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Eddigi legeredményesebb évét zárta 2020-
ban a Duna-ági Rekordlista: az előző évi 

mennyiséget két és félszeresen meghaladva, 
319 gyönyörű fogással gyarapodott az immár 
tekintélyes méretű adatbázis. Nem okozott túl 
nagy meglepetést, hogy ismét a pontyok sze-
rezték meg az abszolút többséget, 251 alka-
lommal kaptunk halőreinktől pontyos igazo-
lólapot. Valószínűleg a 2020-ban bevezetett 
jutalomjegy-sorsolásnak köszönhető, hogy a 
pontyok átlagsúlya 17,65 kg-ra csökkent, mivel 
az egyenlő esélyek miatt a kisebb fogásokat is 
bejelentik horgászaink. Ugyanúgy, mint 2019-
ben, az elmúlt évben is 21 db amurt regisztrál-
tunk (20,39 kg-os átlagsúlyban), ami azt jelenti, 
hogy az amurok aránya csökkent az összfogás-
ban. 2020 a compók éve volt: 20 db compó-
ról érkezett bejelentés, ami jóval több, mint a 
Rekordlista elmúlt tíz évének összes compó-
fogása. Ez alighanem a néhány éve bevezetett 
fajlagos tilalomnak köszönhető.

A ragadozók számában is örvendetes növe-
kedést tapasztaltunk, azonban a fajokat tekintve 
már árnyaltabb a kép. Jóval több harcsát (6 db) 
és csukát (12 db!) regisztráltunk, mint 2019-
ben, azonban mindössze egyetlen süllő került a 
rekordlistára, balinból pedig egyet sem sikerült 
rögzíteni. Az idegenhonos halakat négy busa, 
valamint egy ezüstkárász képviselte 2020-ban.

Gasparics Attila, 29,87 kg, 2020. 06. 06.

Cserna László Tamás, 29,21 kg, 2020. 08. 21.

Szőke Dániel, 28,52 kg, 2020. 05. 04.

Pontyhorgászainknak ezúttal sem sikerült 
átlépniük a 30 kilós álomhatárt, azonban több 
fogással is megközelítették ezt a kerek számot. 

2020 legnagyobb pontya 29,87 kg-ot nyo-
mott a mérlegen, ez a gyönyörű pikkelyes egy 
esős júniusi napon bojlis szereléket vett fel a 
Duna-ág alsó szakaszán. A második helyezett 
alig kisebb: a Szigetbecsén bojlival akasztott 
ponty 29,21 kg-os súllyal került a rekordlistá-
ra. A képzeletbeli dobogó harmadik fokán egy 
28,52 kg-os ráckevei ponty szerepel, melynek 
kifogásakor szintén bojli hozta meg a sikert. 
2020 legnagyobb amurjának egy hölgy örülhe-
tett: a 26,3 kg-os növényevőt fűzött kukoricá-
val sikerült becsapni Makádon.Legtermetesebb 
ragadozónk 2020-ban is egy harcsa volt: az 
53 kg-os, 163 cm hosszú bajuszos szörny Duna-
varsánynál rabolt rá élő kárásszal felkínált stu-
pekos szerelékre egy április végi estén. A kapást 
mindössze 10 perces fárasztás követte. Egyetlen 
rekordlistás süllőnket sárga gumihallal pergetve  
május elején sikerült horogra csalni Tasson, az 
ő igazolólapjára 5,8 kg-os súly került.

Zavarkó Vilmosné, 26,3 kg, 2020. 08. 27.

Mészáros Balázs, 53 kg, 2020. 04. 28.

Jurácsik Károly 5,8 kg, 2020. 05. 02.

2020-ban sem maradtunk abszolút rekord 
nélkül: ezúttal a Duna-ági csukarekord dőlt 
meg, amikor december elején egy 12 kg-os tas-
si krokodilt hitelesítettek halőreink. A pergetve 

fogott 102 centis ragadozót csónak segítségé-
vel 15 perces fárasztás után sikerült kiemelni. 
Az elmúlt év legtermetesebb busája 48,58 kg-ot 
nyomott, a fenekezve akasztott ráckevei plank-
tonevő hossza 124 cm volt. A tavalyi sok com-
pó közül a legnagyobb a Rózsa-szigeten kapott 
gumikukoricás feeder szerelékre, a 3 kg-ot 
meg haladó haldoktor az abszolút rangsor har-
madik helyén áll.

Székely György, 12 kg, 2020.12.02.

Liangfeng Zhu, 48,58 kg, 2020.06.28.

György Norbert, 3,02 kg, 2020.05.09.

A 2020. évben 236 horgásztársunk jelent-
kezett rekordfogással, közülük 17-en kivétele-
sen nagy hal fogásáért garantált jutalom éves 
területi jegyben részesülnek. További 210 hor-
gász sorsoláson vett részt, melyen újabb ötven 
éves jegyet osztottunk ki a szerencsés nyerte-
sek között. A jutalmazottak névsora megtekint-
hető a RDHSZ honlapján, a jegyek átvételének 
határideje 2021. február 28.

Halőreink idén is várják a nagy halak fogá-
sáról szóló bejelentéseket. E cikk írásakor közel 
egy hónap telt el az új évből, és máris három 
csukával gazdagodott a rekordlista, vagyis 
télen sincs megállás. A rekordlista szabályza-
tában kisebb változások voltak idén (pl. ponty 
alsó súlyhatárának emelése 15 kg-ra, 10 kg 
feletti csuka kötelező bejelentése), az aktuális 
szabályok a 2021. évi Duna-ági horgászrend-
ben olvashatóak.

Folytatás a 13. oldalon

2020. évi rekordfogások
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Hazánkban az utóbbi 50 év legsúlyosabb, 
olajhoz köthető környezetszennyezése 

történt meg a Ráckevei Duna-ágban, Sziget-
szentmiklóson. 2020. december 12-én déle-
lőtt 11 óra után, telefonos lakossági bejelen-
tés érkezett a Közép-Duna-völgyi Vízügyi 
Igazgatóságra (a továbbiakban: KDVVI-
ZIG) arról, hogy Szigetszentmiklóson, a 
Tebe utca és Rév sor kereszteződésénél lévő 
csapadékvíz-csatorna kifolyónál és a nádas-
ban olajszennyeződés nyomai látszanak. 
Az önkormányzati kezelésben lévő csatorna 

a Ráckevei (Soroksári)-Dunába (a további-
akban: RSD) torkollik. A bejelentést köve-
tően a KDVVIZIG munkatársa helyszíni 
szemlét tartott és megállapította, hogy a tor-
kolatnál nagy mennyiségű, sötét színű, sűrű 
szénhidrogén-származék található, amely a 
csatorna teljes hosszában, továbbá az RSD 

parti sávjának növényzetén is jelen van, 
körülbelül 2000 m2-es kiterjedésben, vál-
tozó, 2–5 cm vastagságban. A KDVVIZIG 
példás gyorsasággal reagált a rendkívüli 
eseményre. 2020. december 12-én 13:00-
tól az Országos Vízügyi Főigazgatóság (a 
továbbiakban: OVF) által elrendelt III. fokú 
vízminőség-védelmi készültség keretében a 
vízügyes szakemberek megkezdték a szük-
séges beavatkozásokat. A helyszínre rendel-
ték a szükséges gépeket és humán erőforrá-
sokat. Lokalizálták a motorolaj és gázolaj 
közötti sűrűségű szénhidrogén-származé-
kot, az olaj felitatásra speciális anyagot 
helyeztek ki, és vákuumszivattyús eszkö-
zök segítségével elkezdték az olaj leszívá-
sát a vízfelszínről. Annak érdekében, hogy 
a veszélyes anyag ne tudja elszennyezni 
a teljes Duna-ágat, a vízügyesek az RSD 
medrében egy nagyjából 150 méter hosz-
szú, felfújható merülőfallal körbekerítették 
azt az úszólápos területet, ami megtartotta 
az olajszennyezést, valamint a merülőfal 
és a növényzet közé is olajfelitató lapokat 
helyeztek. A speciális területen való mun-
kavégzésre három darab kétéltű, lánctal-
pas (TRUXOR) munkagép is a helyszínre 
érkezett. Ezekkel vált lehetővé a lápban egy 
csatorna kialakítása a szennyezett terület 
köré, melybe behúzhatták az említett merü-
lőfalat. Ezután a körbe határolt területen a 
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Tisztelt Olvasó!
R endkívüli évet zártunk. Talán csak a legidősebb generáció  

emlékszik vissza a nyomorúságos időkre, amit a világháború 
pokla jelentett. Bár a világjárvány nem említhető egy lapon a hábo-
rús idők borzalmaival, viszont azokat az emberiség nagy „adomá-
nya”, a felejtés már részint felülírta, ez a „ragaszkodó” COVID-19 
vírus meg itt van velünk, csak nem akar tágítani. Olyan kihívással 
kell továbbra is szembenéznünk, amelyet nagyon nehéz elviselni és 
alig tudunk ellene tenni valamit. Meg kellett tanulnunk a vírussal 
együtt élni. És mégis, minden nehézség ellenére úgy tudunk dol-
gozni, alkalmazkodni a megváltozott világhoz, hogy a munkánk 
eredményességében – most a horgászati szektorról beszélek –, nem 
látszik nagyobb döccenés. Sőt, horgászlétszám-bővülés van! Sajnos 
a „régi szép idők” már nem fognak visszatérni, mégis bízhatunk 
abban, hogy 2021. évben eljöhet a felszabadulás élménye, amikor 
esélyünk lesz a világjárványból kilábalni, és merünk majd újra 
együtt lenni, elmenni vacsorázni, baráti társasággal pecatúrára 
menni, vagy az esti órákban önfeledten horgászni, anélkül, hogy 
néznénk az óránkat.

Szívből köszönöm minden RDHSZ munkatársamnak a 
kitartást, a lojalitást, a munkahelyért vállalt törődést, a szo-
katlan körülmények között végzett magas színvonalú munkát. 
Köszönöm, hogy a „nehezített pályán” alkalmazkodni voltatok 
képesek a folyamatosan változó körülményekhez. Csak remélni 
merem, hogy mi is megtettünk mindent a testi és lelki egészsé-
getekért, a szigorú óvintézkedések betartásával, a biztonságos 
munkahelyi környezettel, a szolidáris és támogató munkáltatói 
hozzáállással.

