Beszámoló a CSHE 2015.-évi házibajnokságáról
A CSHE 2015. évi házibajoksága május 9-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. Több felajánlás is érkezett a díjazásra.
A jubileumi év alkalmából valamennyi versenyző egyesületi címerrel díszitett sapkát kapott.
A verseny hivatalos végeredménye:
Férfiak:

1. Horváth István 1120 gr.
2. Csizmadia Károly 1040 gr.
3. Merkovics János 780 gr.

Nők:

1. Csépányi Bárdos Anna 1960 gr.

Ifi:

1. Balogh Krisztián 1160 gr.
2. Faluba Antal
620 gr.
3. Major Márk
440 gr.

Gyerek:

Nyugdíjas:

1.
2.
3.-4.
3.-4.

Martin Bendegúz
Varga Etele Mátyás
Schafer Alexander
Martin Márton

1. Etele Csaba
2. Jenei Ferenc
3. Hotye Mihály

1280 gr.
740 gr.
720 gr.
720 gr.
1120 gr.
660 gr.
560 gr.

A CSHE Elnöksége és Választmánya gratulál valamennyi résztvevőnek, megköszöni a rendezőknek,
valamint a különdíjak felajánlóinak segítségét

A Molnársziget HE házibajnokságáról
Molnár-sziget háziverseny, (2015. május 3.) felnőtt dobogó:
1. Schmitt Attila (Molnár-sziget HE)
2. Serman László (Molnár-sziget HE)
3. Schindler Tibor (Csepel HE)
Magyar Balázs beszámolója a versenyről:
Reggel 6 órakor volt a gyülekezés, a sorsolás. Kiraktuk a felszerelést, miután elfoglaltuk a helyünket.
Sajnos elkövettem azt a hibát, hogy nem készítettem be snecis etetőanyagot, ezért nem nagyon tudtam - de
nem is akartam - küszözni. A part szélében nem találtam a keszegeket, pedig tavaly ott bőven akadt
belőlük. Be kellett menni match botra. Eleinte nagyon pontatlanul horgásztam, de utána megszoktam a
távot, és ahogy egyre több kaja került be az adott helyre, megjöttek a kapások is. 6-7 keszeget fogtam, ami
nagyjából 2 kg volt. A legnagyobb halam 40 dekás lehetett. Ez pont elég volt az első helyre a két

helyezésből. Jó érzés volt ismét kupával hazamenni erről a remek hangulatú versenyről. Mindig sokat
tanulhatok, és jól is érzem magam a horgászok társaságában. Még sok ilyen alkalmat szeretnék átélni
életem során.
Schindler Tibor beszámolója a versenyről:
A Molnársziget HE évadnyitó versenyén idén magas vízállás és rohanó víz várta a versenyzőket,
borongós,esős időjárási körülmények között. A taktikámat rakós és főleg match botos horgászatra
alapoztam. Főetetés után rakós boton kezdtem, ez az első 20 perc csupán 3 db halat adott . Váltottam
match botra, amin folyamatos és egyenletes etetés hatására lassan beindult a halfogás. Etetőanyagomat az
előzetes edzésnap alapján 1 liter forrázott csontival dúsítottam, továbbá pinkis földesszúnyog alkotta a
csalimat, horogra szánt legfogósabb csali kombináció 2 szál szúnyog és egy szem pinki volt. A
hagyományokkal ellentétben nem volt külön vendég kategória a kevesebb nevezés miatt.
A mérlegelésnél 3800 grammig jutottam és ez a dobogó 3. fokára volt elegendő.

Az RDHSZ csapatbajnokságán
Ezüst érmet szerzett a Csepel HE csapata az idei, Ráckevei Dunaági Szövetség által rendezett
csapatbajnokságon. A helyszín, az idén az országos veterán bajnokságnak is otthont adó folyóvízi pálya, a
Csőhid versenypálya volt. Az elmúlt évektől eltérően idén igazi folyóvízi horgászatban volt része a
bajnokságra benevezett csapatoknak.
Az egyesültünk csapatának gerincét a tavalyi bajnokcsapat alkotta néhány apró változtatással. Az U-14
valamint az U-18-es korosztályoktól elköszönő Cserna Antal és Széles Ádám lehetőséget kapott eggyel
magasabb korosztályban szerepléshez. Mindketten nagyszerűen helyt álltak az új korosztályukban, hiszen
Anti a 2., Ádám pedig az első helyet szerezte meg a szektorában. U-14-ben egy tehetséges újoncot
avathattunk a 10 éves László Csanád személyében. Csani 2. helyet érő horgászatát több idősebb tapasztalt
versenyhorgász is dicsérte. Az ő szereplésével remélhetőleg hosszú távon sikerült megoldani az U14-es
kategóriában Anti pótlását. Női kategóriában Csépányi Bárdos Anna a tőle megszokott precizitásával
„ütötte” a küszt, a nagyszerű 4.5 kg-os összsúllyal a 3. helyet szerezte meg. Ádám kivételével minden
eddig felsorolt kategóriában a küszözés volt a domináns módszer, az U23-as kategóriában viszont már a
hangsúly a matchbotozáson volt. Nem volt ez másképp a felnőtt kategória szektoraiban sem. A
felnőtteknél nehezen indult a halfogás, az első órában mindenki kereste a megfelelő eresztéket és állította
az ólmozást. Egy óra után aztán elindult a halfogás és a pálya - egyébként általánosságban nem jellemző szinte rohanó vizéből szebbnél szebb dévéreket és karika keszegeket tereltek szákba a versenyzők.
Nagyon nehéz dolga volt a háttereknek, hiszen annyira szoros volt a mezőny, hogy ebből nem igazán
lehetett eredményt előre jósolni. A mérlegelés is ezt támasztotta alá, hiszen egy felnőtt szektor kivételével
1 (!)-20 dkg súly döntött az első és a második hely sorsáról. A felnőttek négy szektorából egyben
győztesként, kettőben másodikként és egyben harmadként sikerült befejezni a versenyt.
Összességében egy nagyon izgalmas versenyen,
16 ponttal, a második helyen zártuk az idei
csapatbajnokságot a Molnársziget HE csapata mögött. Említésre méltó még, hogy a teljes mezőny 129.6
kg halfogása, ami versenyzőnként 5.4kg-os fogást jelentett.
Köszönet a csapat versenyzőinek - Csépány Bárdos Anna, László Csanád, Cserna Antal, Széles Ádám,
Ribli János, Hipszki Róbert, Varga László és Szecsei Balázs - valamint a háttérben segítőknek (Siket
Péter, Nedvesi János, Gerendi Zsolt). Jövőre az első hely visszahódítása a cél !
Eredmények:

