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A borító n:  Bán Szabolcs 12 éves gyermekhorgász és rekordlistás, 21,8 kilós amurfogása.
Gratulálunk, Szabi!

Nyári életképek az RSD-rôl 
és mellékvizeirôl

Fotók és szöveg: Szendőfi  Balázs

Vízibivalyok hűsölnek az apaji XXX-as csatorna vizében

Compó tűnik fel a nád tövében

A Csupics-sziget déli csücske

Gyurgyalagok

A rétihéja-fi ókák már részt vesznek a zsákmány
tépésében

Sárgaszegélyű csíkbogarak lakmároznak egy törpeharcsa
tetemén

Nemzeti parki őrök területbejárása

Harcsák lakmároznak a kései karikakeszeg-íváson

Vízibivalyok hűsölnek az apaji XXX-as csatorna vizében A rétihéja-fi ókák már részt vesznek a zsákmány
tépésében

           Folytatás a 16. oldalon

Borz a vára bejáratánál

A készülő tassi átvágásnál az egyik 
kubikgödör falába gyurgyalagok és 
partifecskék fészkeltek, így a munka 
a költés idejére leállt, a nemzeti park 
kordont húzott a gödör köré

Törpegém hím csukaivadékkal 
eteti fi ókáit

Az egyik utolsó, természetközeli állapotban fennmaradt sziget az RSD-n: 
Senki-sziget, Ráckeve

Figyelő törpegém

Tőzegpáfrány – védett növény a Csupics-sziget partja mentén
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1ÚJ DUNA-ÁGI HÍRADÓ

2020 májusa fontos mérföldkő volt a Duna-
ági Rekordlista történetében: ekkor rögzí-
tettük a lista fennállásának ezredik hitele-
sített pontyát. Ez a tény, valamint a közel 
11 évnyi működés kitűnő alkalom egy kis 
visszatekintésre, az eddigi fogások össze-
foglalására.

A 2009 szeptemberében elindított on - 
line Rekordlista honlapunk egyik legláto-
gatottabb, legnagyobb érdeklődésre számot 
tartó oldala. Horgászaink régi igényét való-
sítottuk meg ezzel a fejlesztéssel, amivel a 
Duna-ág páratlan hal-állományának bemu-
tatása mellett a zsákmánnyal való kíméletes 
bánásmódot, a C&R szemléletet is népsze-
rűsíti, hiszen a hitelesíteni kívánt halakat – 
az idegenhonosak kivételével – mind vissza 
kell engedni, ez a listára kerülés feltétele. 
A töretlen érdeklődés természetesen a sok 
száz kiosztott jutalom területi jegynek is 
köszönhető. A jutalmazásnak hála sok 
olyan horgász is ráérzett a hal visszaenge-
désének élményére, akik addig hallani sem 
akartak erről.

Rekordlistánk első rövidke szezonja 
is álomszerű volt, hiszen 2009 négy őszi 
hónapja alatt máris 29 rekordfogást hitele-
sítettünk úgy, hogy horgászaink közül csak 
kevesen tudtak a lista létezéséről. A követ-
kező évben ez a szám már megközelítette 
a 100-at. A népszerűsítéshez nagyban hoz-
zájárult az is, hogy egy 2009 november  

eleji hajnalon horogra akadt egy 31,75 kg-os 
gyönyörű ponty, akit a 30 perces fárasztás 
után Herkules névre keresztelt el kifogója. 
Ez a fogás közel kilenc évig állt a Rekor-
dlista élén, amíg 2018 októberében le nem 
taszította a trónról egy 32,6 kg-os szigetbe-
csei pikkelyes, mely a mai napig a Ráckevei 
Duna-ág legnagyobb kifogott pontya. A lap-
zártánkig beérkező 1062 db pontyból négy 

fogás haladja meg a 30 kg-ot, a 20 kg-os 
határt pedig 310 ponty lépi át.

Érdemes megemlíteni az évek során 
rögzített 264 db amurt, melyből 6 hal érte el 
a 30 kg-os súlyt. A legnagyobb amur igazo-
lólapján 35 kg-os súly szerepel, ezt a 2011 
augusztusi fogást azóta sem tudta senki túl-
szárnyalni.

Az ezredik ponty
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T isztelt O lvasó!
A Duna-águnk „megszületése” előtti idők neves természettudósainak 
tollából származó írásokban nem lelhető fel utalás egyetlen halfaj 
Duna-ági előfordulására sem. Vizünk halfaunájáról, pontosabban egy 
haláról a legkorábbi adatot Répássy Miklós egy 1902-es dolgozatá-
ban találjuk. A szerző részletesen tudósított 300 000 db, Északi-ten-
gerből származó montée angolna Soroksári-Dunába történő 1887. évi 
kihelyezéséről. Nem sokkal később Nemonak a Halászat folyóirat-
ban 1905-ben megjelent cikke egy idegenhonos halfaj, a törpeharcsa  
Duna-ági honosítási kísérletéről számolt be. Az 1902 és 2020 közötti 
időszak közleményeiben megjelent fajlisták és a saját felméréseink 
szerint a Ráckevei (Soroksári)-Dunából mindeddig 60 (!) halfaj vált 
ismerté. Ez a halfajkészlet az abszolút értéket jelenti, ami időben vál-
tozó, ráadásul vannak benne olyan fajok is, melyek jelenlétét csak 
egyetlen szerző említi (pl. nyúldomolykó). Célunk, hogy horgásza-
ink segítségével árnyaltabb képet kaphassunk a Duna-ági halfauna 
változásáról és recens állapotáról, ezért közös halfaunisztikai kutató-
munkára hívjuk Önt! A „horgászadat” jelentőségét mi sem bizonyítja 
jobban, mint az a tény, hogy a csupasztorkú géb (Babka gymnotra-
chelus Kessler, 1857) Duna-ági jelenlétéről egy horgásznak a Magyar  

Haltani Társaság honlapja „Mit fogtam?” rovatához intézett érdeklő-
dő levele és fotója alapján van csupán tudomásunk. Ezenkívül reáli-
san sajnos számolni kell például az inváziós amurgéb megjelenésével 
is, amelynek bizonyító példányát nem sikerült eddig Duna-águnkban 
kifogni. Amennyiben úgy véli, hogy az Ön által fogott hal nagyon 
ritka lehet a Duna-águnkban, illetve tudományos értékkel bírhat, 
akkor a halról fotót és leírást (a hal standard testhossza és tömege, 
a fogás pontos időpontja, helyszíne és körülményei) szíveskedjék 
Szövetségünk részére megküldeni az ugyvezeto@rdhsz.hu e-mail 
címre. A „historikus” adatoknak is lehet jelentősége, tehát, ha a rég-
múltból származó adat áll a rendelkezésére, azt is megoszthatja Szö-
vetségünkkel. Példaként említhető, hogy az 1960-as években több 
sporttárs fogott sebes vagy szivárványos pisztrángot a Duna-ágban, 
ugyanakkor bizonyító erejű dokumentum nem áll rendelkezésre, csak 

a szájhagyomány. A résztvevők között értékes 
ajándékokat sorsolunk ki. 

Kedves Horgászok, kutatómunkára fel!

Udvari Zsolt
főszerkesztő

H erkules és kifogój a

Folytatás a 2. oldalon
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222 ÚJ DUNA-ÁGI HÍRADÓ

A fenti adatokból is kiderül, hogy a 
Ráckevei Duna-ág elsősorban pontyos víz, 
ezért is örülünk minden alkalommal, ami-
kor ragadozó hitelesítéséhez hívják halőre-
inket. A rablóhalas igazolólapok legtöbbjén 
csuka szerepel, a 48 fogás legnagyobbika 
egy 2010-ben kukoricával véletlenül akasz-
tott 11,7 kg-os krokodil. 36 harcsafogásunk 
közül egy 2011-ben fogott 70 kg-os példány 
a listavezető. A Duna-ág hajdani legendás 
süllőállományára emlékeztet a 18 db süllő-
fogás, első helyen azzal a 11,03 kg-os 2019. 
januári hallal, melyet az Új Duna-ági Hír-
adó címlapján is megörökítettünk. A raga-
dozó halak palettáját 12 balinfogás is szí-
nesíti. Legnagyobb balinunk 5,5 kg-os, 
ez 2012-ben rabolt rá egy kishalas úszós 
készségre. A rablóhalak sorában említést 
érdemel még egy 2018-as 1,8 kg-os kősül-
lő, melyet egy hölgynek sikerült becsapnia 
nádfal előtt gumihallal pergetve.