A baj nem jár egyedül, ahogy mondani szokták. 2020. év végén 
szándékos olajszennyezés sújtotta szeretett Duna-águnkat, a védett 
szigetszentmiklósi úszólápban. Ilyen súlyos környezeti károkozás-
ra az utóbbi évtizedekben nem volt itt példa. Döbbenten állunk az 
események előtt. Az állami vízügyi szervezet szakszerű beavatkozá-

sának köszönhetően sikerült kivédeni egy jóval 
nagyobb környezeti katasztrófát, ami tömeges 
halpusztulást okozott volna. Hálásan köszön-
jük a Vízügy példás munkáját!    

Folytatás a 2. oldalon

Udvari Zsolt
főszerkesztő

Kétéltű Truxor gép munka közben
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lánctalpasok learatták a növényzetet és 
beletiporták az olajos tőzegbe. Az olaj egy 
részét sikerült így felitatni, majd kihordani 
a partra. A növényzet eltávolítása amiatt 
is szükségszerű volt, mert annak sűrűsé-
ge nem tette lehetővé az olajfelitató anyag 
kijuttatását, illetve az olajleszedő gépek 
(vákuumszivattyúk) eredményes működte-
tését. A védekezési munkák hatékonyságát 
növelve egy körtöltést is készítettek a káre-
semény közepére a szakemberek. E töltésen 
közlekedve a nagyteljesítményű lánctalpas 
kotrók át tudták termelni az olajjal szeny-
nyezett tőzeget, iszapot a töltés belsejében 
kialakult medencébe. Innen pedig közvet-
lenül az elszállításban résztvevő, speciális 
tehergépkocsikra rakodták fel a veszélyes 
hulladékot, melyek Almásfüzitőre vitték 
azt megsemmisítésre. A kárelhárítási mun-
kákban az OVF és a KDVVIZIG mellett 
az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 
(Győr) és a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi 
Igazgatóság (Szolnok) munkatársai is részt 
vettek. A KDVVIZIG a feljelentést meg-
tette, a rendőrség ismeretlen tettes ellen 
nyomozást indított. A védekezés kezdetétől 
a végéig a Ráckevei Dunaági Horgász Szö-
vetség (a továbbiakban: RDHSZ), valamint 
a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 
(a továbbiakban: DINPI) munkatársai is a 
helyszínen segítették a munkálatokat. Idő-
közben az elkövető kézre kerítésének érde-
kében lakossági kezdeményezésre nyom-
ravezetői díj került kitűzésre. Az elindító 
polgári természetőr 500 E Ft felajánlását 
órák alatt megduplázta a polgári összefogás 
és azóta is gyarapodik. 

A cikk megírásának pillanatában 
(2021.01.25.) a lakossági felajánlások 
összege 9 570 000 Ft. A BRFK szintén kitű- 
zött a nyomravezetőnek 2 millió forint 
nyomravezetői díjat, annak a személynek, 
akinek információi alapján sikerül nevesí-
teni és elfogni azt az elkövetőt, aki az RSD 
környezetszennyezését okozta. 11 napos 
harc után befejeződtek a III. fokú vízmi-
nőségvédelmi készültség keretén belüli 
veszélyelhárítási munkálatok. A bűncse-
lekmény miatt bekövetkezett környezeti 
katasztrófa helyszínéről mindösszesen 613 
tonna (!) olajjal szennyezett tőzeget, isza-
pot, valamint 45 köbméter olajos szuszpen-
ziót szállítottak el a védekezésben részvevő 
szakemberek. A vízügyesek gyors és szak-
szerű beavatkozásukkal, példaértékű mun-
kájukkal megmentették a Duna-ág halál-
lományát és más hasznos vízi élőlényeit a 
biztos pusztulástól. Egyértelmű, hogy ezen 
professzionális feladat végrehajtás hiányá-

ban az RSD eddigi legsúlyosabb környezeti 
katasztrófája, sokkal súlyosabbá vált volna. 
Külön köszönjük, hogy a sérült terület-
ről gyorsan és felesleges károkozás nélkül 
sikerült eltávolítaniuk a rengeteg szennye-
zett tőzeget, iszapot és olajos szuszpenziót. 
A terület mára elcsendesedett. Elhallgattak 
és elvonultak a hatalmas gépek, elhallgattak 
a vákuumszivattyúk is, melyek 11 napon át 
termelték ki az iszonyatot, melyet felelőt-
len „embertársaink” zúdítottak a csodálatos 
lápi ökoszisztémára. Ez az 1830 négyzet-
méteres úszólápdarabka megsemmisült. 
Megsemmisült, de mártírrá is vált egyben, 
tekintettel arra, hogy megtartotta, magában 
tartotta azt a hatalmas mennyiségű szeny-
nyezést, mely mögött, ha kiszabadul, csak 
a halál járt volna... E lápdarab helyén egy 
seb tátong most. Egy seb, amely már tiszta 
és gyógyulni kész. Felszínét most jótékony 
fehér varratként egy fehér olajfelszívó lepel 
borítja, biztosítva az utolsó olajmoleku-
lák begyűjtését is. A területről levonultak 
a vészelhárító erők. Jelenleg az őrzés és 
felügyelet fázisa következett be. Ennek 
keretében maradt a katasztrófa helyszínét a 
víztesttől elválasztó dupla merülőfal, illetve 
a fehér olajfogó lepel. 2021. januárban az 
arra hivatott hatóság kijelöli a helyreállítás, 
kármentesítés kivitelezőjét. Azt követően 
kezdődhet meg a terület revitalizációja, 
biológiai helyreállítása, mely sok évig eltart 
majd. De most a csend az úr a csapás hely-
színén! Megpihent a táj, megpihenhetnek 
megmentői is! 

Köszönjük Nektek, Vízügyesek, férfi-
munka volt! Azonban ne feledkezzünk 
meg a példátlan civil összefogásról, mely 
szinte azonnal megindult a katasztrófa 
napján! A védekezésben résztvevők számá-
ra biztosított élelmezésben, figyelemben, 
kedvességben, szereteteben benne volt a 
Duna-parti közösség ereje, összefogása! 
Csodálatos embereket ismerhettem meg 
ott, büszke vagyok, hogy részese lehettem! 
Ám, hogy ne csak a szeretetről emlékezzek 
meg, szólnom kell a már említett, másik 
összefogásról is. Mégpedig az elkövető 
előtalálásra tett összefogásról! Bízvást kije-
lenthetem, hogy hazánkban nem volt még 
– pontosabban én nem emlékszem – olyan 
szintű összefogás egy környezetvédelmi 
bűncselekmény kapcsán, mint most! Eze-
ket az „embereket” börtönbe kell zárni, 
felelniük kell iszonyatos tettükért! Elő kell 
rángatnunk őket a homályból és ki kell őket 
állítanunk a fénybe! Látnunk kell, hogy kik 
ők! Annyira kell, hogy az már fáj! A „tűz-
oltással” azonban nem ér véget a munka, a 
következő feladat az élőhely rehabilitáció-

Harc az olajjal
Az 1. oldal folytatása

Az olajból megmentett mocsári teknős

Az olajszennyezéssel érintett szigetszentmiklósi úszóláp merülőfallal körbekerítve
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jának előkészítése. A szigetszentmiklósi 
úszólápos élőhelyen történt szándékos olaj-
szennyezés, valamint annak ártalmatlanítá-
sa során a felszíni vízben, a folyómederben, 
a vízpartban, valamint az egyedülálló – 
Európában második legnagyobb – folyóvízi 
úszólápban, és az azt alkotó élőlénytársu-
lásban több száz millió forintos eszmei kár 
keletkezett – a vízügyi ágazat tetemes véde-
kezési, kárelhárítási költségén felül.

Az érintett területen és környékén 
vízparti tőzeges nádas élőhely található, 
melyen több száz négyzetméter tőzegpáfrá-
nyos, illetve bokorfüzes folt volt található. 
Az ehhez hasonló élőhelyeken a védett 
tőzegpáfrány mellett számos egyéb védett 
faj előfordul, mint pl. a kúszó (lápi) csalán, 
mocsári teknős, vízi- kockás- és rézsikló, 
zöld gyík, szivárványos ökle, réti csík, vidra 
vagy a jégmadár. A munkák során a helyszí-
nen megtalált (telelésből felébredt) mocsári 
teknős egyedeket egyébként a DINPI ter-
mészetvédelmi őrei a Fővárosi Állat- és 
Növénykert Természetvédelmi mentőhe-
lyére szállították. A nem telelő, jelenleg is 
aktív fajok időben el tudtak menekülni a 
területről. 

Ami az iszapban elvermelt, telelő álla-
tokat illeti, a kármentesítés során elpusz-
tult kétéltűek, hüllők és halak eddig nem 
kerültek elő, igaz azok megtalálása – a 
sűrű, olajjal szennyezett iszapban – szinte 
lehetetlen. A szennyezett terület a Ráckevei 
Duna-ág nevű Natura 2000 terület, egyben 
a természetvédelmi törvény által védett ún. 
ex lege lápterület része. Az RSD több ilyen 
láp található – közülük a Ráckevei Duna-ág 
hókonyai-1 láp érintett. A nagy kiterjedé-
sű, nyílt vízfelületekkel szabdalt, mintegy 
236 hektár nagyságú területen mintegy 69 
hektárnyi tőzegpáfrányos élőhelyet tartunk 
számon. Az olajszennyezés és az azt követő 
kármentesítés ebből érintett nagyjából 2000 
négyzetméternyi területet – a korábbi vege-
táció itt gyakorlatilag elpusztult. És, hogy a 
baj fokozódjék! 2020. december 30-án dél 
körül a KDVVIZIG figyelőszolgálatot tel-
jesítő munkatársai ismét olajszerű anyagot 
észleltek Szigetszentmiklóson, a Tebe sori 
csapadékelvezető csatorna torkolatánál, a 
korábbi szennyezés helyszínén. Megálla-
pították, hogy a csatornában jelentős meny-
nyiségű olajszármazék van, ez mintegy 
7–8 km hosszan látható az aknákban. A leg-
magasabb, III. fokú kárelhárítási készültség 
azonnali elrendelése mellett haladéktalanul 
megkezdődött a kárelhárítás is: a vízügye-
sek úgynevezett Sanol-hurkával elzárták a 
szennyeződés útját a Dunától, a csatorna 
kifolyójánál pedig homokzsákkal képeztek 

akadályt. A korábban kiépített, ideiglenes 
csapadékvíz-kivezetést mindkét irányból 
elzárták. A szennyező anyagot szivattyúval, 
valamint kézi erővel elkezdték eltávolítani 
a víz felszínéről. 

