvenc csemegéit. A tréningnapok során a folyó olyan ritka 
halakkal ajándékozott meg bennünket, melyekkel hazai vizeinken csak kivételes alkalmakkal vagy szinte 
egyáltalán nem találkozunk. Ilyen különleges hal volt számunkra a domolykó is, amelynek kiló feletti 
példányaiból is sikerült fognunk. Ezek a különleges halak csodálatos élményhez jutatatták a versenyzőket, 
hiszen igen harciasan védekeztek a horgon és minden trükköt bevetettek a szabadulás érdekében, számos 
esetben sikerrel is járva.  
 
A tréningek tapasztalatai alapján állítottuk össze a taktikánkat és címvédőként nagy reményekkel és 
izgalommal vágtunk neki a két versenynapnak. A felkészülés során érezni lehetett, hogy minden csapat 
nagyon komolyan veszi a versenyt és minden praktikát bevet a halak horogra csábítása érdekében. Az 
olasz csapatok helyzeti előnye is érzékelhető volt, azonban mi is bizakodtunk, mert a tréningek alatt szinte 
minden nap egyenletesen fogtunk.  
 
Az első versenynap nagyon jól sikerült, ennek köszönhetően a nemzeti csapatok között az első helyen 
vártuk a folytatást, míg a 22 csapatot tekintve összeségében a 2. helyen zártuk a napot. Az elsőnapi 
eredményeket elemezve tudtuk, hogy nehéz második forduló vár majd ránk, hiszen nagyon szoros verseny 
alakult ki a magyar (33 pont,) az ír (38 pont) és az olasz (46.5pont) nemzetek csapatai között.   
 
A teljes mezőnyt tekintve az olaszok egyik helyi csapata a Forze Polizia (10 pont) magasan vezette a 
mezőnyt, a regionális csapatok versenyében a Pentele Police a 4. helyen (48 pont), míg a Budapest Colmic 
csapata az 5. helyen várta a folytatást. 
 
Külön említést érdemel Nagy Tibor (ny.r.ftzls Pentele Police Team) teljesítménye, aki az első napi 13.300 
gramm fogásával a teljes mezőny élére állt. 
A második versenynap a várakozásoknak megfelelően igen izgalmasra sikerült. A versenypályán - az 
egész hetes etetésnek köszönhetően - megjelentek a folyó öreg pontyai. Közülük a versenyen több öt kiló 
feletti példányt is kifogtak a versenyzők, azonban még ennél is több esetben vitték magukkal a horgot, 
nem kevés bosszúságot okozva ezzel, hiszen egy-egy ilyen hal elvesztése sok pontot jelentett. 
A versenyt követő zárófogadáson hirdették ki az eredményeket ahol a számunkra is hihetetlen 
végeredményt megtudtuk, hogy 2013. és 2015. évet követően 2016-ban ismét Magyarország Nemzeti 
Rendőr Csapata nyerte meg a Rendőr Horgász Európa Bajnokságot, megelőzve a német és az ír nemzeti 



csapatatot. Óriási volt az örömünk, hiszen valóra vált az a hihetetlen álom, hogy meg tudtuk védeni a 
tavalyi címünket, amire az elmúlt éveket tekintve nem volt példa. 
Az egyéni eredményeket illetően Horváth Béla 10 ponttal a 12. helyen, míg Lakatos Sándor 12 ponttal a 
17. helyen végzett. 
A regionális csapatok versenyét illetően a Budapest Colmic a 8. helyen, míg a Pentele Police csapata a 9. 
helyen végzett, ezzel ők is letették névjegyüket és bízunk benne, hogy az elkövetkező években ők is a 
dobogóra állhatnak. 
Összességében elmondható, hogy csodálatos hetet tudhatunk magunk mögött és felejthetetlen 
élményekkel tértünk haza, most már azonban várnak minket a hivatásunkból adódó kihívások és 
feladatok.    
 
A Csepel HE immár öt éve támogat a Rendőr Horgász EB-n történő részvételben, ez a támogatás igen 
jelentős mértékben hozzájárul ahhoz, hogy ilyen kimagasló eredményeket tudunk - most már több éve – 
elérni, ezt ezúton is szeretném megköszönni mind a vezetőségnek, mind a tagságunknak.  
Köszönjük a RDHSZ ügyvezető igazgatójának a segítségét, a csepeli versenypálya engedélyeztetéséért és 
a felkészüléshez adott ingyenes napijegy biztosításáért. Sikerült a címvédés. 
 

.  
 
A teljes magyar delegáció: 
 

 
 

Csepeli győzelem az RSD nyílt nevezéses pergető bajnokságon 



 
Október 9-én került megrendezésre a RSD szigetszentmiklósi szakaszán az első, nyílt nevezéses pergető 
bajnokság, amely egyesületünk csapatának, a Hipszki Róbert - Deák Ferenc páros fölényes győzelmével 
ért véget.  
 
A verseny 22 csapat részvételével került megrendezésre a Duna-ág - pergető horgászok körében igen 
népszerű - szakaszán. A verseny hétvégéjét megelőzően nagyon ingadozó volt a Duna vízállása, áramlása, 
ennek következtében a halakat is lényegesen nehezebb volt megtalálni, és horogra keríteni, mint az azt 
megelőző hétvégéken.  
 
Egyesületünk versenyzői megfelelő felkészülést, pálya-feltérképezést és a technika helyes megválasztását 
követően szerencsésen el tudták foglalni az edzéseken kiszemelt, legjobbnak ítélt helyüket. Választásuk 
olyannyira jónak bizonyult, hogy az 5 órás verseny első órájának végére gyakorlatilag meg is fogták a 
győzelemhez szükséges halmennyiséget, melyet végül 13 db kősüllő, 1db csuka, 1db süllő és 1db sügér 
tett ki, 452 cm-es összhosszban.  
 
A verseny 2. helyezett csapata 332 cm, 3. helyezettje pedig 140 cm halat tudott fogni. 
 
A "dobogósok": 
 

 
 

A részletes végeredmény: 
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