
 
 Ez történt 2020-ban:  

A Csepel HE Verseny Bizottságának 2020. évi programja: 

Versenyek:   

 

Elért eredmények: 

1. TCSOB – 6. helyezés (Gyulai Ferenc, Siket Péter, Zsiga Levente, Benke Szabolcs); 
2. Gyalus István – Országos feeder egyéni bajnokság döntője;  
3. Hipszki Róbert/ Deák Ferenc – Országos csónakos pergető bajnokság (6.hely); 
4. Hipszki Róbert/ Deák Ferenc – Rétköz ragadozó rangadó (1.hely) 
5. Gyulai Ferenc – Országos egyéni horgász bajnokság döntője; 
6. Zsiga Levente – U20 magyar válogatott kerettagság; 
7. Gyimesi Bence – Országos method OB elődöntő Nagybajom (3.hely); 
8. Gál Zoltán – RDHSZ feeder egyéni bajnokság (1.hely); 
9. Csepel HE team 2 (Gyulai Ferenc, Nedvesi János, Pataki Zoltán, Zsiga Levente) – 

RDHSZ Egyesületi csapatbajnokság (1.hely); 
10. Csepel HE team 1 - Benke Szabolcs, Lakatos Sándor, Szabó István, Túri Pál – RDHSZ 

Egyesületi csapatbajnokság (4.hely); 
11. Debrődi Attla, Domján Zoltán, Gyimesi Bence, Szabó István, Krár Imre, Túri Pál – 

Method klub OB (9.hely); 

Beszámolók az RDHSZ által megrendezett versenyekről: 

2020.06.06. RDHSZ Feeder egyéni bajnokság 

A RDHSZ által rendezett, és támogatott versenyen évről évre több horgász jelenik meg, hasonló 
várakozásokkal vágtunk neki az idei évnek is. Az egyéni bajnokságot éppen ezért több lépcsős 
rendszerben kívánták megrendezni, a csapatbajnokságot pedig két osztályra kívánták bontani. Sajnos a 
tavaszi események alaposán átírták a terveket és végül csak az egyéni bajnokságot lehetett biztonsággal 
megrendezni, két női, egy utánpótlás korú, 3 masters és 39 felnőtt versenyző részvételével. Sajnos az 



eredeti helyszínen és időponton is változtatni kellett, így a tavasszal több tucatnyi tagtársunk 
részvételével rendbe tett Csőhídi versenypálya helyett, a halőreink által versenyzésre tökéletesen 
alkalmassá varázsolt Dömsödi-csatorna partja lett a helyszín. Tekintettel a járványügyi helyzetre 
szövetségi tagsággal nem rendelkező horgászok nevezését nem fogadták el. 

Bár a fogások elmaradtak a Csőhídi pályán megszokottaktól, versenyzői szemmel mégis izgalmas és 
technikás horgászatnak lehettünk szemtanúi, ahol a hely adta előny önmagában kevés volt, azzal élni is 
kellett a horgásznak. Így történhetett, hogy egyik szektort sem a kiválónak ígérkező helyekről nyerték 
meg. A felnőtt mezőnyben harmadik helyezett Fabók Sándor lett, aki a B szektort nyerte szoros 
küzdelemben 1075 g-os fogással. Második helyezett Schmidt Attila, aki az A szektor legbelső, vagyis a 
várakozások szerint leghaltalanabb helyéről, 3290g-os fogással aratott szektorgyőzelmet. Az RDHSZ 
2020. évi feeder bajnoka Gál Zoltán sporttásunk, aki a C szektorban 4650g-os fogással, benne egy 
gyönyörű 2 kilogramm körüli dévérkeszeggel hódította el a bajnoki címet. A női kategóriában Danka 
Mária, a legrutinosabbak közt Kopasz István, a legifjabban közt pedig Szaban Zsombor hódította el a 
bajnoki címet. 