A szakemberek ipari búvárok segítsé-
gével meghatározták az olaj bejutásának 
pontos helyét, amely a kifolyótól légvonal-
ban kb. 4 kilométerre lévő csapadékvíz-át-
emelő akna volt. Ebbe ürített le ismeretlen 
tettes egy újabb – becslések szerint – 4 köb-
méternyi olajos szuszpenziót. Szerencsére 
sikerült megakadályozni, hogy ez a máso-
dik csapás elérje az RSD-t. Hozzávetőleg 
1,5 hét alatt sikerült a hálózat üzemeltető-
inek teljes mértékben kitakarítani a csőhá-
lózatot. A többszöri hatósági mintavételezés 
igazolta a tisztítás sikerességét, ezért január 
közepére sikerült engedélyt kapni az eső-
vízgyűjtő csatorna ismételt megnyitására 
az RSD, mint befogadó felé, természete-
sen az elterelt, ideiglenes csatorna meder 

felé, amely elkerüli a korábbi csapás men-
tesítési helyszínét, megsemmisült élővilá-
gát. Lehetővé téve a helyreállítási munkák 
megkezdését, amely koránt sem lesz egy-
szerű. Az úszólápos vegetáció teljes rege-
nerálódása évszázadokat vehet igénybe. 
A károsodott élőhelyen emberi tevékeny-
séggel kívánjuk a természeti folyamato-
kat elősegíteni, élőhely- és partfal- reha - 
 bilitációval, adott esetben a társulásalkotó 
őshonos és veszélyeztetett fajok visszate-
lepítési programjával, továbbá a bolygatott 
élőhelyen hamar megjelenő, terjesz kedő, 
inváziós idegenhonos fajok vissza szorí-
tásával. 

Pfeifer Rikárd
 halőrzési  

és horgászturisztikai 
ágazatvezető

Az olajjal szennyezett tőzeges iszapot maradéktalanul kikotorták

Az RDHSZ adománygyűjtési akciót indít a helyreállítás költségeinek fedezésé-
re. Ezúton kérünk minden Duna-ágat szerető horgászt és nem horgászt, hogy 
aki teheti, tetszőleges összeggel járuljon hozzá ennek a páratlan szépségű 
vízi világnak a helyreállításához. Az adományokat a Ráckevei Dunaági Hor-
gász Szövetség bankszámlájára várjuk (K&H Bank Zrt. 10402300-50505355-
52521009, közlemény: „RSD úszóláp helyreállítása”). Minden befizetett forin-
tot az RDHSZ újabb egy forinttal egészít ki, így a lakossági felajánlásokból 
érkező összeg várható pozitív hatása megkétszereződik. Az adományok 
összegéről és a munka állásáról rendszeresen hírt adunk, a befizetett összeg-
gel pedig tételesen elszámolunk. Az elvégzett munkákat szakmai és költség-
vetési beszámoló keretében is nyilvánossá tesszük, így a felajánlások sorsa 
pontosan nyomon követhetővé válik. A felajánlásokat előre is köszönjük!

Udvari Zsolt
ügyvezető igazgató
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A XIX. századtól kezdődő ipari forrada-
lom hatására gyorsan növekvő népes-

ség jó része az új iparágak megjelenésével 
(gépgyártás, textilipar, vegyipar) városba 
áramlott. A gyorsan növekedésnek induló 
népesség tevékenysége a talaj, víz és leve-
gő folyamatos szennyezésével egyre súlyo-
sabb környezeti problémákat okozott. Ezek 
a károk, bár súlyosak voltak, még nem vál-
tak globálissá. A II. világháborút követően 
az olaj széles körű felhasználásával olcsó 
és bőséges alapanyaghoz és energiaforrás-
hoz jutott az emberiség. A tudomá-
nyos-technikai forradalom hatására 
az ipar és mezőgazdaság fellendült, 
de ezzel párhuzamosan a környe-
zetszennyezés nagysága is növeke-
dett, mára globális méretűvé vált. 

A vízszennyezések hatására, 
úgy változik meg a víz minősége, 
hogy a víz alkalmassága a benne 
zajló életfolyamatokra és az emberi 
használatra csökken vagy megszű-
nik. Rendkívüli vízszennyezések 
során a szennyező anyagok fajtái 
közül a leggyakoribbak az olaj és 
származékai. Az olajszennyezé-
sek gondatlanság vagy rendkívüli 
helyzet kialakulása következtében 
történnek. Lehet a szennyezés oka 
olajszállító vezetékek és tárolótar-
tályok meghibásodása, közúti vagy vasúti 
szállítás során sérült tartálykocsik, szállí-
tóhajók elsüllyedése, fúrótornyok sérülése. 
A környezetet terhelő kőolajszármazékok 
egy része a helytelenül tárolt olajtartalmú 
hulladékokból származik (fáradt olajok, 
gépolajok, olajiszapot tartalmazó tartá-
lyok, használt olajtartalmú mosóvizek és 
iszapok). Az olajszennyezések közül az 
2010. április 21-ig az Exxon Valdez tan-
kerhajó balesete volt Amerika legnagyobb 
olajszennyezése, ekkor azonban felrobbant 
a Deepwater Horizon olaj fúrótorony és 
elkezdett a Mexikói-öböl vizébe szivárogni 
az olaj súlyos ökológiai katasztrófát okoz-
va. Magyarországon az elmúlt idők leg-
nagyobb olajszennyezése 2020. december 
12-én következett be Szigetszentmiklósnál, 
védett úszólápot és nádast elszennyezve 
szándékos gondatlanság eredményeként.

Az ásványolaj és származékainak vize-
ink minőségére gyakorolt káros hatása 
többirányú. Már kis koncentrációban íz- 
és szagrontók. Az olaj íz- és szagrontó 
hatása a felszíni vízkivételeket, vízhasz-
nálatokat is veszélyezteti. Például 1 liter 

gázolaj 1 millió liter vizet képes ihatat-
lanná (élvezhetetlenné) tenni.  Jellegzetes 
szagukról oldott állapotban is megkülön-
böztethetők az egyes termékek. A tiszta 
normál paraffinok szagukról alig ismerhe-
tők fel; az illékonyabb homológok, mint a 
n-heptán, n-oktán, n-nonán inkább kelle-
mes gyümölcsszerű szaggal rendelkezik, a 
magasabb forrpontúak szintén szagtalanok. 
A tipikus „benzinszagot” túlnyomóan az 
izoparaffinok, naftének és az aromás össze-
tevők adják. Tehát az egyes kőolajok és ter-

mékek szagküszöb értékei – az előforduló 
szagrontók arányairól függően – egymástól 
több nagyságrendben is eltérnek. Már 1 μg/l 
olajtartalom kellemetlen íz hatást kölcsönöz 
az ivóvíznek, a szennyezett vízben élő halak 
illetve kacsák húsa élvezhetetlenné válik.

Az ásványi olaj hatása  
a vízi környezet élőlényeire 

Az olaj már kis mennyiségben lezár-
ja a víz felszínét, és ezáltal gátolja mind a 
természetes oxigén felvételét a légkörből, 
mind pedig a képződő gáznemű anyagcse-
re termékek távozását a légkörbe. Mivel az 
olaj a víz tetején lebegve vékony réteget 
képez, elzárja a vizet az oxigéntől, sötét 
színe pedig a fényt a víz alatti élővilágtól. 
A víz oxigén utánpótlásának megszűnésé-
vel leáll a fotoszintézis. A fénytől elzárt 
növényzet elpusztul. A vízbe bekerült olaj 
mikrocseppecskékre bomlik, amik a mik-
roszervezetekre tapadnak, ezzel részben 
kémiai, részben fizikai úton ezek pusztulá-
sát okozva. 10 mg/l oldott vagy diszpergált 
olaj a fitoplanktonra és a zooplanktonra 

káros, 30 mg/l a halakra és a haltáplálék-
ra már letális koncentráció. Amennyiben 
az olaj nádasos területet érint, nádszárak 
felületén kialakuló nyálkás tapintású élőbe-
vonat közösségét mérgezi meg, amely egy-
másra épülő, táplálékláncot alkotva kiváló-
an megszűri és felhasználja a vízben lévő 
tápanyagok egy részét. Az olajszennyezés 
közvetlen mérgező hatással van az ízeltlá-
búakra és a gerinctelen állatokra, puhates-
tűekre (csigákra, kagylókra), illetve közve-
tetten hat az őket fogyasztókra. Így az egész 
táplálékhálózat veszélybe kerül, az embert 
is beleértve. A halak esetében a szennye-
zés rárakódhat a kopoltyúra, és ezzel gátol-
ja az oxigénfelvételt, bőrükre tapadva pedig 
bőrelváltozást okozhat. A vízbe emulgáló 

olajszemcsék mérgezőek a halak 
ikráira, ivadékaira és kifejlett pél-
dányokra.

A teknősök számára olaj 
vagy az olajjal szennyezett zsák-
mány súlyos komplikációkat 
okozhat. Emésztési problémák, 
gyomor-bélrendszeri gyulladás, 
immunrendszer és a szaporodá-
sért felelős szervek károsodása és 
fekélyek és vérzések a lehetséges 
hatásai az olajnak és vegyületei-
nek. A teknősbőrön lévő olaj bőr- 
és szemproblémákat is okozhat. 
A vízimadarak esetében madár-
tollak pontosan illeszkednek és 
kiváló víz- és hőszigetelést bizto-

sítanak. A madártollat szennyező 
olaj azonban megakadályozza a 

pontos illeszkedést, ennek következtében 
testhőmérsékletük lecsökkenhet, időjárás 
és hőmérsékleti körülményekkel szemben 
védtelenné válnak. Az olajjal szennyező-
dő madarak kétségbeesetten igyekszenek 
megtisztítani tollaikat a szennyező vegyü-
letektől, miközben ezek a testükbe jutva 
mérgezik belső szerveiket, ami igen gyak-
ran pusztulásukhoz vezet. 