Az inváziós halak jelenléte nem túl 
örvendetes, ennek ellenére meg kell emlí-
tenünk, hogy 21 busát is hitelesítettek halő-
reink. A legtermetesebb, 69 kg-os plankto-
nevőt Bán Szabolcs gyermekhorgászunk 
fárasztotta ki, aki immár 11 fogással szere-
pel a rekordlistán.

Az „Egyéb halak” kategóriából ki kell 
emelnünk a Duna-ág gyönyörű compóit, 
melyeket eddig 30 alkalommal rögzíthet-
tünk a rekordlista adatbázisába, 3,4 kg-os 
legnagyobb mérettel. 2020 a haldoktorok 
éve: idén több compót hitelesítettünk, mint 
az elmúlt tíz évben összesen! Ez alighanem 

a közelmúltban bevezetett fajlagos fogási 
tilalomnak és a sikeres szaporítási program-
nak köszönhető.

Az eddig összegyűlt 1500 Duna-ági 
rekordfogás egy rendkívül értékes adatbá-
zist alkot, melyből a honlapunkon elérhető 
interaktív kereső segítségével sok érdekes 
következtetést lehet levonni. A fogás dátu-
mán és a hal méretein kívül az adatlapok 
információt adnak a felszerelésről és a csa-
liról, sőt, gyakran az időjárás, a kapás és a 
fárasztás körülményeiről is. Az utóbbi idő-
ben a helyszín pontosabb megjelölésével is 
segítjük az adatok hatékonyabb elemzését.

A rekordfogások rögzítésének folya-
matában a halőré a kulcsszerep. Ő az, aki 

a lehető leghamarabb a fogás helyszínére 
ér, hogy szakszerű mérlegeléssel, az erre 
rendszeresített igazolólap kitöltésével 
hitelesítse a fogást. Ekkor készülnek el 
a fotók is, melyek évről évre egyre jobb 

minőségűek a halőrök folyamatos oktatá-
sának köszönhetően. A 2019-es év újdon-
sága, hogy a kiemelkedően nagy halakat 
hitelesítéskor egyedi, láthatatlan jelöléssel 
látjuk el, amely segít a hallopás elleni küz-
delemben.

A képek és a beszkennelt nyomtatvá-
nyok alapján rögzítjük a fogásokat hon-
lapunk adatbázisába, melyeket közösségi 
oldalunkon is megosztunk. Az év utolsó 
igazolólapjainak megérkezése után össze-
sítjük az adatokat, amit sok horgász vár, 
hiszen ekkor derül ki az is, hogy kik kap-
hatnak jutalom területi jegyet. Idén első 
alkalommal egy sorsolás is része lesz ennek 
a folyamatnak.

Minden rekordfogást eljuttatunk a 
Magyar Országos Horgász Szövetség-
hez. Ez kezdetben e-mailben történt, 
amit az elmúlt néhány évben felváltott a 
MOHOSZ új online rekordlista felületére 
való kézi rögzítés. Ennek köszönhetően 
a Magyar Horgász hasábjain is hónapról 
hónapra visszaköszönnek a Duna-ág fan-
tasztikus halai, ezzel is öregbítve vizünk 
hírnevét. Büszkék vagyunk arra, hogy az 
RDHSZ Rekordlistája volt az első hiteles 

online fogási adatbázis 
hazánkban, melyet egy 
horgászszervezet hozott 
létre.

Béres Attila

Az ezredik ponty
Az 1. oldal folytatása

Hitelesítés madártávlatból fotó: Szendőfi Balázs

Hitelesítés a Szúnyogi-zsilipnél  fotó: Szendőfi Balázs
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3ÚJ DUNA-ÁGI HÍRADÓ

A tavalyi év sikerei után nagy várakozás-
sal és sok-sok tervvel kezdődött az idei 

év a szövetségünk Versenysport Bizottsága 
számára. A januárban összehívott Verseny-
sport bizottsági évadnyitó megbeszélésre 
több mind 20 egyesület delegálta versenyfe-
lelőseit, mely egyértelmű visszajelzés volt, 
hogy a versenysportban is jó úton járunk, 
hiszen az elsődleges cél, hogy verseny ese-
ményeinkkel minél szélesebb kört szólítsunk 
meg és egyre több horgász számára tegyük 
vonzóvá a versenysport egyes szakágait. 
A bizottság a finomszerelékes és a modern 
pontyhorgász szakágak mellett a pergető és 
casting szakágak fejlesztésének is kiemelt 
figyelmet szán az idei évben. Ennek első 
lépéseként örömmel üdvözöltük a perge-
tő szakág új vezetőjét, Hipszki Róbertet, 
valamint segítőit Deák Ferencet és Szilágyi 
Balázst. A szakági fejlesztések mellett a 
másik kiemelt terület az ifjúságnevelés és 
oktatás terén való együttműködés szövet-
ségünk Ifjúsági és Oktatási Bizottságával 
(IOB). Az együttműködés jelentőségének 
nyomatékot adva az évindító megbeszélésen 
részt vett Pálvölgyi Tibor, a IOB vezetője is. 
A terveink ambiciózusak voltak, hiszen az 
versenyesemények mellett közösségi prog-
ramokat is terveztünk, ideértve a szövetség 
versenypályáinak karbantartását is. Tavasz-
szal több mint 30 önkéntes szövetségünk 
hivatásos halőreivel közösen, a horgászaink 
és a csepeli lakosok legnagyobb örömére 
megszépítette és horgászatra alkalmassá tet-

te a csepeli Csőhídi versenypálya 64 db hor-
gászhelyét.  Aztán ahogy mondani szokták, 
ember tervez, COVID–19 végez. A kialakult 
járványügyi veszélyhelyzet újragondolásra 
késztette bizottságunkat. Még intenzívebb 
lett a közösségi média aktivitásunk, sok-sok 
tartalommal és nyereményjátékkal tartottuk 
életben a négy fal közé kényszerített hor-
gásztársainkat. A bizottságunk tagjainak az 
első féléves programot is át kellett alakítani 
a kialakult helyzet miatt. Nehéz döntéseket 
kellett meghoznunk a saját és környezetünk 
biztonsága érdekében, de reménykedtünk 
abban, hogy versenyt tudunk rendezni még 
az első félévben. Májusban már láttuk, hogy 
egyre nagyobb esély van a versenyek szerve-
zésére és a már 2 éve működő online nevezé-
si platformon újra nyitottuk a nevezéseinket. 
A nevezés megnyitása után egy héttel le is 
kellett zárnunk a jelentkezést, mert mind a 
feeder, mind az úszós egyéni bajnokságra 
rekord mennyiségű nevezés érkezett, amely 
elérte a verseny helyszínéül tervezett Észa-
ki-övcsatorna dömsödi szakaszán kitűzött 
pálya befogadó képességét. Izgalmas verse-
nyeinken új bajnokokat avattunk Gál Zoltán 
(feeder) és Weisz András (úszós) kategóriá-
ban. Az úszós versenyen, az abszolút kate-
góriát az idei évben Zsíros András (Bandi 
bácsi) nyerte. Casting szakágban nemzetközi 
porondon is megmérettettük magunkkal és 
a szlovákiai világkupáról győzelemmel tért 
haza csapatunk. Köszönhetően a kedvezően 
alakuló járványügyi helyzetnek folytathat-

juk az eseményeink szervezését, így 2020. 
augusztus 15-én Egyesületi Csapatverse-
nyünk kerül megrendezésre, ősszel pedig 
jön az RSD Carp Cup teltházas mezőnnyel 
és természetesen a pergető eseményeink. 
Amikor ezek a sorok íródnak a szövetségünk 
finomszerelékes „válogatottja” vesz részt az 
idei Tagszövetségek Országos Bajnokságán 
a szegedi Maty-éri evezőspályán. 

Bár az első félév nem a terveink szerint 
alakult, de célunk, hogy a második félév-
ben minél több sporttárs számára tegyünk 
vonzóvá a szövetségi versenysportot. Ezen 
dolgozik töretlen lelkesedéssel az RDHSZ 
Versenysport Bizottsága. Szeretettel várunk 

minden versenyzőt és 
érdeklődőt eseménye-
inken, melyekről rész-
letesen a bizottságunk 
közösségi oldalán lehet 
tájékozódni.