A női szektort Szabó Petró Henrietta, a Molnár-sziget HE. versenyzője nyerte 6440 gr-os fogással,
mindössze 200 gr-mal megelőzve a 2014. évi női egyéni Magyar Bajnok Rudnay Csillát. A legifjabbak
(U14) között Dénes Milán, szintén a Molnár-sziget HE. versenyzője, végzett az élen 2810 gr-os fogásával.
Az ifjúságiak (U18) szektorában nagy küzdelmet vívott egymással a 2014-es VB résztvevő Cserna Antal a
Csepel HE. versenyzője és Magyar Balázs a Molnár-sziget HE. - a CSHE-től kölcsönbe érkezett horgásza, végül kevesebb, mint 200 gr-mal, de Magyar Balázs bizonyult jobbnak. Az utánpótlás (U23)
horgászoknál kimagaslóan eredményt ért el Széles Ádám a Csepel HE. versenyzője, aki precíz match
botos horgászattal 7310 gr-os fogással nyerte szektorát. A felnőtt versenyzők négy szektorban mérték
össze tudásukat. Az A. szektort Serman László a Molnár-sziget HE. versenyzője nyerte 6040 gr-os
fogással. A B. szektorban horgászott Schmidt Attila, szintén a Molnár-sziget HE. versenyzője aki a
pályán a legtöbb halat 14410 gr-ot zsákmányolva nyert. A C. szektort Varga László a Csepel HE.
versenyzője nyerte 4560 gr-os fogással, aki egyedülálló módon, szinte végig snecizve érte el ezt a kivalló
eredményt. Végül a D. szektort Tremmel Balázs a Molnár-sziget HE. versenyzője nyerte mindössze 10 gral a csepeli Hipszki Róbert előtt.
RDHSZ csapatbajnokság végeredménye:
1. Molnár-sziget HE 10 pont
2. Csepel HE 16 pont
3. Szigetszentmiklós HE 22 pont

Beszámoló a 2015. évi RDHSZ Egyesületi Csapatbajnokságról
A Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség elnöksége első ízben rendezte meg, egy kötetlenebb
szabályrendszerű csapatversenyt, az Egyesületi csapatbajnokságot, melyen a kisebb egyesületek is
képviseltethetik magukat. A csapatoknak négy főből kellett állniuk kettő úszós és kettő feeder kategóriájú
versenyzőből. Gondolva a jővőre, idén a versennyel együtt került megrendezésre a legifjabb, úgynevezett
U14-es kategóriájú horgászoknak kiírt versengés is.
2015. június14.-én a Csepeli „Cső-hídi” Versenypályán került sor a versenyre. Hat egyesület, hét csapata
adta le a nevezését: a Csepel Horgászegyesület, a Kinizsi Horgászegyesület, a Ráckeve Horgászegyesület,
a Dolgozók Szigetszentmiklósi Horgászegyesülete, a Postás Horgászegyesület, valamit a Molnár-sziget
Sporthorgász Egyesület, ők mindjárt két csapatot is indítva. A versenyzést a szélsőségesen meleg időjárás
igencsak megnehezítette, a hőmérő higanyszála a déli órákban már majdnem a 40 fokot is elérte. A
csapatvezetők feladata bővült, biztosítaniuk kellett a versenyzők megfelelő folyadék utánpótlását is a
tikkasztó melegben.