Felelős magatartással az alkalmazott 
technológiák, szállítóeszközök szakszerű 
kezelésével óvjuk környezetünket és élő-
világot a szennyezésektől!

Szakirodalom
••  Dr. Felföldy Lajos: A vizek környezet-

tana
••  Fekete Endre, Szabó S. András,  

Tóth Árpád: A vízszennyezés ökológiája
•• Dr. Barótfi István: 

Kör nyezet technika

Kőszeghy Csaba 
RDHSZ 
Környezetvédelmi 
Bizottság

Olajszennyezés és hatása  
a vízi környezet élővilágra

Az olajszennyezés káros hatása az állatvilágra  
(Fekete et al. 1991)
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A Dömsödi tógazdaságot 2019. év legvé-
gén vásárolta meg az RDHSZ. 2020-

ban a célunk a tógazdaság sajátosságainak 
kiismerésére a lehető legkönnyebben, leg-
nagyobb biztonság mellett elindított halter-
melési technológia kidolgozása volt. Szinte 
a nulláról kellett elindítani a haltermelést, 
a két legnagyobb halastóban még a korábbi 
üzemeltető hala is benne volt, annak leha-
lászatát csak nagyjából végezte el. Gyakor-
latilag az összes elképzelhető technológiai 
lépést végig kellett járni:

•• halastavakról vízlecsapolás, szivaty-
tyúzás;

•• gyomhalmentesítés;
•• klórmeszezés;
•• feltöltés elindítása, zsilipek karban-

tartása, szivattyújavítás;
•• kihelyezés megszervezése;
•• kihelyezett halállomány etetése, 

csónakgyártás…
A halastavak vízzel történő feltöltésé-

hez rendbe kellett szedni a szivattyúházat. 
Gyakorlatilag az egy meglévő nagy teljesít-
ményű szivattyú sem működött. Szerződést 
kötöttünk az ELMŰ-vel és az EON-nal a 
villamos energia biztosítása érdekében.

Vízfeltöltést követően kerülhetett sor 
a tenyészállomány kihelyezésére, jóval 
később a kora tavaszi optimális időponthoz. 
A tervek szerint az Orosz Lajosnál nevelt 
hal került át a dömsödi 1., 2., 3. és 5. szá-
mú tavakba. A tervezett 20 000 kg helyett 
viszont csak 6368 kg-ot tudtunk kihelyezni, 
ezért a halastavak kihelyezéséhez sürgősen 
kellett még halat vásárolnunk. A Tisza 

Fish Kft-től sikerült beszerezni nagyobb 
méretű (kb. 60 dkg-os) kétnyaras pontyot, 
10 210 kg mennyiségben. A későbbiekben a 
ponty mellé amurt és különféle ragadozófa-
jokat is helyeztünk ki. 2020. őszi lehalásza-
tok haltermelésben nagyon jó eredménnyel 
zárultak. A haltermelési tervben betervezett 
60 000 kg-mal szemben 74 700 kg halat 
halásztunk le a négy üzembe helyezett 
halastóból. 2021-ben a haltermelés intenzi-
tásának fokozását tervezzük és saját előállí-
tású egynyaras pontynevelés is megvalósul 
az egyik tavon. A négy termelőtó lecsapoló 
zsilipje mellett rézsűbetonozást, majd azt 
követően etetőplaccot öntöttünk betonból. 
Az etetőplaccokra silótartályokat állítunk, 
amelyekben egyént kb. 10 tonna takarmány 
tárolható és adagolható ki közvetlenül a 

csónakba. A négy silótartályból 3 össze lett 
szerelve és a helyére lett állítva, a negyedi-
ket 2021-ben valósítjuk meg.

1 db vas csónakot felújítottunk és 2 db 
teljesen újat készítettünk. 2021-ben 3 db új 
önürítős haletető csónak beszerzését tervez-
zük a nagyobb adagok kijuttatásához.

Az eredetileg a Makádi tógazdaságba 
tervezett kotrógép vásárlása sikeresnek 
bizonyult, olyannyira, hogy az eddig csak 
a Dömsödi halastavaknál tudott dolgozni. 
A kezdeti kisebb munkákat (gyakorlást) 
– pl. trágyázás követően a Dömsödi telep-
helyen egy kb. 1200 m hosszúságú rézsű 
rendberakását végezete el az 5. számú 
halastó külső oldalán, még akkor, amikor a 
halastó víz alatt állt. Év közben a kotráson 
kívül is, pl. a silótartályok felállításához és 
helyére illesztéséhez is óriási segítség egy 
ilyen gép. 

Az RDHSZ új telephelye:  
a Dömsödi tógazdaság
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A halastavak leengedését követően 
2020. év végén és 2021. év elején már az 
alábbi munkálatok kerültek elvégzésre:

1. 1. tó keleti rézsű (500 m)
2. Halágy csatorna egyik oldal (350 m)
3. 2. tó rézsű körbe (1000 m)
4. 3. tó keleti, déli rézsű (400 m)
5. 6. tó feltöltő csatorna teljes helyre-

állítás (150 m)
Év végéig még további gátszakaszok 

lesznek helyreállítva és a 6. sz. halasta-
vat már tavasszal szeretnénk vízzel fel-
tölteni. A telelőtavaink helyreállítása is 
az idei tervek között szerepel, bár annak 
komplett kialakítása az iszap elszállítás 
és időjárás függvényében több hónapot 
is igénybe vesz. Még tavaly az Észa-
ki-övcsatorna parti sávját a halastavak 
melletti területen bérbe vettük a KDVVI-
ZIG-től, ezzel is elősegítve a halastavak 
vagyonvédelmi intézkedéseit. A tavak 
közötti átjárást is kívánjuk megszüntet-
ni a terület sorompókkal történő lezá-
rásával. A sorompók 2021. januárban 
elkészülnek és időjárástól függően már 

év elején szeretnénk letelepíteni azokat. 
2020 tavaszától egy állandó munkaválla-
lónk került erre a telephelyre (korábban 
hivatásos halőrként dolgozott), de az 

erősen megnövekedett feladatok sikeres 
végrehajtásához tervezzük a szövetség 
halgazdálkodási dolgozói létszámát egy 
vagy két fővel növelni. 

Ugrai Zoltán – 
Udvari Zsolt
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Az RDHSZ őszi haltelepítése 2020. 
október 14-én kezdődött, a 2020-ban 

először üzemeltetett Dömsödi Tógazdaság-
ban. Az előzetes tervek szerint, a dömsödi 
és a makádi halastavakból, több ütemben, 
összesen 80 000 kg horogérett ponty telepí-
tését fogadta el az RDHSZ Elnöksége. Első 
körben három dömsödi tó lehalászatára 
került sor, ahonnan összesen 51 454 kg, kb. 
2,5 kg átlagsúlyú ráckevei pikkelyes fajtájú 
ponty került a horgászvizeinkbe. Az erős 
esőzések miatt néhány napos csúszással, de 
a tervezett mennyiségeket jóval túlteljesít-
ve sikerült az első évi termést lehalászni. 
2020. november elején (nov. 2. és 3.) az 
őszi haltelepítés második ütemében halász-
tuk le a dömsödi 2. sz. halastavunkat. A hal - 
állomány kisebbik része, 5838 kg került 
telepítésre, amely halak bőven kilogramm 
feletti átlagsúlyúak voltak (a halállomány 
másik részét, kb. 70 dkg-os átlagsúlyú hala-
kat tovább neveljük). A dömsödi lehalásza-
tokat követően, a halászati munkák a Maká-
di Tógazdaságban folytatódtak, ahol három 
tavat halásztunk le. A telepítés harmadik 
ütemében összesen 25 721 kg háromnyaras 
pontyot telepítettünk az RSD-be Makádról, 
2020. november 9. és 12. között. A halak 
átlagsúlya 1,8–2,2 kg között alakult. A teljes 
őszi haltelepítés során összesen 80 013 kg 
ráckevei pikkelyes pontyot telepítettünk 
ki, a teljes mennyiség fogható méretű volt. 
A korábbi években megszokott dömping-
szerű telepítés helyett megpróbáltuk térben 
és időben is minél jobban elosztani a telepí-
tett halmennyiséget. 

Várjuk ennek megjelenését a horgászfo-
gások kedvező alakulásában is.

A tervezett pontytelepítéseinken kívül a 
Dinnyési Tógazdaságból származó továb-
bi 5000 kg egynyaras és 1200 kg kétnya-
ras pikkelyes ponty telepítésére került sor 
2020. november 23 és 24 között. A telepítés 
a MOHOSZ Állománypótlási és Fejleszté-
si Célelőirányzat támogatás biztosításával 
valósult meg. A pontytelepítéseink mellett 

ősszel sikerült komoly mennyiségű fogassül-
lőt is telepíteni az RSD-be.  2020. november 
12-én 192 kg-ot, november 23-án pedig 316 

kg jól fejlett egynyaras 
fogassüllőt helyeztünk 
ki a Duna-ág különbö-
ző szakaszain.

        
 Ugrai Zoltán

halgazdálkodási 
ágazatvezető

2020. őszi haltelepítés összefoglaló
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Amint azt a minket követő Tisztelt  
Horgásztársak megszokhatták, havi 

bontásban rendszeres halőri statisztiká-
kat készítünk. Ezekről időről-időre hírt is 
adunk az Új Duna-ági Híradó negyedévente 
megjelenő számaiban. Most sincs ez más-
ként. Viszont ezúttal a teljes 2020-as esz-
tendő halőri ügyei kerülnek górcső alá. 

A statisztikát szétbontottuk az ügyek 
sokféleségének megfelelően, így jól látható 
egyes tevékenységek „népszerűsége” is.

Jelen tájékoztató tehát  2020. január 
01-től december 31-ig megindított, feldol-
gozott halőri ügy-anyagokat tartalmazza.