Az egyesületünket az alábbi versenyzők képviselték: 
Burai Tibor, Gál Zoltán, Hermányi Zsolt, Lakatos Sándor, Nedvesi János, Hutóczki Attila, Heiszler 
Olivér, Pataki Zoltán, Deme Sándor, Csépány Bárdos Anna, Csépány Bárdos Sándor 
Elért helyezések: Gál Zoltán (1), Hutóczki Attila (4),  Csépány Bárdos Sándor (6), Pataki Zoltán (7), 
Lakatos Sándor (9) 

2020.06.07. - RDHSZ Szövetségi Egyéni bajnokság 

A járványügyi veszélyhelyzet miatt idén később kezdődött az RDHSZ versenyszezonja. A tavaszra 
tervezett versenyek vagy törlésre kerültek vagy halasztást szenvedtek későbbi időpontra. Az úszós 
egyéni bajnokság időpontjára viszont enyhültek a szigorítások így az eredetileg tervezett hétvégén - 
ugyan egy nappal később - megrendezhették az egyéni bajnokságot. Érezhető volt a versenyzők részéről 
is az igény, hiszen annak ellenére, hogy az országos bajnokságok időpontjai is “mozogtak” rekord 
létszámú előzetes nevezés - 54 fő (tavaly 52 fő volt) - érkezett az idei úszós egyéni bajnokságra, annak 
ellenére, hogy a tavasszal gyönyörűen rendberakott Csőhídi versenypálya használatára nem adták meg 
az engedélyt az illetékes helyi önkormányzat.  

Az idén egyfordulós versenyen felnőtt, női, veterán és utánpótlás (U15) kategóriát indítottak.  

Ismét nagyon sok munka volt abban, hogy a kijelölt pálya versenyzésre alkalmas lett, de köszönhetően 
a szövetségnek, a halőröknek, valamint a versenybizottság tagjainak sikerült ideális körülményeket 
teremteni a verseny lebonyolításához. Már csak a halfogás és a halbőség volt a kérdés. Sajnos a halban 
gazdag tavaszi időszak után, a nyári csatornán rendezett versenyek nem ígértek nagy fogásokat. Bár az 
előzetesen meghirdetett edzésnapokon sokféle halat fogtak versenyzőink, látható volt, hogy a 
mennyiségek elmaradnak majd a korábbi időszak fogásaitól, 2-3 kg hallal már komoly eredmény lehet 
elérni.  

A felnőtt kategória 3 szektora mellett - legnagyobb örömünkre – a veterán szektor volt a második 
legnépesebb, létszámban pedig utána következtek a női, majd utánpótlás korú versenyzők. 

A halban nem túl gazdag versenyen, az egy fordulóban összesen 100 kg halat fogtak a versenyzők, ami 
2,1 kg-os átlagos fogást eredményezett. Jó volt látni, hogy a rakósbotos “peca” mellett a szemközti nád 
és hínárfal előtti matchbotos horgászat is jól adta a halat. 

Az egyesületünket az alábbi versenyzők képviselték: 
Szilágyi Balázs, Siket Péter, Marcsó Zoltán, Hermányi Zsolt, Heiszler Olivér, Zsiga Levente, Gál 
Zoltán, Bakó László, Lakatos Sándor, Gaszmann Zoltán 
Elért helyezések: Siket Péter (4), Marcsó Zoltán (7), Hermányi Zsolt (11) 