Az első feederes szektorban Szabó Róbert a Molnár-sziget Sporthorgász Egyesület versenyzője és a
csepeli Pataki Zoltán vívott nagy csatát az első hely megszerzése érdekében. Végül Róbert az úgynevezett
görgetős feeder technikájának köszönhetően, egyedülálló módon szinte a verseny egész időtartama alatt
kézben tartott bottal 7660 gr-ot zsákmányolva, Pataki Zoltánt szinte pontosan 2 kg-al megelőzve nyerte
szektorát, mint később kiderült egyben Ő fogta a pályán aznap a legtöbb halat.
A második feederes szektort a Molnár-szigeti Szikszai Levente nyerte 5350 gr-os fogással, nagyon
kiélezett küzdelemben, a 4600 gr-ot zsákmányoló Nedvesi János előtt, aki a Csepel Horgászegyesület
versenyzője.
Úszós kategóriában az első szektort a szintén Molnár-szigeti Serman László nyerte 3280 gr-os fogással.
Laci végig gyűrűs bottal horgászva érte el ezt a kivalló eredményt, maga mögé utasítva ifj. Törpényi
Tituszt a Ráckevei HE. versenyzőjét, aki 2060 gr-os fogásnak örülhetett.
A második úszós szektor elsősége két Molnár-szigeti versenyző, a tízszeres Női Országos Egyéni Bajnok
Rimmer Noémi és a rutinos rókának számító Schmidt Attila között dőlt el. Attila gyűrűs bottal horgászva
3990 gr-ot zsákmányolt, míg Noémi másfél óra nagyon szerény eredményt hozó keszeghorgászat után
snecizve 3650 gr. apróságot összefogva lett a második. Ha Noémi fél órával hamarabb nyúl a sneciző
botokhoz bizony szektor győzelmet ünnepelhetett volna.
A legifjabbak vetélkedését a Molnár-szigeti Bodzsár Norbert Márk nyerte, feeder bottal horgászva, 2960
gr-os fogással, megelőzve a 2080 gr. snecit nagyon ügyesen összehorgászó csepeli Csépányi Bárdos Anna
előtt. A harmadik helyen a szintén Molnár-szigeti Szabó Dominik végzett 1700 gr-os fogással, a negyedik
pedig a Szigetszentmiklós HE versenyzője Sás Áron lett 1370 gr-al.
Összesítve a 2015. évi Egyesületi Csapatverseny bajnoka 7 ponttal a Molnár-sziget Horgász Egyesület I.es csapata, a második helyen a Csepel Horgász Egyesület csapata végzett 12 ponttal és a harmadik a
Molnár-sziget Horgász Egyesület II.-es csapata lett 14 ponttal. A díjakat Rudnay Attila a Ráckevei
Dunaági Horgász Szövetség elnökségének tagja adta át. Az eredményhirdetés után a csapatok tagjait
vendégül látták egy ebédre, ami töltött káposzta volt és mindenkinek nagyon ízlett!
A fogási eredmények vélhetően a nagy melegnek köszönhetően elmaradtak a korábbiaktól, de így sem
panaszkodhatott senki, hiszen azért ha kisebb mennyiségben is, de a halfogások megvoltak. Érdekesség,
hogy a verseny alatt négyen is zsákmányoltak 1-2 kg közötti szürke harcsát, a Ráckevei Dunaág ismét
tanúságát adva evvel méltán híres harcsa állományáról. Természetesen a halak a kíméletes mérlegelés után
épen és egészségesen visszakerültek a vízbe.

A 2015.évi Országos egyéni bajnokság
Ribli János beszámolója:
Az idei évben a felnőtt OB-t két szakaszban rendezték meg. Az első felvonás a három fordulós elődöntő
volt Szolnokon. A pálya nagyon változatos arcát mutatta. Négy módszer közül kellett kiválasztani a
legeredményesebbet, az adott napi rajthelyen. A rakós botos keszegezés nem minden helyen működött, de
akinek sikerült odacsalnia a dévéreket biztos lehetett benne, hogy a szektor elején végez. Számos 30-50
dkg-os példányt is szákba lehetett terelni megfelelő taktikával. A törpeharcsázással stabil eredményt
lehetett elérni, de ehhez 100-150 darabot kellett fogni kellett az átlag 3 dkg-os apróságokból. Emellett
szinte minden helyen eredményes volt a vízközti match botos dévérezés, a kapásmentes időszakokban
pedig snecizéssel lehetett növelni a súlyt. Én elsősorban a rakós botos horgászatra helyeztem a hangsúlyt,
és egyenletesen jó eredménnyel zártam a három fordulót. Az első fordulóban 4. lettem, a másodikban 6., a
harmadikban szintén 4. Ez összetettben a 19. helyet jelentette számomra, ami jó pozíció volt a 40 fős
döntőre.
A döntőt kevesebb, mint 4 héttel később rendezték meg a Nyugati-övcsatornán, Balatonújlak mellett. A 4
fordulós versenyre mindenki hozta magával az elődöntőben megszerzett pontjait, így a 7 forduló együttes
eredménye alapján dőlt el a bajnoki cím sorsa és a válogatott keret összetétele. A pálya jellemző hala a
dévér (15-80 dkg) a karikakeszeg (1-40 dkg), és a kárász (15-80 dkg) volt. A csatornán az edzésnapokon
nagyon sok hal volt (a pálya közepén is voltak 20 kg feletti fogások), de a versenynapokra egyre jobban
elteltek a dévérek. Csak a szélső helyeken volt esély 20 kg feletti eredményre. Sajnos rossz taktikával
kezdtem a versenyt, amit közben korrigáltam, de az első 2 fordulóban nem sikerült magam elé állítani a
halcsapatokat (9-es és 8-as helyezést értem el). A harmadik fordulóban már a megfelelő módszerrel 4.
lettem a szektorban, míg az utolsó nap a pálya legrosszabb helyéről (A10) elért 7. helyem miatt sem volt
okom szégyenkezni. Összesítésben a 28. helyen végeztem.