Halőreink tehát 476 fő ellen indítottak 
halvédelmi és egyéb vonatkozású eljárásokat.

Hozzátenném, hogy a legtöbb esetben 
halmazat is felmerül (pl. jogosulatlan hor-
gász túlméretes halat visz el, vagy több 
készséggel horgászó, méret alatti halakat 
rak el stb.). Ez esetben a súlyosabbik ügye 
kerül a fenti statisztikába.

Kiegészíteném az orvhalászat kate-
góriát is annyival, hogy ez a szám (24 fő) 
nem olyan ijesztő annak tükrében, hogy a 
tényleges halászat – főként varsázás – mel-
lett ide számítandó a kijelölt kíméleti (ívó-, 
vagy vermelő) helyen történő horgászat is, 
mivel a jog azt a cselekményt orvhalászat 
bűntette néven kategorizálja (és úgy is vizs-
gálja). Nálunk főként az dominál ebben az 
ügycsoportban. 

Valamennyi megalapozottan megindí-
tott ügy hatósági határozatban végződött, 
mely az esetek túlnyomó részében halvé-
delmi bírság kivetésével és a horgászattól 
való eltiltással járt. Ebben az évben a nálunk 
kiszabott bírságok 10 000–400 000 Ft között  
voltak (zömmel 45 000 Ft), míg az eltiltási 
idők 3–15 hónap között (zömmel 6 hónap) 
kerültek kivetésre.

Felhívom a Horgásztársak figyelmét az 
időközben megváltozott halvédelmi jogsza-

bályi környezet egy 
fontos tételére:

A jogalkotó az 
elkövetővel szem-
beni eljárás során, 
az eddig halgaz-
dálkodási hatósá-
gi eljárásrend és 
büntetési tételek 
megtartása mellett, 
lehetőséget biztosít 
a halgazdálkodási 
jogosult – jelesül az 
RDHSZ – részére a 
területi jegy váltá-
sától történő eltil-
tásra is!

A területi jegy visszavonását és a vásár-
lástól való eltiltást megalapozó kiemelt 
cselekmények és az eltiltás mértéke:

Horgászattal, halászattal 
kapcsolatos bűncselek-
mény (pl. nagy értékű 
lopás, orvhalászat, 
állatkínzás) elkövetése.

3–5 évHalőri intézkedés végre-
hajtásának megtagadása, 
akadályozása.
Felső méretkorlátozás 
feletti hal élő állapotban 
történő elszállítása vagy 
annak kísérlete.

Eltiltás alatt álló 
személy jogosulatlan 
horgászata.

1–5 év, 
de legalább az 
eltiltás idejének  
a duplája

Felső méretkorlátozás 
megsértése.

1–5 év
Darabszám korlátozás 
megsértése.
Halgazdálkodási hatóság 
által megállapított  
szabálysértés.

1–3 év, 
de legalább  
az eltiltás ideje

Hal jelölése, csonkítása

1–3 év

A fogási napló 
vezetési szabályainak 
megsértése (beírt adatok 
meghamisítása, változ-
tatása, hal beírásának 
elmulasztása)
Tilalmi idővel védett, 
vagy jogszabály által 
védettnek nyilvánított, 
illetve nem fogható hal 
megtartása
Alsó méretkorlátozás 
megsértése
Méretkorlátozással  
védett hal élő állapotban 
történő elszállítása vagy 
annak kísérlete
Egyéb, helyi horgász-
rend horgászati  
szabályait érintő  
szabálysértés

3 hónap–1 év

Reméljük, hogy 2021-ben minimális 
esetben kell élnünk a fentiek értelmében 
ránk ruházott jogkörrel. Azonban a vissza-
eső, vagy kiemelten horgászközösség-el-
lenes, netán halőr-ellenes elkövetőink szá-
míthatnak arra, hogy ha „kikövetelik”, úgy 
nem habozunk élni vele.

Pfeifer Rikárd
halőrzési  

és horgászturisztikai
ágazatvezető 

Halőri Szolgálatunk jelenti

Jogosulatlan horgászat: 267 fő
Több botos horgászat:   22 fő
Méret alatti hal kifogása:   23 fő
Tilalmi időben való horgászat:     7 fő
Helyi időkorlát túllépése:     4 fő
Tiltott helyen való horgászat: 2 fő
Kifogható halmennyiség túllépése:       2 fő
Fogási napló nem- vagy hamis vezetése: 78 fő
Őrizetlen, vagy kivilágítatlan készség:   13 fő
Orvhalászat bűntette:   24 fő
Tiltott horgászmódszer:   10 fő
Külső akadásos hal megtartása: 2 fő
Védett-, vagy nem kifogható hal:     2 fő
Vízügyi vonatkozású ügy:   14 fő
Természetvédelmi vonatkozású ügy:    8 fő

Összesen: 476 fő
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Milyen változásokkal jár 
a 2021-ben bevezetett 
elektronikus területi jegy?
A Magyar Horgászkártyán alapuló, MOHOSZ 
által kialakított informatikai rendszer fejlődé-
se 2021-ben új állomáshoz érkezett: a halgaz-
dálkodási hasznosítók ettől az évtől elektroni-
kus területi jegyeket adnak ki. Ez azt jelenti, 
hogy jegyváltáskor a horgász nem kap a kezé-
be papír alapú területi engedélyt, csak akkor, 
ha az értékesítő külön kérésre kinyomtatja. 
A halőr nem kéri a területi jegyet, ehelyett a 
horgászkártya QR kódját beolvasva (vagy 
kártyával nem rendelkező gyermek esetén az 
azonosító számot beírva) a MOHOSZ halőri 
applikációjával tudja ellenőrizni a területi 
engedély meglétét. A horgásznak ehhez sem-
milyen elektronikus eszközre nincs szüksége, 
és az engedély kiváltása is az eddig megszo-
kott módon történik. Az állami jegy és a fogási 
napló továbbra is marad papír alapú.

A papír alapú jegyeknek korábban része 
volt a nyomtatott horgászrend, melyet a Rác-
kevei Dunaági Horgász Szövetség a jövőben 
is biztosít a területi jeggyel rendelkező horgá-
szok számára. A horgászrend füzet elérhető az 
egyesületeknél, jegyértékesítő pontokon és a 
halőröknél, illetve PDF formátumban letölt-
hető az rdhsz.hu honlapról, így akár okoste-
lefonon is kéznél tartható. Tartalmának meg-
ismerése természetesen kötelező, azonban 
nem várjuk el, hogy a horgász magánál tartsa 
a horgászrendet.

Lehet-e SZÉP kártyával 
területi jegyet vásárolni?
Számos RDHSZ tagegyesületnél és jegyérté-
kesítő helyen van Széchenyi Pihenő Kártya 
elfogadási lehetőség. A SZÉP kártya elfoga-
dásról a kiszemelt értékesítési pont tud felvi-
lágosítást adni.

Vásárlás előtt érdemes meggyőződni 
arról, hogy van-e a kártyán szabadidő alszám-
la („szabadidő zseb”), és rendelkezésre áll-e a 
megfelelő fedezet. A kártya tulajdonosa más 
személy horgászjegyének kifizetésére is hasz-
nálhatja a keretet.

Milyen felszereléssel 
lehet pergetni a balin-  
és süllőtilalom idején?
Először is tisztáznunk kell, hogy miért volt 
szükség a tavaszi pergetési korlátozások beve-
zetésére.

Az ok egyszerű: az ebben az időszakban 
ívó ragadozók (süllő, balin) nyugalmának bizto-
sítása, valamint a már leívott, ám fészkét őrző 
süllők zavartalanságának elősegítése. Az utóbbi 
években ugyanis divatos lett a pergető horgászat, 
ami önmagában nem gond, ám ha mértéktelenül 
és korlátozások nélkül végzik, bizony bajt okoz. 
„Úgyis visszaengedem, nem viszem haza!” 
„Megtartani tilos, nem rá horgászni!” felkiál-
tásokkal zaklatták és zavarták meg a magukról 

megfeledkező – csupán a pillanatnyi élményt 
szem előtt tartó – pergetők az ívó balinok sere-
geit,  tépték fel a fészkét-, az ikráit-, az ivadékai 
őrző süllőket. Ezek a megzavart halak jó esély-
lyel már nem folytatták az ívást és felhagytak a 
fészekőrzéssel, így az ivadékok megmaradási 
százaléka a minimumra csökkent.

Tehát pergessünk tavasszal is, de csak har-
csára!

Legfontosabb, hogy milyen az a műcsa-
li, ami harcsapergetésre alkalmas, de a fész-
két őrző nagy süllő nem üti le és a balin sem 
tekinti potenciális célpontnak.

Azt gondoljuk, hogy süllő esetében első-
sorban az élőhelyet kell védeni, azaz a fené-
ken lévő süllőt védve olyan műcsalit kell 
engedélyeznünk csak, ami vízközt (maximum 
a vízmélység felső felében) megy. Vagyis 
kizárólag wobblerrel javasoljuk ebben az 
időszakban a horgászatot.

A gumihalat, akármekkora méretben sza-
bályoznánk, a nagy süllő leüti. Ugyanígy a 
támolygó és a forgókanál sem lesz süllőmen-
tes, nem is beszélve a balinról.

Pergetve harcsázni minimum 50-100 
g dobósúlyú botot javaslunk, ettől lefelé 
jelentősen (minimum 25%-kal) eltérni nem 
ajánlott. Legalább 0,35-ös monofil vagy 
minimum 0,22-es fonott zsinór az, amely 
kifejezetten harcsázáshoz már alkalmas. 
Műcsaliként kizárólag úszó, 9 cm vagy 
annál nagyobb wobbler használható, amely 
nem megy mélyebbre a vízmélység felénél. 
A wobblerek közül nem javasoljuk az úszás-
ból mélyre törő (egyenes csőrű), valamint a 
süllyedő típusok alkalmazását. A vertikális 
műcsalival/módszerrel való horgászat szin-
tén elllenjavallt.

Természetesen jól tudjuk, hogy minden sza-
bály annyit ér, amennyit be lehet tartatni belőle! 