Gerendi Zsolt

Sikeres félév után szövetségünk 
versenysportja

Az RDHS  úszós verseny résztvevői és díjazottjai

Az RDHS  egyedi tervezésű díjai bronz, 
arany és ezüst érem
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Gyakran szembesülhetünk hor-
gászat közben – figyelve 

a bennünket ölelő természetet – 
milyen helyzetek keletkezhetnek, ha 
a földre, fű közé eldobott horgász-
damil, elszórt papír lábunkra, vizes 
cipőtalpunk alá kerül menet közben. 
Láttam már futó gyermeket, akinek 
a vizes füre eldobott nylon zacskón 
megcsúszott a lába, és hatalmasat 
„taknyolt”, szerencsére a fűbe. De 
láttam olyan felnőtt horgászt is, aki-
nek a saját orsójáról leszedett hasz-
nált, sok méteres eldobott damilja 
tekeredett a lábára, és esett bele a 
stégről a vízbe – szerencsére nyá-
ron. De az alábbi kis történet talán 
még jobban megerősít bennünket 
abban, hogy miért ne szemeteljünk 
a vízparton.

A Balatonon horgásztam még 
tavasszal, amikor arra lettem figyel-
mes, hogy egy kacsamama kora 
délután 9 kicsinyét vezetve megállt 
néhány méterre tőlem és figyelt. 
Tündéri volt a kis család. A „gye-
rekek”csipogtak, anya kotyorászott, távol-
ban az apa pedig mozdulatlanul figyelt. Mit 
adjak nekik, hiszen eleséget vártak tőlem – 
gondoltam és jól gondoltam. Mivel keszeg-
re horgásztam, etetőanyagként vaníliával 
ízesített főtt darám volt. Szórtam nekik 
néhány szemet. Előbb anya evett, majd 
előre engedve kicsinyeit, ették a kiskacsák 
a darát. Mind megették. Tovább várakoz-
tak. „Kérek enni”, sugárzott a szemükből. 
Adtam nekik még. Addig ettek, amíg jól-
laktak. Apa csak ezután jelentkezett, hogy ő 
is enne. Anya kotyogott valamit, majd a kis 
család apuval, mint „hátvéddel”, elkacsá-
zott a nádasba. Késő délután újból megje-
lent a kis család. Most már határozottabban 
felsorakoztak a székem mellett, mindany-
nyian „jelentkeztek” enni valóért. Adtam 
nekik. Olyan közel jöttek már – anya folya-
matos „kotyogása” mellett – hogy 2 bátor 
kiskacsa még a tenyeremből is evett. Érez-
tem kis csőrük gyenge, puha csippentését, 
amikor elvették a darát a kezemből. Ekkor 
megjelent egy idős horgász, felkiáltott: „Itt 
vannak a kis kosztosaim!” Tehát nem csak 
én etettem őket, más is „szárnyai alá vette” 
e kis családot. Ő mirelit kukoricát, darát, 
hozott nekik. 2 napig ment ez így, pontos 

időpontban megjelent a kis familia, sőt, 
amikor felálltam székemről, nem futottak 
már szét, hanem amerre mentem, jöttek 
utánam csipogva, jelezve azt, hogy éhesek 
még.

A harmadik nap estéjén azonban bekö-
vetkezett a baj. Igaz, én a horgászhelyem 
közelében minden szemetet összeszedtem, 
de nem vettem észre, hogy a kövezésbe 
beszorulva barna, kőszínű damil-bogoly 
szorult be a résbe. Sajnos, az egyik kis 
kacsa-gyerek fennakadt ezen, kétségbe-
esetten próbált kiszabadulni. Nem tudtam, 
miért jött oda az anya, és körbe-körbe han-
gos gágogással csipkedte a kicsit, meg az 
alatta levő növényzetet. Azt hihette – gon-
doltuk – valami ragadozó alulról kapta el 
gyermekét, ezért sietett a segítségére, hátha 
ki tudja szabadítani. Lehajolva ekkor láttam 
meg, hogy mi is a gond. Lenyúltam a kicsi 
hasa alá, és éreztem a hatalmas gomolya-
got. No, erre lett csak ideges az anya! Azt 
hitte, bántani akarom kicsinyét. Csapko-
dott felém szárnyaival, hangosan gágogott, 
és meg akart csípni csőrével. Én sikerrel 
elhúztam kezem, a kicsit a gomolyaggal 
együtt nehezen, de kiszabadítottam a kövek 
közül. És ekkor láttam meg, milyen nagy 
baj történhetett volna! Legalább 40-es sok 

méteres eldobott pontyozó damil 
tekeredett a pici kacsa nyaka, mind-
két szárnya köré, de a legrosszabbak 
egyike volt a többcsomós szorító 
rácsavarodás gyenge lábacskájára. 
Több percig tartott a damilnak a nya-
káról, szárnyairól sérülés nélkül való 
eltávolítása, de sokkal nehezebb volt 
a kicsi, gyenge lábacskák kiszaba-
dítása. Nagyon szoríthatta a kelet-
kezett csomó, mert akkor kezdett 
kétségbeesetten csipogni, amikor 
a lábát vettem „kezelésbe”. Akkor 
még viszonylag nyugodtan csipogott 
a tenyeremben, míg a szárnyait sza-
badítottam ki, de a lábait már „zokon 
vette”. Az anya, amikor a kicsi lábait 
„kezeltem”, méltatlankodva továb-
bállt. Ment a többihez. Lehet, tudta, 
nem bántom kicsinyét? Vagy magá-
ra hagyta, most már úgyis mindegy, 
inkább a többieket oltalmazza? Nem 
tudom. De távolból a nádasból hal-
lottam a kis család együttes hangos 
csipogását. Miután megszabadí-
tottam a kiskacsát a horgászdamil 

gyilkos szorításából, a kicsi a tenyerembe 
simulva csipogott. A hátát simogattam, 
hogy nyugodjon meg, és kerestem család-
ját. Vajon hol lehetnek? Csak a hangjukat 
hallottam. Ezután oldalt, a nád oldalához 
beengedtem egy karcolás nélkül a vízbe. 
Amilyen gyorsan bírt, ment hívogató anyja 
felé – akit én nem láttam – mert a kis család 
a nádas mélyébe húzódott. Amikor meglát-
ták a feléjük menő testvérüket, a kiskacsák 
szorosan egybegyűlve, anyjukat követve 
együtt visszaúsztak a nádas rejtekébe. 

Elgondolkodtam azon, vajon jó-e, ha 
ilyen szelídek ezek a kis jószágok. Nem 
jön majd egy olyan valaki, aki bántja őket? 
A következő napokban már nem találkoz-
hattam velük, mert nagyon rossz idő volt, 
a partra nem jöttek ki a kacsák, a nádasba 
bújtak el. Remélem, élik életüket, nem lesz 
semmi bajuk.

Ez csak egy kicsi kacsa szerencsés törté-
nete volt. De mi lett volna, ha nincs senki a 
közelében, aki segíthetett volna rajta? Több 
tanulsága is van ennek a sztorinak, úgy gon-
dolom, érdemes elgondolkodni rajta…

Dr. Kurtánné  
Dr. Vadászlaki Ilona

Az RDHS  B hírei

A horgászdamil és a kiskacsa esete
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Az idei Casting Slovak Open 2020. 
július 11-én, szombaton került meg-

rendezésre Érsekújváron (Nové Zámky). 
A koronavírus-járvány sem vetette vissza 
a versenyzési kedvet, a tavalyihoz hason-
lóan idén is 5 nemzet csapatainak részvé-
telével zajlott a torna, a tavaly indult len-
gyelek helyett idén svájciak szerepeltek 
(így tehát a házigazda Szlovákia mellett 
Csehország, Ausztria, Svájc és Magyaror-
szág vett részt). 

Az RDHSZ gyermek-ifi válogatottja 
tavaly után másodszor – tavaly 5, idén 
már 6 versenyzővel – egyben Magyar-
országot (a MOHOSZ-t) is képviselve 
vetélkedett a díjakért (érmek, kupák, tár-
gyi ajándékok). Rajtuk kívül hazánkat 
képviselte még a MOHOSZ veterán (sze-
nior) válogatottja 3 fővel, továbbá 2 férfi-
versenyző. Ificsapatunk – valószínűleg 
utoljára – háromtusában küzdött; jövő-
re (sőt, a tervek szerint már az idei őszi 
hazai országos bajnokságon) immár öttu-
sában indul. Az öttusa keretében már két 
legyező versenyszám (egy-egy műlegyes 
célbadobó – ún. skish –, illetve távdobó 
„diszciplína”) is teljesítendő a háromtusát 

alkotó, dobósúllyal „operáló” összetett 
három szám (a maga is összetett ún. Aren-
berg-célbadobás; a (legyezőshöz hasonló, 

de dobósúllyal teljesítendő skish; végül 
a szintén dobósúlyos egykezes távdobó-
szám) mellett. 