Az RDHSZ egyéni bajnokságáról
Lakatos Sándor beszámolója az RDHSZ egyéni bajnokságáról:
Sajnos az idei évben eddig számomra nem sok idő jutott horgászatra, ennek köszönhetően a kedvenc
pályamon a csőhidi pályán sem tudtam csak pár alkalommal horgászni, ráadásul a szövetségi
csapatbajnokságon sem indulhattam egyéb okok miatt.
Az egyéni bajnokság előtt néhány nappal egy délelőtt horgásztam a pályán és örömmel tapasztaltam, hogy
a vízszint megfelelő és ráadásul folyt is rendesen. Ez egy kulcs kérdés a dunaági pecát illetően. Ezen a
délelőtt a rakosbotos technikat próbáltam, ami egész jól működött addig, amíg a harcsák meg nem jelentek
az etetésemen. Végül egy kisebb kiló körüli harcsát sikerült fognom kettő pedig megtépett. Azzal

tisztában voltam, hogy a matchbotra is keszülni kell, de annyira gyorsnak itéltem a folyást, hogy úgy
gondoltam, csak akkor nyúlok ehhez, ha nagyon fogják vele a halat és a rakósbot nem működik.
A versenyen a felnőtt kategóriában végül 10 elszánt horgász indult, köztük Gerendi Zsolt barátom is,
akivel mintegy 10 éve versenyzünk együtt. Az első fordulóban a belső szélre kerültem, úgy hogy alattam
közvetlenül a tavalyi egyéni bajnok Molnár László ült. A versenyt mini rakóval kezdtem a hínár előtt,
mindenhol nehezen indult a hal, így a folyamatosan fogott bodorkákkal nem álltam rosszul. Kb. 1 óra
elteltével váltottam 13 méteres hosszra, ahonnan fogtam pár szebb karikát, közben Molnar Laci is váltott
matchbotra és fogott is rajta. 2 óra után egálban voltunk, amikor fogtam egy kb 1,5 kilós harcsát, ami egy
jelentős előny volt abban a pillanatban. A szomszéd reakciója sem maradt el , pár gombóc ragasztott
csontit betolt rakóssal, majd megkezdte a balinok fogását és a harcsák akasztását. Sajnos nem kaptam
információt, hogy a többiek a szektorban, hogy fognak, így nem váltottam matchbotra, bíztam hátha
beugrik még egy bónusz hal, illetve a matchbotos távolságot nem etettem, ezért nem váltottam már az
utolsó órában. A fordulót végül szerencsésen a harmadik helyen zártam, Molnár és Schmitt mögött.
Délután a szektorunk közepére kerültem és úgy döntöttem, hogy itt az ideje a matchbotozásnak, ezért a
rakósbotot nehéz szívvel, de összeraktam és két matchbotot készítettem elő. Ez a forduló is nehezen
indult, a fölöttem horgászó Gerendi Zsolti az első óra végére már öt szákolós halat fogott, míg én csak
kettőt. A második órában sikerült belőnöm a távolságot és az etetés ritmusát, ez egyre több kapást
eredményezett, a harmadik órától kezdett összeállni a hal és ekkor kezdtem az agresszívebb etetést. Ennek
eredménye, hogy a negyedik óraban szinte minden dobást követően halat fárasztottam. Sajnos adódott
némi technikai problémám, ennek köszönhetően a leghalasabb időszakból mintegy 10 perc kimaradt, sőt
egy igen szép 40 dekás karikát a merítő előtt vesztettem el, valamint bentről az akasztást követően is
lement két jó hal a horgomról. Az utolsó óra hajrájanak köszönhetően a 3. helyen végeztem a szektorban.
Az összesítést követően az eredmenyhírdetés során örömmel vettem át a harmadik helyezetnek járó kupát.
Számtalan alkalommal versenyeztem már a dunaágon, de talán erre az eredményre vagyok most a
legbüszkébb, mivel mind a két módszerrel eredményes tudtam lenni, egy kifejezetten erős mezőnyben és
kiélezett küzdelemben.
Az etetőanyagot illetően nekem régóta van egy bevált receptem, amit mindig a víz áramlásának
sebességehez igazítok. Az alap recept szerint 1 kg vde turbo classic, 1 kg sensas gross gardons, 1 kg timár
mix, ehhez kulönböző adalékok es természetesen föld kerülnek.
A felnőtt kategória dobogós helyezettjei:
1. Schmitt Attila 3 pont
2. Molnár László 3 pont
3. Lakatos Sándor 6 pont

Kassai Adrián beszámolója a 2015.-évi Utánpótlás Országos
bajnokságról
Az idei Magyar Bajnokságot a Somogy megyei Nagybajomban rendezték, az Ötöshárs nevezetű
víztározón. A víztározó 2006 óta működik, ekkora létesítették területe 26 hektár ebből a horgászható
terület 11 hektár. Az idei mezőny az U23-as kategóriában 14 főből állt. A víz fő halfajai a ponty, a kárász,
a dévérkeszeg és a bodorka voltak. Az első napi edzésen sajnos nem sikerült túl sok halat
zsákmányolnom, mindössze 5 darab kárászt tudtam fogni matchboton és pár apró keszeget rakós botos
technikával. A második napi edzésen előkerült a spiccbot is, amellyel főleg apró keszegeket és bodorkákat