Ezért kérjük minden sportszerűen és fele-
lősséggel gondolkodó 
ragadozóhal-horgász 
megértését, türelmét és 
segítségét a Ráckevei 
Duna-ág süllő- és balin 
állományának védelmé-
ben és érdekében. Ne 
háborgassuk őket ebben 
az időszakban!

Pfeifer Rikárd – Béres Attila

Gyakran ismételt kérdések

Új telepítőhely
Értesítjük horgászainkat, hogy a korábban megszokott Taksony Vezér híd, bal parti lábánál lévő 
telepítőhelyünket áthelyezzük. Az utóbbi években ezt a telepítőhelyet a vegetáció erősen benőt-
te, sokszor uszadékot is oda sodorta a víz, ezáltal a telepítésre szánt hal leeresztése már nem 
kivitelezhető biztonságosan. Annak érdekében, hogy a környéken horgászók is közelebbi telepí-

tésben „részesüljenek”, a túlsó 
parton (néhány száz méterre), 
a hajóállomáshoz vezető útról 
tervezzük a haltelepítést lebo-
nyolítani, a térképen megjelölt 
pontnál. A 2021. tavaszi telepí-
tésünkből már tervezünk erre 
a hivatalos, új telepítőhelyre 
halat küldeni, kisebb tehergép-
kocsinkkal.

Ugrai Zoltán

In memoriam 
Gáspár László  

(1946. 08. 13.–2020. 11. 09.)
A Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség Elnöksé-
ge, Ügyvezetése nevében őszinte részvétünket és 
együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló család-
nak volt elnökségi tagunk, tisztségviselőnk, kollé-
gánk és barátunk, Gáspár László elvesztése miatt.  
Gáspár László a Szövetségünk életében jelentős 
súllyal szerepelt, és hatalmas űrt hagyott maga 
után. A Szövetség fejlődésének elősegítésében, 
érdekeinek előmozdításában képviselte a Szövetséget társadalmi szinten is. Átlagon felüli, 
példamutató, kimagasló tevékenységet végzett. Önzetlen segítséget nyújtott bármikor bárki-
nek. Elévülhetetlen érdemeket szerzett a horgászmozgalomban. Nyugalma legyen csendes, 
emléke áldott!

 Dr. Molnár Pál Udvari Zsolt  
 elnök ügyvezető igazgató
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Lezajlottak az RDHSZ őszi telepítései és 
ebből most én is kivehettem a részem. 

Ismét a Makádi halastavakból történt a tele-
pítés és az immár szokásos menetrend sze-
rint reggel nyolckor kezdődött a műszakom. 
Időben érkeztem, a halak már a hálóban, 
éppen kezdődött a kimerítés, mérlegelés.

Ebben a lehalászásban rengeteg volt az 
egy-két nyaras ponty, ezért a válogatás sok-
kal lassabban haladt, mint korábban. Gya-
korlatilag most a nagyobb pontyokat szed-
ték ki a válogatóasztalból külön kosarakba, 
az apraját pedig végigcsúsztatva, az asztal-
végi ajtón eresztették kosárba. A kispon-
tyokat az egyik kéttartályos teherautóba 
borították a halászok és visszakerültek az 
egyik halastóba továbbnevelésre. Ezeknek 
a tartályoknak a vizébe beleszórtak pár 
kiló sót, amit egy kicsit furcsállottam, de 
az egyik halász elárulta, hogy fertőtlenítő, 
parazita- és gombaölő hatása miatt teszik 
bele. Az alatt a rövid idő alatt, amíg a pon-
tyok belekerülnek a másik halastóba, nem 
lesz tőle semmi bajuk. Gyakorlatilag ez egy 
sós leöblítés.

Van munka bőven a válogatóasztal körül

Ezek mentek az RSD-be

Telepítés az M0-híd alatt

A nagyobb potykák a négytartályos 
teherre kerültek, azokat vittük telepíteni a 
Dunába. Szinte mind fogható méretű volt és 
nem volt ritka a 3–4 kilós példány közöttük. 
Az M0 hídja alatt lettek telepítve. Állítólag 
mostanában felkerült a netre néhány videó, 
illetve fotó, ami szerint nem oda való halak 
is kerülnek a telepítésbe. Nem tisztem véde-
ni a halászokat és a szövetséget, de a tapasz-
talatom az, hogy mindent megtesznek ezek 
elkerülésére. Megdöbbentő és szinte hihe-
tetlen dolog, hogy a törpeharcsák a pontyok 
szájába bebújva vészelik át a válogatást. 
Higgyétek el, hogy a fotókon látható tör-
péket nem a halászok dugdosták a pontyok 
szájába, hanem külön nekem mutatták meg 
egy fotó erejéig a válogatáskor.  

Valószínűleg a hálóban összesűrűsö-
dött, tátogó pontyok szájába véletlenül 
vagy a menekülés reményében ugranak 
bele az apró törpék, majd a tartályokban, 
ahol már csökken a halsűrűség, kiúsznak 
vagy kiköpi a ponty őket. Belátható, hogy 
ez szinte észrevehetetlen a több ezer hal 
válogatása közben. Az amur és az ezüstká-
rász is kiválogatásra kerül. Az amur nem a 
telepítési koncepció része, mint ahogy egy 

kedves fórumtársunk feltételezte, hanem a 
tógazdasági termelési szerkezetbe beillesz-
tett faj a vízinövényzet mint táplálékforrás 
kihasználására. Pont ugyanígy kiválogatás-
ra került minden más. Márpedig most, hogy 
a lehalászás végére értünk, volt a hálóban 
minden. Rákok, pézsmapocok, törpeharcsa, 

naphal, apró süllő, csu-
kák mindenféle méret-
ben stb. Szóval volt 
dolga a halászoknak a 
válogatóasztal körül.       

Márton Béla
(Forrás: www.pumpili.hu)

Halak a hálóban

Halkísérés – őszi telepítések

Törpe a ponty szájában

Az apró csukák is mentek továbbnevelésre
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Mint már a címből is kiderül, az egy-egy 
éjszakás, rapid horgászatokkal kapcso-

latban szeretnénk néhány ötlettel, illetve jó 
tanáccsal szolgálni az olvasónak.

Munkánkból és a Ráckevei Soroksári 
Duna-ág közelségéből adódóan sűrűn, 
hetente 3–4 éjszaka tudunk időt szakítani 
a horgászatra. Ez általában az esti óráktól 
reggeli órákig terjedő időszakra vonatkozik. 

Több helyszínt látogatunk rendszere-
sen, de nagy általánosságban elmondható, 
hogy Taksonytól az Ezüst-partig terjedő 
szakaszon számtalan horgászatra alkalmas 
hely található. 

Minden esetben bojlit, illetve tigrismo-
gyorót használunk, mind csalizásra, mind 
etetésre egyaránt. Etetés alatt nem kell nagy 
mennyiségekben gondolkoznunk, egy-egy 
éjszaka 8–10 szem bojli kerül a kiválasztott 
hely közelébe botonként, mivel dobós mód-
szerről van szó, így az etetésre szánt meny-
nyiséget dobócső, illetve etető rakéta segít-
ségével juttatjuk a kívánt helyre, valamint 
PVA hálóba a csalink mellé tűzve kínálunk 
fel 2–3 szemet. 

Tigrismogyoró esetében sem kell túl-
zásba esnünk, elegendő 3–4 rakétázás, itt is 
érdemes a PVA háló alkalmazása. 

Ha tehetjük, olyan helyet választunk, 
amit közvetlenül autóval meg lehet köze-
líteni, erre találunk számos helyet az RSD 
mentén. Tapasztalatunk szerint a 80–100 
méteres dobó távolságon számtalan hal-
tartó és egyben vonuló helyet találunk 
(Kagylópadok, törés vonulatok és víz alatti 
természetes búvóhelyek, akadók), melyek 
elengedhetetlenek a sikeres fogáshoz. De 
minden esetben járjunk nyitott szemmel, 
figyeljük a hal mozgásokat. Számtalan eset-
ben eredményt hozhat a part közeli horgá-
szat is, volt rá példa, hogy a parttól 20–30 
méterre árulták el a halak az ott létüket. 
A tavaszi sekélyebb felmelegedő vízben 

több esetben tapasztalhatjuk ezt. Az RSD 
„szeszélyes kislány”, de elmondhatjuk, 
hogy a fogások 80%-a az éjszakai illetve 
hajnali órákban történik. Törvényszerű-
ség nincs, mert a nappali napsütéses órák 
is tartogattak már meglepetést. A markáns 
hidegfrontok mindig jelentősen növelik a 
fogásunk esélyét, ezért érdemes nyomon 
követni az időjárási előrejelzést. 

A felszerelésünket sem kell túlságo-
san sem mennyiségben, sem minőségben 
túlgondolni. Alapvető fontosságú dolgok 
legyenek nálunk mindenképpen, mint pél-
dául megfelelő pontymatrac, sűrű szövésű 
nagy bojlis merítő, digitális mérleg, seb-
fertőtlenítő, illetve ne felejtkezzünk meg 
a telefonunkról sem, hogy remek képek 
készülhessenek a fogásainkról.

A halak összetétele változatos, nagy 
többségében a ráckevei pikkelyes ponty az 
uralkodó pontyfajta, de időnként horogra 
akad egy-egy spanyolmintás, vagy tükör-
ponty is, melyekből a hivatalos rekord- 
listára több 20 kg feletti példányt sikerült 
beregisztrálnunk. Az RSD híres az amur 
állományáról, a nyári időszakban a rendsze-
resen látogatott helyeinken tigrismogyoró-
val való etetés eredményeképpen beköszönt 
egy-egy termetesebb példány is. 

Ha első éjjel nem járunk sikerrel, akkor 
sem szabad feladni, ne feledjük, hogy ez a 
víz nem egy „kocka” halastó, hanem kihí-
vásokkal és akadályokkal tarkított vadvíz. 

Okozott már jó néhány meglepetést, 
több esetben is előfordult, hogy egy-egy 
éjszakai horgászat alkalmával is 4–5 15 kg 
fölötti pontyot sikerült a szákba terelnünk.

Látogassuk bátran ugyanazt a helyet 
többször mielőtt új helyet keresnénk, nem 
egyszer fordult elő hogy ugyanazon a 
helyen csak második vagy harmadik éjjel 
jutottunk eredményre. 