2020.08.15. - RDHSZ Egyesületi csapatbajnokság 

Nagyon nehéz volt az idei versenynek pályát találni. A csepeli pálya egész évben használaton kívül vot, 
míg a Dömsödi versenypályát az ilyenkor jellemző vízinövény takaró miatt nem lehetett használni. A 
verseny előtti hétig bizonytalan volt a helyszín. Köszönhetően az RDHSZ halőri csoportjának sikerült 
végül megtalálni a megfelelő pályát és a gyors előkészítő munka után egy jól előkészített pálya várta 
horgászokat a Dömsödi árapasztó csatorna Szúnyogi zsilip alatti szakaszán. A verseny 4 éves élete során 
az idei évben rekordlétszámú csapat (15) adta le a nevezését, így összesen 60 horgásszal - 2 úszós és 2 
fenekező horgász csapatonként -  kezdődött az idei bajnokság. A tréning napok tapasztalatai alapján 
súlyban 2-3 kg átlagos hal mennyiséggel lehetett számolni, melyek törpeharcsa, keszeg és egy-egy 
beugró bónusz kárász vagy ponty fajtáiból jöhet össze. A tervezettnél szerényebb fogások születtek, 
átlagban 1,3 kg. 
 
Az idei verseny is a két nagy hagyományokkal rendelkező egyesület - a Csepel HE és a Molnársziget 
SHE - csatáját hozta, melyből most az előbbi került ki győztesen.  A Csepel HE 2 csapata állhatott a 
dobogó legfelső fokára, 15 helyezési számmal. A második helyezést Molnársziget SHE Kék csapata érte 
el, míg a harmadik helyezést a Ráckevei HE színeiben induló csapat érte el. Előbbi 19 utóbbi 20 
helyezési számot ért el. Minden dobogós csapat 5 egyedi érmet, egy nagy kupát, a bajnokcsapat pedig 
még a vándorserleget is megkapta minimum egy évre.  
A verseny után nagyon szép környezetben bőséges ebéd - gazdag babgulyás - várta a versenyzőket és a 
csapatok vezetőit és a rendezőket. (75 fő).  
A helyszín környezeti adottságai és esemény helyszíne mindenkinek tetszett, külön értékkel bírhat, hogy 
olyan egyesületek számára is elérhető lett a versenyzés (csapat delegálása) akik a Budapestre utazás 
miatt eddig elzárkóztak a csapat indítástól. A versenyen fogott törpeharcsák összegyűjtésre kerültek és 
a 40 kg halat a madárvédelmi rezervátum üzemeltetőinek ajándékozták. 
 
Az egyesületünket az alábbi versenyzők képviselték: 
Csepel HE team 2 (1) - Gyulai Ferenc, Nedvesi János, Pataki Zoltán, Zsiga Levente 
Csepel HE team 1 (4) - Benke Szabolcs, Lakatos Sándor, Szabó István, Túri Pál 
Csepel HE  team 3 (5) - Gerendi Zsolt, Orgován Roland, Ribli János, Siket Péter 
 
2020.09.27. - RDHSZ Csónakos Pergető Bajnokság    

A már hagyományos szigetszentmiklósi helyszínen 29 csapat részvételével zajlott le az RDHSZ 
Csónakos Pergető Bajnokság. Nem túl jó előjelekkel indultak neki a csapatok a versenynek a több napos 
hideg, csapadékos időjárást követően, ám a fogások később szerencsére igen szépen alakultak a 
versenyen.  

8.30-kor rajtolt el a mezőny a 4 km kiterjedésű RSD szakaszon, amely a Dolgozók Szigetszentmiklós 
HE központjától fel és le 2-2 km-es szakaszt takart. A versenyzők számára 6 órás versenyidő állt 
rendelkezésre. 

A verseny kezdetét követően hamar horogra akadtak az első halak. 

Több csapat is a balinokat vette célba az igen gyenge edzésnapok tapasztalatai alapján, közülük is 
kiemelkedően jól rajtolt a Hutóczki Attila - Balogh Dávid páros, akik egy jól kigondolt taktikával 5 szép 
balint tudtak mérőcsőbe helyezni, amely bronzérmes teljesítményt jelentett számukra. 

Tóth Zsolt - Jádár Zsolt páros már az első órában több szép kősüllőt leméretett, amelyet egy 64 cm-es 
harcsával is megspékeltek. Később még sikerült további süllők mellé egy 69 cm-es harcsát is fogniuk, 
mely később a legnagyobb halnak bizonyult a versenyen, ezüstérmes helyezésük mellett. 