Aranyeső a Casting Slovak Open-en

Verseny előtti eszmecsere a szeniorokkal, stratégiai megbeszélés

A győztes ificsapat Folytatás a 6. oldalon
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A gyermek-ifi csapat szakmai kísé-
rőjeként az RDHSZ Ifjúsági és Oktatási 
Bizottságának elnöke, helyettese, valamint 
az RDHSZ Felügyelő Bizottságának elnö-
ke, egyben a casting csapat alapító vezetője 
alkotta.

A magyar résztvevők – a felnőttek is – 
a pénteki érkezést követően, délután már 
komoly edzést folytattak a verseny hagyo-
mányos helyszínén, egy oktatási intézmény 
– e célra felszerelt – sportpályáján. A más-
napi, szombati verseny nemek és életkor 
szerinti bontásban, külön kategóriákban 
reggeltől középdélutánig tartott, a délelőtti 
szélcsend után délutánra komolyan felerő-
södött, a távdobó számokat meglehetősen 
zavaró oldalszél közepette. 

Versenyzőinkre – a jól ismert Bud  
Spencer-film címének (Aranyeső Yuccá-
ban) analógiájára mondhatni – valóságos 
aranyeső hullott az eredményhirdetéskor. 
Az egyes versenyszámok győztesei érmet 
és kupát, az összetett versenyek (háromtusa, 
öttusa) első három helyezettje pedig érmet, 
kupát és tárgyjutalmat egyaránt kaptak. 

A háromtusa legalsóbb korosztályában 
a Kemecsey Ferenc Áron (beceneve Fecó) a 
háromból két számban is győzött, az össze-
tettet azonban – dupla annyi skish-pontjával 
– mégis egy szlovák versenyző nyerte, Fecó 
pedig ezüstérmes lett. 

A középső korosztályban Mikó László 
(Laca) tarolt: mindhárom számot, és így 
az összetettet is megnyerte – két keze 
kevés volt a négy kupát tartani… Az újonc  
Mozsárik Kende Laca mögött mindannyi-
szor második lett. 

A felső korosztályban (a felnőttség 
„határán”) Eőri Benedek remekelt: az egy-
kezes távdobás kivételével mindent meg-
nyert, így 3 arany- és egy bronzéremmel 
gyarapította tavaly is kiváló eredményét. Itt 
Golyán Péter (Peti) jutott Mozsárik Kende 
„sorsára”, négy második helyét ünnepelhet-
te… Másik újonc versenyzőnk, Orgován 
Roland (Roli) az egykezes távdobást meg-
nyerte, a másik két számban és az összetett-
ben pedig harmadik lett. 

Fiatal versenyzőink így összesen 10 
első (íme, az emlegetett aranyeső!), 9 máso-
dik és 4 harmadik helyet szereztek. Szív-
ből gratulálunk remek teljesítményükhöz!  
Szeretnénk azt is megjegyezni, hogy mind-
ezen versenyzőket szövetségünk nyári ifi 
táboraiban választottuk ki, ott gyakorolták 
először a háromtusa versenyszámait, gya-

korlatilag ott értek be, azóta váltak, egy-
mást ösztönözve, csapattá is!

És még nincs vége a magyar sike-
reknek! A MOHOSZ-t képviselők közül 
a veterán kategóriában Földi Gábor, aki 
a magyar casting sport szövetségi kapitánya 
és kezdettől ificsapatunk szakmai mentora 
is, tavalyi sikerét idén is hozva, az öttusa 
három számát és az összetett versenyt is 
megnyerte – 4 arany mellett egy ezüsttel 
és egy 5. hellyel zárt. Ugyanitt Schlemmer 
Ferenc 1 aranyat, 3 ezüstöt (közte az össze-
tettét is) és 2 bronzot gyűjtött, Varga Gyuri 
bácsi pedig (aki tavaly életműdíjat kapott 
casting-pályafutásáért) ezúttal 3 bronzzal 
és három 4. hellyel (az összetett versenyben 
is) lett gazdagabb.

A két „aktív korú” magyar versenyző 
(Antal Csaba és Schreiter Tamás) az igen 
erős férfi mezőnyben (amelyben az e ver-
senyt idén is megnyerő szlovák Jan Mesza-
ros tizenháromszoros világbajnok is sze-
repelt!) a különböző versenyszámokban a 
10–17. hely valamelyikén, az összetett ver-
senyben pedig a 17. és 19. helyen végzett.

Sajnos, a hazai casting sportág nagyon 
érzi a közép-korosztály hiányát, hiszen 
hosszú évtizedeken át (csaknem 40 éven 
keresztül) szünetelt a sportág támogatott-
sága, amit pár éve a MOHOSZ jelenlegi 
vezetése „élesztett újra” a sportág mára már 
„veteránjainak” áldozatkész közreműködé-
sével. 

Ne feledkezzünk meg az idei részvé-
tel szponzorairól sem. Ifi-versenyzőink 
szállás- és étkezési költségét, továbbá 
nevezési díját a MOHOSZ, a kísérőkét 
az RDHSZ viselte – köszönet érte. Egy-
úttal jelezzük, hogy az öttusára történő 
átállás tetemes költségnövekedéssel jár: 

egy legyező zsinór például 50–100 euró-
ba (!), egy profi legyezőbot (amit egye-
lőre igyekszünk majd használt botdara-
bokból összehozni) több száz euróba (!) 
kerül, a legyező orsó ma már nem köny-
nyen beszerezhető; továbbá a rendszeres 
edzésekhez kialakítandó „profi” pályá(k)
ra is szükségünk lesz. Kérjük a MOHOSZ 
és az RDHSZ, továbbá az eddig is segítő 
cégek szíves további támogatását anya-
giakban és természetben egyaránt. Nagy 
szükségünk van különösen arra, hogy a 
„veteránok” átadják szakmai tapaszta-
lataikat (a mostani verseny előtt és alatt 
is ezt tették, köszönjük!), ezért megígér-
ték: az RDHSZ augusztusi ifi táboraiban 
szakmai felkészítőt és bemutatót fognak 
tartani, szolgálva ezzel is eltökélt szán-
dékunkat további fiatalok, utánpótlás 
felfedezésére és kinevelésére. Ezt az 
is jól szolgálhatja, hogy Magyarország 
elnyerte a 2021-es felnőtt férfi casting- 
világbajnokság rendezési jogát.

Végül nagy-nagy köszönet a rende-
zők nek, élükön Juraj Meszarossal, a Szlo-
vák Casting Szövetség elnökével és  
Zuzana Emberovával, az Érsekújvári  
Casting Szövetség elnökével, akik gon-
doskodtak mindenről, a magasfokú szer-
vezettségtől a remek hangulatig… Jövőre 
– szándékaink szerint – megint „ringbe 
szállunk”!

Prof. Dr. Kurtán Lajos
csapatvezető

Aranyeső a Casting Slovak Open-en
Az 5. oldal folytatása

Örömmel tájékoztatjuk a T. Olvasót, hogy a Ráckevei Dunaági Hor-
gász Szövetség tagegyesülete, a Kinizsi Horgász Egyesület (Sziget-

szentmárton) sikeresen pályázott és nyert a Magyar Horgász 2020. évi 
áprilisi számában megjelent, a „MOHOSZ Horgász Utánpótlás-nevelési 
és Oktatási Program (HUNOP) 2020” keretében meghirdetett HUNOP-
IV/1/2020. kódszámú „Gyermeknapi horgászversenyek” támogatására 
kiírt pályázaton. A nyertesnek ezúton is gratulálunk.

- uzs -

HUNOP Pályázat
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A „MOHOSZ Horgász Utánpót-
lás-nevelési és Oktatási Program 

(HUNOP) 2020” keretében meghir-
detett HUNOP-IV/3/2020. kódszámú 
„Gyermek és ifjúsági horgásztábo-
rok” támogatására kiírt pályázat első 
körében, 2020. 05. 25-ig a gyermek 
és ifjúsági horgásztáborokkal kapcso-
latban a MOHOSZ 11 tagszövetsé-
gétől és 33 tagegyesülettől összesen 
63 pályázat érkezett be. A MOHOSZ 

Ifjúsági és Oktatási Szakbizottsága az 
érvényesnek ítélt 61 pályázatot össze-
sen 22 038 000 Ft-tal javasolta támo-
gatni. 40 pályázatot az igényelt támo-
gatás teljes összege mellett, 21 tábort 
részlegesen. Az első körben támogatott 
táborok tervezett teljes költségvetése 
59 071 000 Ft, a MOHOSZ által biz-
tosított támogatások aránya így átla-
gosan 37,3%. A táborokban várhatóan 
1586 gyermek fog részt venni, ebből 

206 hátrányos helyzetű. A vendégéj-
szakák számának analógiájára a tábor-
napok száma 8595 tábornap.