Egyéjszakás kalandok, avagy rapid bojlis 
peca az RSD-n
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Induljunk ki 4 kg élő halból, ehhez az én 
receptem szerint kell 8 liter víz, 12 dkg 

őrölt paprika, (a halhoz mérjük a vizet és 
vízhez a paprikát, fontos szabály), 32 dkg 
hagyma, 4 gerezd fokhagyma, kettő köze-
pes paradicsom és egy csöves paprika. 
(A fentiek csak a 4 kg élő halhoz használha-
tóak, nagyobb mennyiségnél a víz mennyi-
sége 1,5 liter/1 kg hal és arányosan változik 
a többi hozzávaló!) 

 – A friss magyar halat a főzés előtt lega-
lább 3–4 órával előbb megtisztítjuk. A meg-
tisztított és jól kimosott halat a hasaaljától 
megszabadítjuk és félre rakjuk. Ezután a 
halat kb. 3–4 cm-es darabokra vágjuk. A hal 
fejéből az ún. keserűfogat minden esetben 
eltávolítjuk, ezt a kés hegyével egy pattin-
tással elvégezzük. A hal fejét ketté vágjuk. 
Eltávolítjuk a szilványát.

 – A hasaalját, fejet, farkat külön tesz-
szük. A halszeleteket éles késsel sűrűn beir-
daljuk, majd ezután a szeleteket egyenként 
minden oldalról besózzuk. Annyi sót hasz-
nálunk, hogy a végén be tudjuk állítani a 
halászlé sósságát. 

 – Nagyon fontos, hogy lehetőség szerint 
friss halat használjunk. A lesózott halunkat 
ezután pár óráig állni hagyjuk a sóban.

Amíg az előkészített halszelete-
ket átjárja a só, megtisztítjuk a jófajta 
bronz hagymát. Magam a közepes mére-
tű keményállagú hagymákat szeretem. 
A hagymát apróra vágjuk. Hozzáte-
szünk egy apróra vágott csöves paprikát, 
három gerezd fokhagymát és kettő köze-
pes paradicsomot feldarabolva. Ezután 
a bográcsba kimérjük a halászlé főzésé-
hez szükséges vízmennyiséget. A vizet 
felforraljuk és a forró vízbe tesszük az 
apróra vágott hagymát, fokhagymát, csö-
ves paprikát, és paradicsomszeleteket.  
Ezután hozzáadjuk az őrölt piros paprikát. 
Ezután a halfejet, farkat és az egyéb apró-
halat (kárász, keszeg) helyezzük a bog-
rácsba. Ezt követően felforraljuk és a forrás 
kezdetétől számított 30 perc ideig intenzí-
ven forraljuk. Vigyázni kell arra, hogy a 
paprika ne tapadjon a bogrács szélére, mert 
könnyen megég és a halászlé keserű lesz. 
Annyira kell forralni, hogy folyamatosan 

hab alatt forrjon a lé. Szerintem az inten-
zív forralás az egyik legfontosabb a főzés 
során. Az időt folyamatosan figyelni kell, 
ha lejárt a 30 perc, a halszeleteket a bog-
rácsba helyezzük és ismét elkezdjük forral-
ni. Az ismételt felforrást követően további  
18 percen át forraljuk a halászlét inten-
zíven és ennek lejárta után kész a finom 
étel. Tálaláshoz a halszeleteket külön tálra 
helyezzük és a hallevet sűrű szűrön leszűr-
ve tálaljuk.

De olyan is előfordult, hogy mindjárt az 
első alkalommal az új horgászhelyen, ket-
tőnknek több mint tíz kapása volt az éjszaka 
folyamán.

Ha csalinkban, tudásunkban, elszánt-
ságunkban bízunk, meg fogja hozni a várt 
eredményt.

Kívánunk mindenkinek sikeres és ese-
ménydús horgászatot a Ráckevei Soroksári 
Duna-ág partján!

Óvjuk és védjük vizünk halállományát!
Horgásztársi üdvözlettel: 

Berinder Krisztián, Jegesi Zsolt

Dr. Novics György, Magyarország Örökös Halfőző Bajnoka:
A halászlé ahogyan szeretem…

Egyéjszakás kalandok, avagy 
rapid bojlis peca az RSD-n
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A borító 2. oldal folytatása
Végezetül következzen néhány érdekes statisztika az elmúlt év 

rekordfogásairól!

Fajok szerinti eloszlás

Halfaj db Össztömeg 
(kg)

Átlagsúly 
(kg)

Legnagyobb 
(kg)

Ponty 251 4421,29 17,65 29,87 

Amur 21 428,11 20,39 26,30 

Compó 20 46,53 2,33 3,02 

Csuka 16 124,82 7,80 12,00 

Harcsa 6 225,37 37,56 53,00 

Busa 4 161,42 40,36 48,58 

Süllő 1 5,80 5,80 5,80 

Ezüstkárász 1 1,83 1,83 1,83 

Összesen 319 5424,17 16,95 53,00 

Egyesületek rekordfogásai

Egyesület db Össztömeg 
(kg)

Átlagsúly 
(kg)

Legna-
gyobb 
(kg)

Ráckevei HE 42 749,17 17,84 42,64
Dömsödi HE 29 497,15 17,14 29,87
Csepel HE 28 431,16 15,4 37,25
Vegyesüzemi Dolgozók HE 25 438,61 17,54 26,1
Szigetbecsei HE 22 389,07 17,69 37
Neptun HE 21 344,17 16,39 26,18
Petőfi HE 16 320,92 20,06 29,21
Molnár-sziget HE 11 146,76 13,34 18,4
Postás HE 10 210,16 21,02 25,14
Dolgozók Szigetszent- 
miklósi HE 9 110,33 12,26 20,7

MÁVAG HE 8 154,35 19,29 25,14
Délpesti HE 6 81,24 13,54 22
Villamosgép HE 4 81,57 20,39 25,89
Nemzeti Közművek HE 3 42,11 14,04 18,4
BKV HE 2 63 31,5 53
Bugyi HE 2 37,85 18,93 20,78
Vízügyi Dolgozók HE 2 32,02 16,01 18,62
Kinizsi HE 1 21,54 21,54 21,54
BSE HE 1 15,7 15,7 15,7
Ganz HE 1 14 14 14
Fővárosi Csatornázási 
Művek HE 1 13,55 13,55 13,55

Duna-ágon kívüli egyesület 33 1 225,16 16,21 44,1
Ismeretlen / nincs 2 4,59 2,29 2,76

Béres Attila

2020. évi rekordfogások
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Az I. Országos Horgász Bajnokságot 1964- 
ben Ráckevén rendezték meg. Gyerek-

korában itt élt és nőtt fel Rimer Noémi. 
Sokszor horgászott édesapjával. „Majd min-
den nap horgásztunk apukámmal. Messzire 
nem kellett mennünk, mert a szülői ház, ahol 
felnőttem, a Ráckevei Duna partján áll. Apu-
kámtól, aki fiatal korában maga is válogatott 
versenyző volt, nagyon sokat tanultam, és 
nem csak az alapokat. Ő még ma is megbíz-
ható segítőm. Tanácsainak, észrevételeinek, 
és a sok-sok tűzőszúnyognak, amit mindig 
ő szedett nekem, nagyon sok szép eredmé-
nyemet köszönhetem. Még most, a tizedik 
bajnoki címem után is abból merítek a leg-
többet, amit gyerekkoromban tőle tanultam. 
És akármilyen keveset is horgászok, azok 
a mozdulatok percek alatt előjönnek, ame-
lyek akkor rögzültek, amikor az ablakunk 
alatt horgásztunk.” olvashattuk 2003-ban a 
Magyar Horgászban. 

7 éves Rimer Noémi

A horgásznők I. Országos Bajnokságára 
1975. augusztus 17-én került sor, a Rácke-
vei Dunán Csepelen a Kis-öbölnél található 
kövezett parti szakaszán. A versenyzők egy 
részét kétségtelenül versenyző horgász férje 
vagy édesapja „menedzselte”. Erről árulko-
dott a sok szakszerű készség, a mintaszerűen 
kipakolt segédeszközök ármádiája, a festett 
csontkukacok, sőt, szúnyoglárvák, de nem 

utolsósorban a szakértelem. Az apróhala-
zást „tanári” színvonalon űzte a kis Marton 
Erzsike, de sokat ígérő versenyző a mind-
össze 7 éves ráckevei kislány, Rimer Noémi. 
A megjelent 22 felnőtt és gyerek indulóból, 
hetedik helyezést érte el. A megjelent 22 fel-
nőtt és gyerek indulóból, hetedik helyezést 
érte el Rimer Noémi. Ezek után versenyt 
verseny követte, és a megérdemelt siker nem 
váratott sokáig. 1983-ban Baján a Sugovi-
cán illetve a Dunán megrendezett három 
fordulós versenyen, az Országos Egyéni 
Bajnokságon szerzett először bajnoki címet. 
A következő évben Kiskörén rendezett baj-
nokságon a harmadik helyen végzett.  

Az első bajnoki cím

1985-ben Csepelen a XXII. Országos 
Egyéni Bajnokságon újabb egyéni ara-
nyérem. 1986-ban Győrben bronzérem. 
Közben a nemzetközi Barátság Horgász-
kupákon szerepelt eredményesen a nemzeti 
csapat színeiben.

1987-ben ismét Csepelen rendeztek 
országos bajnokságot, melyen Noémi a 
három fordulót fölényesen, 3 ponttal meg-
nyerte. Jókor váltott a snecizésről a nagyobb 
súlyt eredményező dévér horgászatra. 
A nagy érdeklődéssel várt XXV. Orszá-
gos Egyéni Bajnokságot „horgász sportunk 
egyik fellegvárában” Baján rendezték meg 
1988. július 30–31-én. A Sugovica és a 
Duna dunafalvai szakaszán rendezett ver-
seny most is sok halat adott. Rimer Noémi 
megismételte előző évi eredményét és meg-
szerezte negyedik bajnoki címét. Szintén 
négyszeres magyar női bajnok volt ekkor 
az állandó rivális Gédert Béláné, aki ezen a 
versenyen ezüstérmet szerzett. 1990. évben 
ezüstéremmel viszont Noémi tért haza 

Sárospatakról, melyet Keszei Károly – a 
MOHOSZ elnöke – adott át. 1991. augusz-
tusban, Békés megyei Szeghalmon és 1992-
ben Szegedről tért haza szintén aranyérem-
mel. A nevezési lapon ekkor már Devecseri 
Józsefné szerepelt.