lehetett fogni, de ezen a napon is csak 6 kárászig és 2 kiló apróhalig jutottam, ami nem volt túl jó
teljesítmény a többi horgásztárshoz képest, hiszen ők majdnem mindannyian fogtak pontyokat és
kárászokat. A harmadik napi edzésen aztán megtörtént az áttörés a megfelelő horgászmódszerrel, ami egy
14 grammos matchbot úszóból, 16-os főzsinórból és 10-es előkén egy 16-os horogból állt. Sikerült
fognom 3 darab pontyot és legalább 10 darab kárászt, amivel már nekem is sikerült megbékülnöm, hiszen
a többiek is ilyen darabszámmal álltak fel az edzést követően. Az etetőanyag keverékem 3 darab Tímár
Elite Carpból állt, némi Scopex aromával megturbózva, emellett tettem bele kukoricát és forrázott csontit,
ezt lőttem alapnak és tettem rakóra is alap etetésként,ezután pedig VDE-Turbót lőttem matchbotra. Az
első napon a B1-re sikerült sorsolnom, ami a B szektor szélét jelentette, a kezdés nagyon jól sikerült,
hiszen rögtön az első bedobásra, matchbottal, 30 méterről sikerült egy szép másfél kilós pontyot fognom,
a folytatás is ígéretesnek bizonyult, hiszen egyből utána 2 darab kárász is jelentkezett. Ezután azonban
nagy lett a csend és fél óráig pár darab apró dévért sikerült csak fognom. A halak kapókedvét, hogy mégse
maradjak már kárászok nélkül, 4 darab belőtt ragasztott csontival próbáltam feldobni, ez jó taktikának is
bizonyult, hiszen rögtön 4 darab kárász jelezte érdeklődését a horgom iránt, rögtön ezután pedig
akasztottam egy szép pontyot is, de ez sajnos meglépett, így vele nem tudtam számolni a mérlegelésnél. A
forduló vége előtt fél órával betolásra került a rakós bot is, amelyen rögtön egy másfél kilós ponttyal
nyitottam, amit rögtön még egy követett, ezután azonban már csak 5 percem maradt amikor is a harmadik
társuk is jelentkezett, de ezt, miután a bírók rosszul jelezték a verseny végét, már nem sikerült
megfognom. Így az első napon 9940 gramm fogott súllyal sikerült a szektorban a második helyet elérnem
Monostori Bence után, aki a másik széléről a B7-es helyről 12470 grammot fogott.
A második nap a B4-es helyre sorsoltam, ami az egyik legrosszabb helynek számított, hiszen minden
szektorban a belső helyek számítottak az abszolút „halálnak”, itt mindenki csak kósza halakat tudott fogni
még matchboton is, nem volt ez másképp velem sem. Matchbottal összesen 9 darab kárászt sikerült
fognom, az apróhalat nem láttam kiútnak, hiszen a héten nem gyakoroltam és már nem akartam a 2.
versenynapon valami újba belekezdeni, ezért kitartottam a nagyhalazás mellett, ami mint kiderült, nem
volt rossz ötlet, hiszen a verseny vége előtt 30 perccel rakós boton kapásra lettem figyelmes. A kapásra
reagálva bevágtam és egy óriási halat véltem a horogromra akadni, 5 perces fárasztás után egy 8 kiló 30
dekás amurt sikerült partra emelnem, ami 16-os főzsinórral, 12-es előkével és 16-os horoggal, úgy
gondolom nem rossz teljesítmény. A csalim, mint minden nap, egy szem csemegekukorica volt, ez volt az
a csali, amivel a kárászokat és pontyokat is meg lehetett fogni. A szektorban így a második nap végén
11840 grammal a 3. helyezést sikerült elérnem, Hamar Ferenc (12630g) és Pocsai Márk (13180g) mögött,
de még így is úgy gondolom, szerencsém volt, hogy egy ekkora halat a partra tudtam emelni.
A harmadik nap reggelén már kezdett kirajzolódni, hogy kiknek van még esélye a bajnoki címre, hiszen a
mezőny nagyon egyben maradt az első 3-4 helyen. Hamar Ferenc és Pocsai Márk 4-4 ponttal az első kettő
helyen álltak, én pedig Varga Rolival 5-5 ponttal a harmadik és negyedik helyen, a sorsolás után azonban
már lehetett sejteni a bajnok kilétét, hiszen Hamar Feri a B7-re sorsolt ami szinte verhetetlen volt minden
nap, így már csak az volt a kérdés, hogy ki lesz a harmadik és a második helyezett. Az én A4-es
sorsolásom megint a szektor közepét jelentette, így semmi jóra sem számítottam, egy szerencsém az volt,
hogy a többi előttem lévő ellenfél, Hamar Feri, Pocsai Márk és Varga Roli mind a B szektorba sorsoltak
így hármójuk közül valaki biztosan 3 vagy annál több ponttal gazdagodott. Az elején nagyon jól indult a
forduló, matchboton folyamatosan szedtem a kárászt és fogtam 2 darab pontyot is, 20 darab kárásznál és
kettő darab pontynál úgy gondoltam jobb lenne megnézni a rakós botos technikát, hiszen a szomszédok
sorban szedték róla a kárászt és a pontyokat. Ez azonban rossz taktikának bizonyult, hiszen összesen 1
pontyot és 6 kárászt tudtam fogni rakós boton, bár 3ponty megtépett, ebből egy a merítő szákom előtt
pattant k,i ami egy jó háromkilós tükörponty volt és az nagyon kellett volna a végén, mint kiderült. A
harmadik napot 13160 grammal zártam, amivel a szektorban Kovács Gergő mögött (13690) a második
helyen végeztem. A másik szektorban, amint az várható volt Hamar Feri 30350!! grammal megnyerte a
szektorát, őt Varga Roli követte 17780 grammal, Márk viszont, csak 11080 grammot fogott amivel 4. lett
a szektorában. A végeredmény így már tisztán látható volt, Hamar Feri megnyerte a 2015-ös Magyar

Bajnokságot, Varga Roli pontazonosságban, de több fogott súllyal a második helyen végzett, jómagam
pedig a harmadik helyen zártam a versenyt, hiszen Rolitól 7840 grammal lemaradtam. Az utolsó szó jogát
megragadva szeretném megköszönni a támogatást a Csepeli Horgászegyesületnek, a Tímár mixnek és
édesapámnak.