A nyertes pályá-
zók adatai a Rác kevei 
Dunaági Horgász Szö-
vetség és egy tagegye-
sülete körében a követ-
kező (forrás: MOHOSZ 
IOSZB):

Sikeres gyermek- és ifjúsági 
horgásztábor pályázatok

Sor-
szám

Szervezet  
neve

Tervezett  
helyszín

Tábor  
kezdete

Tábor  
időtartama 

(nap)

Tábor 
 jellege

Tervezett lét-
szám (fő)

Támogatási 
összeg (Ft)

1 G a n z H or gá sz 
E gye sü l et

R á cke vei - S or oksá r i  
D u n a - á g   
szi getszen tm á r ton i ,   
2 5 – 2 6  f km  közötti  
sza ka sza

2 0 2 0 .  0 7 .  1 2 . 6 b en tl a ká sos 1 2 3 0 0  0 0 0

2

R á cke vei   
D u n a á gi   
H or gá sz  
S zövetség

R á cke vei   
( S or oksá r i )   
D u n a - á g

2 0 2 0 .  0 7 .  2 7 . 6 b en tl a ká sos 3 0 6 0 0  0 0 0

3

R á cke vei   
D u n a á gi   
H or gá sz  
S zövetség

R á cke vei   
( S or oksá r i )   
D u n a - á g

2 0 2 0 .  0 8 .  0 3 . 6 b en tl a ká sos 3 0 6 0 0  0 0 0

4
R á cke vei   
D u n a á gi  H or gá sz 
S zövetség

R á cke vei   
( S or oksá r i )   
D u n a - á g

2 0 2 0 .  0 8 .  1 0 . 6 b en tl a ká sos 3 0 6 0 0  0 0 0

Új traktor a szövetségi haltermelés 
szolgálatában
2020. július 10-én megérkezett Szövetségünk 
Makádi Tógazdaságába az „erősítés”. A Ráckevei 
Dunaági Horgász Szövetség egy új Solis 50-es 
traktort vásárolt a horgászcélú haltermelési mun-
kák ellátásához. A közepes méretű és teljesítményű 
traktor (50 LE) alkalmas a legtöbb felmerülő 
tógazdasági munkafolyamat elvégzésére, például 
a takarmány kijuttatására, kaszálásra, anyagmoz-
gatásra. A traktor beszerzési ára 7,3 millió Ft volt, 
ami a piacon kiemelten jó ár-érték arányt jelent. 
Köszönet a Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség 

Elnökségének, hogy a beszerzés 
támogatásával egy újabb munka-
géppel bővülhetett a halgazdál-
kodási ágazatunk gépparkja. 

Ugrai Zoltán – Udvari Zsolt
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Gyakran ismételt kérdések
Miért tilos  
a horgászat  
a látható ívások 
környékén?

A Duna-ági horgászrend 2. pontja szerint 
„A halak ívását kijelölt vagy nem kijelölt 
ívó területen megzavarni tilos”.

Elsősorban a harcsahorgászok körében 
elterjedt módszer a küsz- vagy keszegívá-
son lakmározó rablóhalakra való pergetés. 
A fenti szabály elsősorban nagyobb testű 
ívó halak (pl. karikakeszeg, dévér, ponty) 
védelmében született, ugyanis az ívás-
tól figyelmetlenné vwáló halak esetében 
komoly esélye van a horog által okozott 
sérülésnek, vagy a kívülről akadásnak. 
A küsz ívásában kevesebb kárt okoz a per-
getés, ezért ezt a módszert nem tiltjuk. A sza-
bály célja nem a büntetés, hanem az, hogy 
minél kevesebben zavarják meg nagyobb 
testű halaink ívását. Ennek megfelelően első 
esetben halőreink mindig figyelmeztetnek a 
helyi horgászrend betartására, és udvariasan 
elküldik a horgászt a hely színről. 

Szó sincs arról, hogy Szövetségünk 
ellehetetlenítené a rablóhalas horgászatot. 
Éppen a ragadozóhalas horgászok kedvé-
ért évről évre több süllőt, csukát, harcsát 
szaporítunk és telepítünk, immár fogható 
méretben is. Eltöröltük az őszi általános 
tilalmat is, hogy az év legjobb pergető idő-
szakában lehetővé váljon a horgászat.

Mi a teendő 
elveszett / ellopott 
horgászokmányok 
esetén?
A horgászattal kapcsolatos szabályokat 
a 2013. évi CII. törvény, valamint annak 
végrehajtási rendelete tartalmazza. A tör-
vény az okmányok elvesztésére, megsem-
misülésére is kitér a 43. § (4a) bekezdésé-
ben. Eszerint az állami horgászjegy vagy a 
fogási napló elvesztését, megsemmisülését 
haladéktalanul be kell jelenteni az azt kiál-
lító forgalmazási ponton, vagy a Magyar 
Országos Horgász Szövetségnél. A beje-
lentéskor eljáró szervezet törli az álla-
mi jegyet a központi rendszerből, majd a 
kiváltáskor fizetendő díj ellenében pótolja 
az okmányokat.

Lehetőség van a horgászkártya újra 
gyártatására, melyet szintén a jegyértéke-
sítési ponton, vagy a MOHOSZ-nál kezde-
ményezhet a horgász. Az igénylés folyama-
tát a horgaszjegy.hu-ra bejelentkezve kell 
véglegesíteni, a 2200 Ft-os díjat bankkár-
tyás fizetéssel kiegyenlítve.

Ha minden okmány pótlásra került, 
akkor a megszokott módon, a teljes ár meg-
fizetésével újra kiváltható a területi jegy. 
Erre akkor is szükség van, ha a területi jegy 
esetleg megmaradt, hiszen szerepel rajta a 
régi állami jegy száma, amely nem módo-
sítható.

Jogszerű-e 
a horgászat 
korlátozása  
az RSD strandjain?

A Ráckevei Duna-ágon három hivata-
los fürdőhely üzemel, ezeken kívül jóval 
több nem kijelölt, jellemzően régi strandot 
használnak fürdésre. A kijelölt strandok 
üzemeltetője (tulajdonos – önkormány-
zat, magánszemély – , vagy bérlője) az 
engedélyeztetési eljárás során számtalan 
hatósági igazolást szerez be a Vízi rendé-
szettől, ÁNTSZ-től, Kormányhivataltól és 
más szervektől. A már működő strand heti 
szinten kaphat ellenőrzést vízminőség, für-
dőbiztonság stb. szempontjából. A kijelölt 
fürdőhely státuszt csak akkor kaphatja / 
tarthatja meg, ha mindezeknek megfelelt.

Sajnos tudomásul kell vennünk, hogy 
a kijelölt fürdőhely tulajdonosának joga 
és egyben kötelessége is, hogy megtiltsa 

a horgászatot a fürdőhelyén. Talán nem 
kell különösebben belemélyedni ennek az 
indoklásába, elég ha a beszakított szerelé-
kek szabad horga általi veszélyre gondo-
lunk. Ezek akár fulladást is okozhatnak, ha 
egy gyermek beléjük akad.

A kijelölt fürdőhelyeken a horgászat a 
szezonon kívül általában megengedett, de 
a fentiek miatt akkor sem javasolt. Kérjük 
a horgásztársakat, hogy fogadják el, lássák 
be ezen tiltások létjogosultságát még akkor 
is, ha az a horgászrendünkben nem szere-
pel. A strandok esetében ezek nem halgaz-
dálkodási kijelölések, hanem egyszerű üze-
mi területi tiltó rendszabályok, melyekre 
a terület tulajdonosának, üzemeltetőjének 
törvény adta felhatalmazása van.

Ki kell-e nyomtatni 
az elektronikusan 
vásárolt területi 
jegyet?

A horgaszjegy.hu oldal általános szerző-
dési feltételei szerint az ott vásárolt terü-
leti jegyet ki kell nyomtatni, azonban az 
RDHSZ halőrei – összhangban a halgaz-
dálkodási törvénnyel – az elektronikusan 
kiváltott területi jegyet mobil eszközön 
bemutatva is elfogadják, tehát a Duna-ági 
horgászoknak nem szükséges kinyomtatni-
uk az elektronikus jegyet.