A győztes Vincze György - Machil Sándor páros a másik két dobogós helyezett taktikáját remekül 
ötvözve kezdett előbb kősüllőkkel, sügérekkel, majd a megfelelő időben és helyen váltottak balinra. 5 
kősüllőből, 1 sügérből és 6 balinból álló fogásuk a győzelmet eredményezte számukra.  



Köszönet a Dolgozók Szigetszentmiklós HE-nek és az RDHSZ-nek a helyszín és szervezés 
biztosításáért, valamint az Xfish Horgászportálnak a díjazásért! 

Összfogás: 103 
fogas süllő 3 
kősüllő 45 
sügér 22 
balin 26 
csuka 5 
harcsa 2 

 
Az egyesületünket az alábbi versenyzők képviselték: 
Nedves János, Csaplár Dániel 

2020.10.11. - RSD Open Csónakos Pergető Bajnokság   

Rekord számú résztvevővel került megrendezésre a korábbi évekhez képest megújult RSD OPEN 
Csónakos Pergető Kupa. 56 páros vett részt az eseményen, amely az RSD 0-6.5 fkm közötti, kibővített 
szakaszán került megrendezésre. 

A verseny színvonalát a remek díjazásán felül a csapatok komoly felkészülése is bizonyította, a szombati 
napon a mezőny több, mint fele tréningezett a másnapi megmérettetésre. Az előre jelzéshez képest 
szerencsére jobban alakult az időjárás, a nagy esőzések és szél elkerülte szerencsére a versenyzőket. 

A csapatok a 9 órás rajtot követően álltak neki a ragadozó halak kergetésének. Az első percekben már 
rengeteg hal került a műcsalik horgaira, amelyből már sejthető volt, hogy nem mindennapi fogásokra 
kell számítani. 

Ezen RSD szakasz fő hala ebben az őszi időszakban a kősüllő és a balin, de számos fogas süllő, harcsa 
és csuka is horogra került. Az 56 csapat összesen 266 db értékelhető halat fogott az alábbi megoszlásban: 

Összes hal: 266 db 
Összes hossz: 98,4 m 
A verseny legnagyobb hala, cm: 98 cm, harcsa 
fogas süllő 4 db 
kősüllő 124 db 
sügér 21 db 
balin 95 db 
csuka 9 db 
harcsa 13 db 

 
Számos taktika sikeresnek bizonyult, több csapat vette üldözőbe a tömegesen fogható kősüllőket, ám 
akadtak, akik pörgős, nagy területet lefedő horgászattal a balinokat célozták meg, és akadt olyan csapat 
is, akik az erre a szakaszra igen jellemző, és magas pontszámot biztosító harcsákat keresték és találták 
meg eredményesen.  

A legnagyobb halat a verseny utolsó pillanataiban Nédó József kerítette szákba, egy 98 cm-es harcsa 
személyében. 

A 3. helyen a Szirtes Marcell - Apostol Attila páros végzett, ők a 8 kősüllőjük mellé 1 balint és 2 harcsát 
fogtak. 

Az ezüstérmet Drapos István és Ölvedi János szerezték meg, akik 4 kősüllő, 2 balin és 2 szép harcsa 
alkotta fogásukkal alig pár ponttal előzték meg a bronzérmes csapatot. 



A győztes páros, Valentyik Péter és Tiszavári Gergő Attila pedig fölényes győzelmet arattak, összesen 
32 kősüllőt és 1 harcsát fogtak. 

Köszönet az RDHSZ-nek a helyszín és szervezés biztosításáért, valamint a verseny kimagasló díjazását 
köszönjük az Xfish Horgászportálnak, az Energofish Kft-nek, a Hírös Yach Club Kft-nek, valamint a 
Surfer Hungary-nek! 

A 2020.évi Csepel Horgász Egyesület háziversenye a járványügyi előírások miatt törlésre 
került. 

 