Kassai Adrián beszámolója a 2015.-évi U-23-as Világbajnokságról
A 2015. évi U-23-as Világbajnokságot a Szerbiai Smederevo városában rendezték. A magyar csapat
augusztus 1.-jén indult el Szerbiába. Az első edzésnapra vasárnap került sor, de ekkor még csak a pályán
kívül, a csatorna egy másik részén edzettünk. Az első rendes edzésnap hétfőn volt, ekkor már a
versenypályán edzhettünk és ekkor jól fogtuk a halakat. A csapatból mindenki fogott pontyot, Hamar
Ferenc 4 darabot, én pedig kettőt, a többiek mind egy-egy darabot fogtak. A második edzésnap már csak
Ferenc és Kiss Dani fogtak pontyot, a többiek apró dévért, rövid rakón, ami 5-6 tagban lévő horgászatot
jelentett. A harmadik edzésnapon már senki sem fogott pontyot, ekkor mindenki csak apró dévért fogott, a
szerelés erre a fajta horgászatra egy 1 grammos gömb úszóból állt, ami 10-12-es főzsinórra volt kötve. Az
előke pedig egy 0,6-0,7-es előke volt, amelyen 20-22-es horog volt felkínálva, egy szem szúnyoggal. A
pontyos szerelék pedig 20-as vagy 18-as főzsinór, 14-16-os előke, rajta 10-es horog, csonti vagy kukorica
csalival. Az összes edzésnap több fajta etetőanyagot is próbáltunk, de végül bentre és kintre is Tímár
etetőanyagot használtunk.
A kötelező edzésen Ferenc fogott pontyot és még BarutaRicsi. Az előző napok tapasztalataiból levonva a
következtetéseket, a csapat induló része - amint már azt előtte is megbeszéltük - Baruta Richárd,
Laszlóczki László, Hamar Ferenc és jómagam Kassai Adrián lett, a csere pedig Kiss Dániel.
Az első napon a B szektorba kerültem a B1-re, itt sikerült a verseny vége előtt fognom egy pontyot, így
végül a szektorban a harmadik helyen végeztem. A csapatom legjobbja voltam azon a napon, az egy
ponttyal és 76 darab apróhallal. Sajnálatos módon az angol és spanyol versenyzőt nem tudtam megelőzni

ezzel a teljesítménnyel. A a csapat további helyezései Hamar Ferenc 14, Baruta Richárd 8, Laszlóczki
Laci 7, csapatban pedig 4. helyen álltunk.
A második napra Ferencet cserélte Dani így ő is lehetőséget kapott, ekkor a C szektorba kerültem, ahol
egy igazán kemény forduló várt rám, a 21 csapatból legalább a fele már pontyozásra adta a fejét, így
nekem sem volt más lehetőségem, hiszen apróhalazni olyan szinten mint a franciák vagy a csehek nem
tudtam, ők ezt gyerek koruktól fogva gyakorolják, nekik természetes hogy nem 10-15 darab pontyot kell
fogni. A verseny első felében fogtam 60 darab apró keszeget, bentről pedig egy kárászt, majd az utolsó 15
percben jött a rémálom. Az úszómat valami eldugta, nyúlt szépen a fekete hidró, de sajnos túl szépen, a
hal megállíthatatlan volt és a túloldalt célozta meg, megpróbáltam még fordulásra bírni, de nem tudtam
mit csinálni, így a 16-os előkét elszakította. A szektor második felében végeztem, a 18. helyen. Az utolsó
ponty megfogásával valószínűleg a szektor egy is benne lett volna, így pedig egyéni 3. helyen zártam
volna, de sajnos a ponty nem így gondolta a helyzetet.
A csapat többi tagja sem szerepelt túl fényesen, nem jött be a nagyhal sajnos senkinek sem, Baruta Ricsi
18, Kiss Dani 13, Laszlóczki Laci 12,5-t teljesített. Végeredményben a 12. helyen végzett a csapat,
sajnálatos módon, nem jöttek a nagy halak második nap, de nem búsulok, majd jövőre az utolsó
világversenyemen ebben a kategóriában talán jobban kijön a lépés és jobb eredményt érek/érünk el.

Lakatos Sándor beszámolója a Rendőr Horgász Európa
Bajnokságról
Idén immár 5. alkalommal képviselhettem a magyar rendőröket, illetve a Csepeli Horgászegyesületet a
nemzeti rendőr válogatottunk csapat vezetője és versenyzőjeként a Rendőr Horgász Európa Bajnokságon.
Az idei év különlegessége volt, hogy a 28. Rendőr Horgász Európa Bajnokságot a Horgászatot Kedvelők
Ligája Rendőr Horgász Egyesület (Ho.Ked.Li) rendezte Szegeden a Maty-éri evezőspályán.
Az előzményekről annyit érdemes elmondani, hogy a magyar csapat 2013-ban Németországban Európabajnok, 2014-ben Belgiumban II. helyezett volt, így nagy reményekkel indultunk az idei megmérettetésen.
Szintén kiemelendő, hogy szoros együttműködést sikerült kialakítanunk a Maros-Mix Kft-vel, akik a
magyar nemzeti csapat főtámogatójaként biztosítota részünkre a horgászathoz szükséges eszközöket,
valamint egyben a rendezvény főtámogatója is volt.
A verseny időpontja szeptember 4. és 5. volt, előtte azonban 5 napos edzés volt biztosított a versenyzők
részére. Hét ország, (Németország, Belgium, Írország, Anglia, Hollandia, Olaszország és a házigazda
Magyarország) huszonnégy (ötfős) csapata, összesen 120 versenyző ült le az evezős pálya partjára
kiismerni a vizet. A magyar nemzeti válogatott mellett további három, hazai csapat is indult a regionális
csapatok között.
Az, hogy közvetlenül az EB előtt ezen a pályán rendezték a magyar feeder Országos Egyéni Bajnokságot
a rendőr horgászoknak több szempontból is előnyt jelentett. Az egyik, hogy a pályát feletették, a másik,
hogy hazánk egyik legelismertebb finomszerelékes horgásza, az idei bajnok, Erdei Attila és a Maros Mix
több neves versenyzője a magyar nemzeti csapat szakmai tanácsadói voltak a hét folyamán.
Természetesen a többi magyar csapatot is kitűnő szakemberek segítették. (Energoteam, Bait Factory,
Dovit, Mosella)
A verseny az E.P.F.C (European Police Fishing Commitee) szabályai szerint kétszer öt órás fordulókban
került megrendezésre. Az első napon csak gyűrű nélküli botokkal (rakós és spicc), míg a második napon
csak gyűrűs botokkal (feeder, match, bolognai) lehetett horgászni.