Béres Attila
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A Ráckevei Dunaági Horgász Szö-
vetség mint a Tass, Rózsa-szigeti 

Horgásztanya üzemeltetője úgy döntött, 
hogy elősegítendő a horgászturizmust, 
a fogásairól és csodálatos környezetéről 
méltán híres Rózsa-sziget szolgáltatásait 
kibővíti.

A fentiek szellemében 5 db, minden 
horgászigényt kielégítő csónak beszerzésé-
re került sor.

A csónakbeszerzés fő szempontjai 
voltak:

 • Minimálisan 3 fő számára biztosít-
son kényelmes és biztonságos hor-
gászati lehetőséget.

 • Ehhez mérten minimálisan 4,7 m 
testhosszúsággal rendelkezzen.

 • Kellő stabilitással rendelkezzen 
még gyakorlatlan felhasználó uta-
sok számára is.

 • Könnyen irányítható legyen gya-
korlatlan hajóvezető számára is.

 • Színe illeszkedjen a Rózsa-szigeti 
természeti környezethez.

 • Plusz előnyt jelent, ha vannak 
benne vízmentes tároló rekeszek 
a felszerelések, ruhanemű és élelmiszer szárazon tartására.

Szakmai álláspontunk szerint kölcsönzési célú felhasználáskor 
alapvető szempont kell, hogy legyen a biztonság. Tekintettel arra, 
hogy ezeket a csónakokat gyakorlatlan, kezdő felhasználók is ki 
fogják bérelni, fontos a stabilitás.

A piacon lévő hajótestek közül a katamarán-jellegűek azok, 
amelyek kellő billenésbiztonsággal tudják kompenzálni akár az 
oldalukra való kiülést, vagy az álló utasok megtántorodó, kibillenő 
súlypontváltozásból eredő igénybevételét.

A számos beérkezett ajánlat közül a Hírös Yacht Kft., 
„HY5.0” típusú csónakjára esett a választás, melyet maximáli-
san alkalmasnak ítélünk a kölcsönzési célú felhasználásra, mert 
tudja a fentiekben részletezett elvárásokat. Továbbá a beépí-
tett számos vízmentes tároló dobozzal jelentős komfortfokozat 

növekményt is jelent a bérbevevők számára, igényes közlekedé-
si eszközt biztosítva nekik a kellemes olívzöld színű, 5 méteres 
csónakokkal.

Ezen vízi járművek mind evezővel, mind elektromos-, vagy bel-
sőégésű motorral is könnyen vezethetőek. 

Örömmel számolhatunk be róla, hogy az 5 db csónak immáron 
Kedves Vendégeinket várja, hogy horgászkalandjaik hűséges tár-
sai legyenek! Jöjjenek, próbálják ki a barátságos kis eszközöket és 
fedezzék fel velük a Rózsa-sziget körüli- és a távolabbi Ráckevei 
Duna-ág rejtett, halban gazdag zugait. Az evezős csónakok bérleti 
díja bevezető áron csupán 3000 Ft/nap.

Pfeifer Rikárd
halőrzési ágazatvezető

Kedves Horgásztársak!

Új stégek a Rózsa-szigeten
A Rózsa-szigeti Horgásztanyánkon az idei évben is jelentős beru-
házásokat hajtottunk végre a horgászati infrastruktúra bővítése 
érdekében. Az RDHSZ hivatásos halőrei négy új stéget építettek 
a Tass, Rózsa-szigeti ingatlanon.

A stégek lokációja a következő:

S1+170/J, Német-ház előtt található,  
 stégfej 4 m × 2 m és 6 m × 1 m bejáró.

S1+190/J, Csepel-ház mellett található,  
 stégfej 6 m × 2 m és 2 m × 1 m bejáró.

S1+225/J, raktárépület mögött található,  
 stégfej 4 m × 2 m és 6 m × 1 m bejáró.

S1+280/J, „szúnyogos” végén található,  
 stégfej 4 m × 2 m és 8 m × 1 m bejáró.

– uzs –
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A Rózsa-szigeti horgásztanya fejlődésének fontos 
állomásához ért: elindítottuk online szállásfoglalási 

felületünket, mely a www.rdhsz.hu/rozsasziget oldal-
ról érhető el. Az új rendszerrel bármikor, bármilyen 
eszközről lehetséges a szobák, sátorhelyek és lakó- 
kocsi-helyek lefoglalása pár lépésben, néhány egyszerű 
adat megadásával. Regisztrált felhasználóink a foglalá-
si folyamat végén bankkártyás fizetéssel egyenlíthetik 
ki a szállás ellenértékét, melyről e-mailben megerősítő 
üzenetet kapnak.

A webes szolgáltatás mellett a hagyományos módon 
(e-mailben, telefonon, személyesen) leadott foglalásokra 
is lehetőség van, telepvezetőnk továbbra is rendelkezésre 
áll a megszokott elérhetőségeken.

A vendégeink kényelmét szolgáló online foglalás 
csak a jéghegy csúcsa: mögötte egy egyedi fejleszté-
sű komplex webes szálláshely-kezelő rendszer segíti 
kollégáink munkáját, mely a Rózsa-szigeti foglalások 
kezelésén túl pénzügyi és számlázási funkciókat lát el, 
valamint teljesíti a szálláshely kötelező online állami 
adatszolgáltatásait. Ez utóbbihoz szoftverünk megsze-
rezte a Magyar Turisztikai Ügynökség hivatalos akk-

reditációját. A rendszert úgy alakítottuk 
ki, hogy a jövőben más szálláshelyek 
kezelését is megvalósíthassa, ezzel is 
erősítve a Duna-ági horgászturizmust.

Béres Attila

Online szállás-
foglalás  
a Rózsa-szigeten

Új gépjárművek szövetségünk szárazföldi flottájában
2020. július 28-án 2 db Suzuki Vitara 1,4 
Boosterjet GL+4WD 6 MT Hibrid típusú 
összkerék-meghajtású rendszerrel felsze-
relt személygépjárművet vett át a Rácke-
vei Dunaági Horgász Szövetség a Magyar 
Országos Horgász Szövetségtől. A két új 
gépjármű szövetségünk két ágazatának (hal-
gazdálkodás és halőrzés) ügyviteli munkáját 
fogja támogatni. A pályázaton elnyert gép-
járművekhez 50%-os támogatást kapott szö-
vetségünk a MOHOSZ-tól az önerő befize-
tése mellett. A MOHOSZ országosan 15 db 
ilyen típusú gépjárművet biztosított, mellyel 
újabb jelentős lépést tett a területi tagszövet-
ségek ügyviteli rendszerének technikai és 
arculati fejlesztésében.           

Udvari Zsolt
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Dobrai Lajos 1932. 07. 22-én szü-
letett Budapesten. A 6 fős család 

szegényes körülmények között kezdte 
életét a nagy gazdasági világválság szo-
rításában. Kisgyermekkora meghatározó 
traumája volt, hogy hamar elvesztette 
édesanyját, illetve édesapja 1939-ben 
rákényszerült arra, hogy beadja a bics-
kei Horthy Miklósnéról elnevezett gyer-
mekotthonba. Középiskolai tanulmá-
nyai közepette érte Budapest ostroma, a 
harci események miatt 1945. februárig 
folyamatos életveszélyben élt az utcán 
12 évesen. Az Óbudai Árpád Gimná-
ziumban szakérettségizett 1952-ben 
kitűnő eredménnyel, és felvételt nyert 
a Gödöllői Agrártudományi Egyetemre, 
ahol 1957-ben államvizsgázott szintén 
kitűnő eredménnyel. Szakmai tudását 
különböző vidéki agrárgazdaságokban 
kamatoztathatta (kezdő agronómusként 
1957-től a Debreceni Állami Gazdaság 
különböző üzemegységeinek vezeté-
sét végezte, majd 1959–1964 között a 
Hortobágyi Állami Gazdaságok kiemelt 
igazgatóságában dolgozott termelési 
igazgató-helyettesként, döntéseivel hoz-
zájárulva a hortobágyi halgazdálkodás 
fejlesztéséhez, sőt a megsemmisítésre 
ítélt őshonos gazdasági haszonállatok, 
mint a szürkemarha, mangalica, racka 
átmentéséhez, 1965–1968 között a tápi-
ószelei Országos Agrobotanikai Kuta-
tóintézet tan gazdaságának igazgatója 
lett, ahol lehetősége adódott a doktori 
cím megszerzésére summa cum laude 
minősítéssel). Szerepet kívánt vállalni a 
magyar gazdaság teljes reformját célzó 
„új gazdasági mechanizmus” megva-
lósításában és ezért elvállalta a Rácke-
vei Járási első titkár posztját. Irányítása 
alatt kidolgozták a 19 településből álló, 
számos üdülőövezetből álló, 150 000 
lakosú, Duna-menti járás átfogó fejlesz-
tési koncepciója, melynek megvalósítása 
során pezsgő kulturális élet alakult ki a 
járásban (nemzetiségi fesztiválok, Apaj-
pusztai lovasnapok stb.), új utak épül-
tek, megújult számos leromlott állapotú 