A magyar nemzeti csapatot (a tavalyi és tavalyelőtti sikereket elérő) Lakatos Sándor csapatvezető, Tímár
Károly, Horváth Béla, Dr. Furkó Kálmán, és Donkó Rajmund alkotta.
Válogatottunk már az első napon tetemes előnyre tett szert, 21 ponttal az első helyen várta a folytatást,
egyéniben Donkó Rajmund a második helyen, míg Horváth Béla a 7. helyen állt, ami szintén reménykeltő
volt. A csapatversenyt tekintve a 2. helyen álló angoloknak 43 pontjuk volt /1,13,10,18,1/.
A hosszan tartó kánikula után a második fordulóra markáns hidegfront érkezett, de ez a halak étvágyát
nem befolyásolta jelentős mértékben. Egymás után kerültek szákba a pontyok, amúrok, kárászok, valamint
törpeharcsák. A csapat az előző napi remek teljesítményén javítva tovább növelve előnyét és 20 ! pontot
szerzett a második fordulóban.
Nem volt különösebben nehéz kiszámolni, hogy ezzel az eredménnyel a magyar rendőr válogatottunk már
második alkalommal nyerte meg az Európa Bajnokságot. A nemzeti csapatunk a résztvevő összes 24
csapat közül is az első helyen végzett.
Az eredményhirdetéskor felszabadultan örülhettünk, amikor kihirdették, hogy a hivatalos végeredmény
szerint a nemzeti csapatok között bajnok: Magyarország, második az angol csapat, míg harmadik helyen a
német egység végzett.
További külön öröm volt számunkra, hogy Horváth Béla az összesített egyéni versenyben 3 ponttal és
38.330 gramm fogott súllyal lett ezüstérmes. Horváth Béla, mint a legsikeresebb magyar versenyző
elnyerte a Vincze P. Márton - a Magyar Rendészeti Sportszövetség ügyvezető elnöke - által felajánlott
kupát is. Hujber Máté (Dovit Team) egyéniben a bronzérmet szerezte meg, Lakatos Sándor csapatvezető a
hatodik, Donkó Rajmund a hetedik, Pelyák István (Bait Factory Team), a kilencedik helyen, Dr. Furkó
Kálmán a tizennegyedik helyen végzett.
A bajnokoknak és helyezetteknek a kupát és az érmeket Dr. Gömbös Sándor c. r. dandártábornok az
ORFK Hivatalvezetője, Varga József r. ezredes a JNSZ MRFK Bűnügyi Rendőrfőkapitány-helyettese,
valamint Láda Gáspár a magyar Országos Horgász Szövetség alelnöke, és a főszponzor, a Maros MixTubertini képviseletében Barna Szilárd és Ambrus Tibor adták át.
A horgászat mikéntjéről…
Rakósbotos forduló:
Az edzések során nyilvánvalóvá vált, hogy az élőanyag felhasználást minimalizálni kell annak érdekében,
hogy a törpeharcsa ne jelenjen meg nagy számban az etetésen, valamint kiemelt jelentősége van a
folyamatos, ütemes etetésnek. Erre építve két távolságot etettünk és horgásztunk. A szokványos 13
méteres távra csak kupakkal etettünk etetőanyag és kukorica, kendermag keverékét 5-10 perces ütemben.
A másik távolság a parttól 6-7 méterre volt, ahova csak magokat szórtunk, szinte folyamatosan dobtuk
kézzel a kukoricát és a kendert. A verseny elején az első két órában a benti távot horgásztuk, majd ahogy
egyre jobban jöttek ki a halak a külső etetésre, akkor váltottunk át a rövidtávra. Személy szerint nekem
nagyon rosszul indult a rakósbotos forduló. Egy óra negyvenöt perc telt el a fordulóból és még csak egy
darab halam volt, amit 13 méteres távon fogtam, ezen kívül volt néhány beleúszásom és külső akasztásom,
ami nem lett meg. A mellettem horgászó német versenyző ekkor 10 pontynál járt már és hol fogott egyet
bentről, hol egyet a kinti etetésről. Egyértelművé vált számomra, hogy a kinti etetést kell horgászni és
intenzívebbé tenni az etetést ezen a távon. Ezt megelőzően azonban még egyszer gazdagon megetettem a
13 méteres távot, hogy a német kolléga ne fogja ilyen ütemben a halat. A váltást követően sem azonnal
indult meg a dolog, meg kellett találnom a megfelelő távot és mélységet, amikor ez meglett, jött az első

kapás és egy gyönyörű majd kétkilós pontyot sikerült megszákolnom. Ekkor még több mint két és félóra
volt hátra. A folyamatos etetés meghozta a gyümölcsét és végül 16 pontyot fogtam, ami összesen 20040
grammot nyomott a mérlegen, ezzel a szektor 3. helyet szereztem meg. Ez a nagyon jó átlagsúly
elsősorban a horogra tett két szem kukoricának volt köszönhető. A mellettem horgászó német versenyző a
verseny második felében már csak egy vagy két halat fogott és 11 kiló körül zárta a fordulót. A
szektoromat egy angol nyerte 28 kilóval, aki a szektor széléhez jóval közelebb ült, és szinte az első perctől
rövid boton horgászott és onnan gyűjtötte a halat, a szektor második helyezett egy olasz versenyző volt,
aki 22 kilót mérlegelt szinte abszolult szélsőként horgászva. Sajnos több, igen jó halam fordult le, ami a
végelszámolásnál hiányzott, de emiatt nem szomorkodtam, mert a csapatunk az első helyen fordult, és
amit kidolgoztunk, az működött.
Gyűrűsbotos forduló:
A második fordulóban a feeder és bolognai botok kaptak szerepet, ami nekünk nagyon kedvezett, mert
mint említettem Erdei Attila minden tekintetben segítette a csapatot, konkrétan én az ő feeder botjaival és
szerelékeivel horgásztam. A forduló elején egy komoly alapozó etetést végeztem a feeder bottal 15
méterre, valamint a közelebbi távot is etettem, amit bolognai bottal horgásztam meg. A forduló mindenki
számára nehezen indult, köszönhetően annak, hogy az éjszaka betört egy markáns hidegfront és talán a
halak is már elteltek a két hét intenzív horgászat során. Sajnos az első igazi pontykapásom ami szinte
kirántotta a botot a feeder tartóból eltépte az előkémet, mert nem állítottam be rendesen a féket, ez az egy
hal a végén megbosszulta magát. Az első két órában fej-fej mellett haladtunk az angol versenyzővel, hol
neki, hol nekem volt egy hallal több. A harmadik órában azonban ő elhúzott, és három ponttyal vezetett.
Ekkor váltottam át bolognai botra és elkezdtem horgászni a hét méteres távot amit előtte folyamatosan
etettem. Szerencsére rövid időn belül fogtam egy másfél kiló körüli pontyot, így a hátralévő időben már
ezt a távot horgásztam. Végül a darabszámot kiegyenlítettem az angol versenyzővel és még volt egy jó
halam a bolognai boton is, ami akadt rendesen és foghatónak tűnt, de lefordult, hogy miért, nem tudom. A
szektort egy magyar barátunk nyerte 18 kilóval, aki egy igen szép süllővel (3 kiló) gazdagította a
zsákmányát, a második az angol versenyző lett 15340 grammal, nekem a szektor 3. hely sikerült 14980
grammal.
Összességében egy nívós versenyt sikerült rendezni, mind a hazai, mind a külföldi rendőrhorgászok nagy
megelégedésére. A külföldi versenyzők és hozzátartozóik dicsérték a helyválasztást, a jó időt, a rendezés
színvonalát. A résztvevők - csak a verseny alatt - 1.896 kilogramm halat fogtak, ami fejenként 16 kilós
átlagfogást jelentett a két fordulóban.
A verseny fővédnöke dr. Áder János köztársasági elnök Úr volt. A lebonyolításához kiemelt támogatást
nyújtott az ORFK, a Magyar Rendészeti Sportszövetség, a Készenléti Rendőrség, az IPA Magyar Szekció
Készenléti Rendőrség Szervezete, a rendező HO.KED.LI Rendőr Horgász Egyesület, a Csepel HE,
MAROS MIX Kft.
Ezúton is köszönetemet fejezem ki a Csepel Horgász Egyesületnek, külön az elnökségnek is, akik évek óta
támogatnak a versenyzésben és remélem még hosszú ideig viselhetem büszkén a Csepel HE logóját és
számíthatok támogatásukra, hiszen az ilyen színvonalon űzött versenysport jelentős anyagi megterhelést
jelent.

Beszámoló a CSHE versenyzőinek évzáró háziversenyéről
Az időjárás nem fogadta kegyeibe a Csepel Horgász Egyesület versenyzőinek hagyományos évzáró
horgászatát. 2015. október 11.-én esős, hűvös reggelre ébredtünk. A 8 fő részvételével megrendezett
horgászaton rakós-, vagy spicc botot lehetett használni.
A szembefújó szél és eső nagyon megnehezítette minden résztvevő dolgát. A négy órás horgászat első
harmada után elállt az eső és a versenyzők is nagyobb lelkesedéssel próbálták megtalálni a nyerő taktikát.
Ez a többségnek be is jött és a horgászat második felében már szép számmal sikerült szákba vezetni a
kárászokat, méretes pontyokat.
A verseny végére egyöntetű volt a vélemény, hogy a nehéz körülmények ellenére, nagyon jó hangulatú
horgászat kerekedett ki és az időjárás is elviselhetővé vált.
A fogott halak súlyának összesítésekor örömmel állapítottuk meg, hogy a 8 versenyző a 4 óra alatt több
mint 42 kg halat zsákmányolt. A sikeres horgászatot ízletes ebéd zárta.
A végeredmény:
1. Szilágy Balázs
2. Gyulai Ferenc
3. Cserna Antal
4. Kassai Adrián
5. Ribli János
6. Gerendi Zsolt
7. Ladányi István
8. Deme Sándor

13780 gr.
9320 gr.
6820 gr.
6420 gr.
3780 gr.
2780 gr.
2130 gr.
100 gr.
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