emlékműépület (ráckevei Savoyai kas-
tély, a középkori Fekete Holló étterem 
stb.), és a térséget sikerült megmenteni 
olyan megyei iparosítási elképzelések-
től, ami tönkretette volna az üdülőöve-
zeti jellegét. 1972-ben visszatért imá-
dott szakmájába, mert felkérést kapott 
a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi 
Minisztériumon belül működő Országos 
Halászati Felügyelőség (OHF) vezeté-
sére. A Halászat című szakmai folyóirat 
főszerkesztője volt 1979–1990 között. 
Szakmai előkészítője volt a halászatról 
szóló 1977. évi 30. törvényerejű rendelet-
nek, vezetése alatt a halászati szakembe-
rek új generációja kezdte meg munkáját 
itthon és a fejlődő országokban, intenzív 
és zártrendszerű haltermelő üzemek sora 
jött létre, közelíteni tudta a halász-hor-
gász ágazatok ellentétes érdekeit, mely-
nek eredményeként a hazai haltermelés 
35%-kal nőtt. Jelentős eredmények ért el 
a nemzetközi kapcsolatok fejlesztésében, 
a Nemzetközi Dunai Halászati Vegyesbi-
zottság tagjaként. 43 éves munkaviszony 
után 1993-ben nyugdíjba vonult, mint 
miniszteri főtanácsos. A Gödöllői Agrár-
tudományi Egyetemen elnyerte a címze-

tes egyetemi tanári címet. 210 szakcikk 
szerzője, szerkesztője volt. 2017-ben 
Gyémántdiplomával jutalmazta meg az 
„Alma Mater”. Dobrai Lajos göröngyös 
életútja tele volt embert próbáló buk-
tatókkal, amiken lelki sérülésekkel, de 
mindig átküzdötte magát, mert megvolt a 
pozitív életszemlélet képessége. A sem-
miből indult, de szorgalma és kitartása, 
a tettvágya a közösségi célok megvaló-
sításáért, a magába, szeretteibe és elve-
ibe vetett töretlen hite révén jelentős 
életművet alkotott, amely példaértékű és 
tiszteletre méltó lehet az új generációk 
számára. Életszemlélete a tisztességre, 
a szorgalomra, az egymás iránti tiszte-
letre alapult. Erre bíztatta mindenkor 
az embereket is. Ő is így él tovább az 
emlékezetünkben. A Ráckevei Dunaági  
Horgász Szövetség képviseletében  
Udvari Zsolt ügyvezető igazgató vett 
részt Dobrai Lajos búcsúztatóján és 
helyezett el a sírján koszorút. Udvari 
Zsolt kezdeményezésére, halála alkal-
mából az Agrárminisztérium Dr. Dobrai 
Lajost a közszolgálat halottjának nyilvá-
nította. Isten nyugosztalja!

Udvari Zsolt

Elhunyt Dr. Dobrai Lajos (1932–2020)

I n memoriam D obrai L aj os
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Paczolay Mária Edit, sporttársunk, a Ráckevei Horgász Egye-
sület tagja, az idei szezont erős kezdéssel nyitotta, amikor 

is egymásutánban három gyönyörű compóval jelentkezett be 
rekordlistánkra a Makádi Ezüstpartról.

A fogásai időrendben:

2020. 04. 10. – compó 2250 g – 3 m-es feederbot, 0.22-es 
monofil zsinór, csalitüske, gyümölcsös pellet – 1. kép.

2020. 05. 07. – compó 2070 g – 3 m-es bot, 0.23-as monofil 
zsinór, 6-os horog, ananászos dippelt pellet – 2. kép.

2020. 05. 22. – compó 2620 g – bojlis bot, 0.30-as monofil 
zsinór, 4-es horog, lebegő bojli csali – 3. kép.

A gyengébbik nem jeles mesterhorgászának lapunk szer-
kesztőbizottsága nevében is gratulálunk!

– uzs –

„Mesterhármas”

1

2

3
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A 2019. március 6-án kiírt és 2020. április 30-án lezárult novellaírói pályázatra 23 pályamunka érkezett be határidő-
ben. A 6 tagú Bíráló Bizottság tagjai egyénileg értékelték a novellákat az alábbi szempontok alkalmazásával:

1. A novella témája a Ráckevei (Soroksári)-Dunán vagy mellékvizei helyszínén játszódik, horgászatot bemutató 
történet.  
Pontszám: 0–5.

2. Mennyire kreatív, mennyire találó a mű címe.  
Pontszám: 0–5.

3. Mennyire hatásosak a műben megjelenő jelképek (hasonlat, metafora, retorikai eszközök, szimbólum).  
Pontszám: 0–5.

4. Emlékezetes élményt nyújtó horgászkaland, kellemes olvasmány.  
Pontszám: 0–5.

Az egy novellára a maximálisan adható pontszám: 20 pont.

A tagok egyéni, írásbeli értékelését követően a Bíráló Bizottság összesítése alapján az alábbi három novella kapta a 
legmagasabb pontszámot, és így az I–III. helyen végeztek:

I. helyezett Spollár Csaba: Redhead Minnow című novella 

II. helyezett Horváth Andrea: Totó című novella

III. helyezett Tóth Tamás: Az időgép című novella

A nyertesnek és a dobogós helyezetteknek szívből gratulálunk!

Az RDHSZ novellaírói pályázat 2019/2020. évi  
I. fordulójának végeredménye

Úgy gondoltuk, hogy a Ráckevei- 
Soroksári Duna-ág és mellékvizeinek 

mintegy harmincezer horgásza között 
bizonyosan találtatik jó tollú, írói tehet-
séggel megáldott, a Duna-ág iránt elköte-
lezett szenvedélyes horgász. A Ráckevei 
Dunaági Horgász Szövetség novellaírói 
pályázatot írt ki, melynek határideje 
2020. április 30-án lejárt. A pályázatra 
23 pályamű érkezett. 

A novellákból kitűnik horgászvizünk 
és a természet szeretete, a halak tisztelete. 

A halak partnereink nemes sportunkban, 
megérdemlik a kíméletes bánásmódot és 
az új gyakorlatnak megfelelően a vissza-
bocsátást, a szabadságot. 

Az írások jelentős része a gyerekkori 
első élmények döntő hatását igazolja, a 
természet és a víz szépségei iránti fogé-
konyságot. A bíráló bizottság élvezettel 
olvasta a pályaműveket, igyekezett igaz-
ságos döntést hozni, ami nem volt köny-
nyű. A díjátadásra 2020. szeptember 26-i 
Küldöttgyűlésünkön kerül sor.

A novellaírói pályázat második fordu-
lóját a mai nappal kiírtuk. Aki meg kíván-
ja osztani a Duna-ág szeretetét és a hor-
gászat örömét horgász közösségünkkel, 
bátran pályázzon.

A két forduló legjobb írásaiból 
novelláskötetet tervez kiadni Szövetsé-
günk.

Amilyen szertettel írták a novellaírók 
a pályaműveket, olvassák Önök is olyan 
szeretettel.

2020. június 8. 
Dr. Molnár Pál 

elnök

Tisztelt Kisdunai Horgászok,  
Kedves Sporttársaim!
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A 2020. évi gyermeknapra kiírt „Leg-
kedvesebb horgászélményem” című 
pályázat díjazottjai a 14–22. éves kor-
csoportban (összesen 6 pályázat érkezett 
be, ebből 3 fő RDHSZ ifi, 3 fő Tárnokvöl-
gyi HE ifi):

I. helyezett: „Halboka”. Indoklás: 
maga a hal fogása, az azzal való bánásmód 
példaértékű. Tisztelettel bánt mind a két 
harcsával, visszaengedte azokat.

II. helyezett: „Méhecske”. Indoklás: 
szinte tökéletesen megfogalmazott, han-
gulatát tekintve is igazi horgászélményt 
leíró történetet lehet olvasni. A horgászat 
nemcsak kitartást, hanem türelmet is meg-
kíván. A ponty kifogásánál ez a horgászma-
gatartás pontosan nyomon követhető. Az is 
elgondolkodtató, amit sokszor hallhatunk, 
hogy a horgászat csendje gondolkodásra, 

álmodozásra is lehetőséget nyújt. Egy fia-
tal esetében ez nagyon fontos, sok horgász 
keresi ezt a hangulatot, ezt a megnyugvást, 
ha horgászik. Az írásmű ezt tökéletesen 
visszaadta.

III. helyezett „golyep”. Indoklás: 
maga a történet azért érdekes, mert két kül-
földi – finn, majd lengyelországi utazás és 
horgászat – nyomán szerzett élményeket 
írja le, amely egy életre kihat minden fiatal 
esetében. Időrendben egy 2019-es, majd 
egy jóval korábbi, 2016-os horgászél-
ményt ír le a szerző. Érdekesek a külföl-
di élmények, viszont a horgászélmények 
leírása kevés hazai hasznosítható tapasz-
talatot tartalmaz, kivéve talán a pergető 
horgászatot.

Büszkék lehetünk arra, hogy nem-
RDHSZ tagegyesülettől is érkeztek pálya-
munkák, ez a fiatalok lelkes hozzáállását 

tükrözi. A 3 tárnokvölgyi pályázó különdí-
jat kapott. Érdekessége a pályamunkáknak, 
hogy 3-ból 2 egyesületi horgászversenyen 
történt halfogást ír le.  

Legjobb a „süllőkirály”, amely meg-
ható és igen szép történet, és nagyon lenyű-
göző az írás. Egy óvodáskorú régi emlék 
felelevenítése így leírva igazi hangulatot 
tükröz. Kár, hogy nem tudtuk meg, mekko-
ra volt a süllő. (A kép alapján 70 dkg körüli 
lehetett.)

Második az „afrikai274”, amely szin-
tén nagyon kedves történet. Különösen 
elgondolkodtató, hogy szalámival, kolbás-
szal lehetett az éhes rablókat megakasz- 
tani! 

Harmadik a „Torkoscsuka”. A hor-
gászversenyen kifogott kis sügér nagyon 

megtetszhetett a csu-
kának. Valószínűleg 
száj zárat kapott, ezért 
engedte el csak a parton 
a kis sügért. 

Dr. Kurtán Lajosné

Az RDHSZ Ifjúsági  
és Oktatási Bizottság hírei

Jelige: Süllőkirály-0705
Születési dátum: 2004. 07. 05.

A legkedvesebb 
horgászélményem

Óvodás voltam mikor egy késő őszi 
napon horgászni indultunk a közeli tóra. 
Az idő hűvös volt, a levegő friss, kel-
lemes. Az ég szürkére festette a tavat, s 
csak egy kis gyengéd napsugár bújt át a 
már jócskán őszbe borult fák ágai között. 
A nádas elszáradt levelei hulltak a földre, 
s lógtak bele a dermesztően hideg vízbe. 
Lábunk alatt a talaj még puha volt és az 
eső miatt felázott. Izgalmas, vadregényes 
táj, s egy csodás nap. Nem is kell több egy 
őszi horgászathoz. 

Korán reggel indultunk, még sötét 
volt, bennem temérdek izgalom. Vártam, 
hogy a tóra kiérve végre neki kezdhessek 
a horgászatnak. Összepakoltuk a botokat, 
anya reggelit csomagolt s közben csak a 
halakon járt az eszem. Bevallom már-már 
türelmetlen voltam, annyira lelkesedett 
bennem a horgászat vágya. Amint kiér-
tünk a tóra én csak azzal foglalkoztam, 
hogy bámultam a tavat és álmodoztam 
egy óriási halról. 

Apáékkal kerestünk egy jó helyet és 
lepakoltunk. Elővettük a horgászbotokat 
s apa a wezembe nyomott belőle egyet. 
Egy kicsike zöld horgászbot volt, rajta 
rikítóan fénylett valami. Egy sárga gumi-
hal volt az. A bottal órákon át pergettem 
s annyira bennem volt a hév, hogy regge-
lizni is elfelejtettem. Hosszasan teltek a 
percek. Hiába húztam ki s dobtam be újra, 
nem történt semmi. Csak ismételgettem 
a mozdulatokat, olykor jobban, máskor 

kevésbé tekertem az orsót. Apáék biztatá-
sát sohasem felejtem: 

– Jó lesz az, csak csináld! 
Csináltam is! És lám egyszer csak 

megakadt a műcsali. Azt hittem bea-
kadt a nádasba, vagy egy faágba a part 
mellett. De egyre nehezebb volt húzni. 
Ekkor gondoltam, lehet, hogy valami 
ráharapott arra a csalira? Húztam, fárasz-
tottam s közben azt éreztem ez a hal lesz 
életem legszebb hala. Kiabáltam apáék-
nak, akik fejüket fogva nevettek azon, 
ahogyan próbálok elbánni a számomra 
óriási ,,szörnyeteggel’’. De engem csak 
a hal és annak kifogása érdekelt. Hosz-
szasan fárasztottam mire végre sikerült 
kifognom egy gyönyörű süllőt. Egy gyö-
nyörűséges szép süllőt! 

Az volt ám a szép hal. Egy csodás 
napból így lett a legcsodásabb nap a vilá-
gon. Az arcomon óriási mosoly mely mai 
napig kísér. Sohasem felejtem el azt az 
élményt, amit akkor szereztem. Szívesen 
emlékszem vissza arra a napra. Tudom, 
hogy mindig emlékezni fogok rá, főleg 
azért, mert van róla egy fényképem. Ezzel 
a fényképpel dicsekedtem el akkor az 
óvodában. Se az óvónéni, se az ovis tár-
saim nem hitték el, hogy én fogtam azt a 
halat. Ezen a napon volt tehát életem leg-
szebb és legkedvesebb horgászélménye. 

A gyermeknapra kiírt „Legkedvesebb horgászélményem” című pályázatra érkezett…
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Boldog a horgász

ockás sikló küszt nyel

A  molnár- szigeti kiság alsó torkolata

T aksonyi kis szigetek

gynapos kakukkfi óka nevelőszölője szeme láttára löki ki 
annak toj ását

ápi csalán vagy kúszócsalán  védett, endemikus növény 
az A ngyali- szigeti lagú nában

N ádirigóp ár a fészeknél

Boldog a horgász gynapos kakukkfi óka nevelőszölője szeme láttára löki ki 
annak toj ását

dei halivadékok a part mentén

Nyári életképek az RSD-rôl és mellékvizeirôl
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A borító n:  Bán Szabolcs 12 éves gyermekhorgász és rekordlistás, 21,8 kilós amurfogása.
Gratulálunk, Szabi!

Nyári életképek az RSD-rôl 
és mellékvizeirôl

Fotók és szöveg: Szendőfi  Balázs

Vízibivalyok hűsölnek az apaji XXX-as csatorna vizében

Compó tűnik fel a nád tövében

A Csupics-sziget déli csücske

Gyurgyalagok

A rétihéja-fi ókák már részt vesznek a zsákmány
tépésében

Sárgaszegélyű csíkbogarak lakmároznak egy törpeharcsa
tetemén

Nemzeti parki őrök területbejárása

Harcsák lakmároznak a kései karikakeszeg-íváson

Vízibivalyok hűsölnek az apaji XXX-as csatorna vizében A rétihéja-fi ókák már részt vesznek a zsákmány
tépésében

           Folytatás a 16. oldalon

Borz a vára bejáratánál

A készülő tassi átvágásnál az egyik 
kubikgödör falába gyurgyalagok és 
partifecskék fészkeltek, így a munka 
a költés idejére leállt, a nemzeti park 
kordont húzott a gödör köré

Törpegém hím csukaivadékkal 
eteti fi ókáit

Az egyik utolsó, természetközeli állapotban fennmaradt sziget az RSD-n: 
Senki-sziget, Ráckeve

Figyelő törpegém

Tőzegpáfrány – védett növény a Csupics-sziget partja mentén
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ÚJ DUNA-ÁGI 
HÍRADÓ

A Ráckevei 
Dunaági 
Horgász 
Szövetség 
hivatalos lapja

2020. évi 3. szám (ŐSZ)
INGYENES

Pályázatok

Az ezredi k p onty
Aranyeső

Versenysport

Íváshoz gyülekező küszök 
(Fotó: Szendőfi  Balázs)
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