1993. augusztus 7–8-án Csepelen OEB 
VI. helyen, 1994. augusztus 13–14-én Sze-
ged Maty-éren IV. helyen végzett. 1994. 
augusztus 4. és 8. között a nemzetközi hor-
gászmozgalom jeles eseményének adott 
otthont a bulgáriai Plovdiv. Tizenöt ország, 
köztük hazánk hölgyhorgász válogatottja-
inak részvételével rendezték meg az első 
női világbajnokságot. A csapat a következő 
versenyzők részvételével indult a világbaj-
nokságon, és ért el 10. helyet: Devecseri 
Józsefné, Jónás Katalin, Német Szilvia, 
Pankotayné Kálmán Anikó. A csapat edző-
je Jónás György, míg csapatvezetője Szarka 
László volt. Az egyéni értékelésben Deve-
cseriné Rimer Noémi az igen jónak mondha-
tó tizedik helyen végzett. A hetedik női egyé-
ni bajnokságot: 1995. július 22–23-án Baján 
megrendezett versenyen szerezte meg ismét 
nagy hajrájával a második fordulóban. Pont-
számban ugyanannyit gyűjtött Jónás Katalin, 
de súlyban 2,5 kg előnye volt Noéminek.

1996. július 27–28. Szeged Maty-ér 
volt a helyszíne a XXXIII. Országos Egyé-
ni Bajnokságnak. Az első fordulót szektor 
3. helyen fejezte be. A második fordulót 
5620 grammos igazán remek eredményé-
vel, nagy fölénnyel megnyerte Devecseri 
Józsefné. Sorrendben ez lett a nyolcadik 
egyéni aranyérme. 

Rimer papa

A négyszeres férfi bajnok, Timár Gábor 
segítette Noémit, és támogatta versenyzé-
sét etetőanyagokkal, szakértelemmel, taná-
csokkal. 

Az RDHSZ legsikeresebb versenyhorgásza  
A tizenegyszeres magyar bajnoknő  
Devecseri Józsefné (született: Rimer Noémi)
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Noémi és segítője Timár Gábor

1996 augusztusában Szolnokon ren-
dezték meg a III. Női Horgász Világbaj-
nokságot. Csapatversenyben Magyarország 
csapata III. helyezést ért el és a csapat leg-
eredményesebb tagja Devecseri Józsefné 
egyéni IV. helyezett volt. Az országos egyé-
ni bajnokság az 1998. évtől kezdve nyílt, 
nevezéses verseny lett, amelynek elődöntőit 
két csoportban bonyolították le. A bajnok-
ság döntőjébe a mindenkori, 12 tagú válo-
gatott keret, valamint az A és B elődöntő 
csoport 1–18. helyezettje jutott. 

Ismét a női kategória élmezőnyében 
1999-ben is. Pankotayné Kálmán Anikó –
arany, Csesznokné Magyar Gizella – ezüst, 
Devecseri Józsefné – bronzérmese lett a 
kategóriának. A MOHOSZ Versenysport 
szakbizottsága 2000. évben is jelentős vál-
toztatásokat vezetett be az Országos Női 
Egyéni Bajnokság lebonyolításában. Ezek 
közül a legfontosabb, hogy a 2000. évi baj-
nokságot már nem két, hanem három for-
dulóra írták ki. Ezzel nem csak a bajnoki 
helyezések sorsa dőlhet el egy reálisabb 
versenyen, hanem igazságosabb lehet a 
válogatás is. A nők 2001. évi egyéni bajnok-
ságát sok minden jellemezte, csak az nem, 
hogy népes mezőny gyűlt volna össze a baj-
noki kupa elnyeréséért, és a válogatottságot 
jelentő első nyolc helyezés megszerzéséért. 
Ám a 12 induló a Délpesti-tavon megren-

dezett 3 fordulós bajnokságon izgalmakban 
bővelkedő, helyenként látványos horgásza-
tot mutató versenyt vívott. Gyulai Ferenc-
né, Várszegi Józsefné, Pankotayné Kálmán  
Anikó, Hajdú Lívia, Vomberg Tímea,  
Praschek Ágnes, Németh Szilvia, Devecseri 
Józsefné az első nyolc helyezett.

2002. Kunsági-csatorna: Tizenhatan 
még sohasem indultak a nők országos baj-
nokságán. A sok fiatal között van rutinos 
és van tapasztalt versenyző is. A két gene-
ráció versengése színvonalas, helyenként 
izgalmas bajnokságot eredményezett. 2002. 
év női egyéni bajnoka: Devecseri Józsefné 
(2-1-1), második Jónás Katalin (3-2-2), har-
madik Sajóvölgyi Erzsébet (1-4-2) Deve-
cseriné Noémi, kilenc bajnoki cím után 
csak a válogatottságot nem vállalta.

2003. A női bajnokság egyik nagy kérdé-
se tehát az volt, hogy Devecseri Józsefnének, 
a kilencszeres bajnoknak és az aktuális cím-
védőnek sikerül-e megszerezni a tizedik baj-
noki címet. Noémi a sok törpeharcsa és sneci 
mellett fogott néhány szép dévért is, ha kel-
lett rakóssal, de ha választhatott, akkor spicc-
bottal. 2003. év női bajnoka ismét Devecseri 
Józsefné lett. Noémi ezzel nem csak bajnoki 
címét védte meg, hanem egyúttal megszerez-
te a tizediket bajnokságát is. 

2005. augusztus 20–21. Zágráb Női 
Világbajnokságon ismét bronzérmet szer-
zett a magyar női horgász válogatott. A csa-
patnak pontszerző tagja volt Devecseri 
Józsefné is. Egyéni világbajnoki címet szer-
zett Hajdú Lívia szintén dunaági versenyző.

2008. augusztus 16–17-én Szolnokon, 
az Alcsi-szigeti Holt-Tiszán rendezte meg 
a MOHOSZ, a Nemzetközi Édesvízi Sport-
horgász Szövetség (FlPS) megbízásából a 
15. Női Horgász Világbajnokságot. A verse-
nyen ragyogó magyar siker született, csapa-
tunk: Bokodi Barbara, Devecseriné Rimer 
Noémi, Gyulánszky Nikolett, Hajdú Lívia, 
Ivancsóné dr. Horváth Zsuzsa és Német 

Szilvia világbajnok lett, egyéniben Deve-
cseriné Rimer Noémi bronzérmes, Bokodi 
Barbara az ötödik helyen végzett. Deve-
cseriné Rimer Noémi: „A két fiam után a 
csapat világbajnoki aranyra és az egyéni 
bronzéremre vagyok a legbüszkébb!” 

1996. Szeged VB – egyéni IV. hely

2012. A tizenegyedik Országos Női 
Egyéni Bajnokság éve volt.

Az RDHSZ által szervezett egyéni és 
csapatversenyeken a Molnár-sziget H.E. 
tagjaként indult 2004-óta. 

Devecseri Józsefné – korábban Rimer 
Noémi – a legeredményesebb magyar hor-
gásznő. A 11 magyar bajnoki címe mellett 
egy csapat VB arany, kettő csapat VB bronz 
és egyéni világbajnoki bronzérem is ékesíti 
a gyűjteményt, ami szinte megszámlálhatat-

lan serlegből, kupából, 
éremből áll.

A beszámolót a 
Arcanum Digitális 
Tudománytár segítsé-
gével összeállította: 

Deme Sándor

Egyéni verseny, 2010. 05. RDHSZ Csapatverseny, 2010
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Anton von Balaban – Savoyai Jenő gróf, 
császári hadvezér fővadásza volt. Róla 

kapta a nevét egy ráckevei szigetecske, a szi-
get keskenyebbik Duna ága, valamint egy 
utca. Én most a Duna mellékágáról szólok. 
A Balabán vizét nevezik lagúnának, ágnak, 
ároknak és csatornának. Az ág és a sziget  
Ráckevén, az Árpád hídtól északra, az Angyali 
sziget déli csücske alatt képződött kb. 1,2 km 
hosszan. A csatorna déli szélessége ma kb. 
15 m, északi szélessége itt-ott 4–5 m sem lehet. 
Vízmélysége 30–70 cm (függően az RSD víz-
szintjétől is), az alatta lévő iszap 80–100 cm.

40 éve lakom a partján. Az első években 
örömmel láttam a víz fölé nyúló ágakon hin-
tázni a függőcinke fészkét, sejteni lehetett a 
magas jegenyefa ágai közé rejtett sárgarigó 
fészkelési helyét. A parti cserjék, csalános 
között a csalogány tanyázott, aminek éneké-
től visszhangzott az alkonyi, hajnali időszak. 
Ezt csak a békák hangos kórusa szárnyalta túl, 
amikor rázendítettek.

Tavasszal a vízen közlekedtek szárcsák, 
amik évente új fészket eszkábáltak össze a 
vízre hajló barkafűzek alatt és vadkacsák fész-
keltek a partján valahol. Korábban még a vízre 
bejártak ívni a pontyok is, ma itt ívnak még 
a vörösszárnyú keszegek és bodorkák. Sne-
cik fodrozzák a víz tükrét. Amikor a napsugár 
áttör a vízre hajló fák lombjai közt, látható-
vá válik a víz alatti világ egy része. Nyárra a 
békalencse úgy belepi a felszínét, mintha az ág 
egy füves rét lenne. A zöld takaró olykor meg-
mozdul, kis hullámok emelkednek ki belő-
le – jelezve, hogy alatta azért zajlik az élet. 
A teknőcök időnkét kidugják a fejüket, mint 
a tengeralattjárók a periszkópjukat. Szárcsák, 
vadkacsák keresgélik a táplálékukat. Ősszel, 
amikor eltűnik a hínár és a békalencse, látni 
lehet, ahogy a csuka portyázgat a széleken.

Mára már elköltözött a függőcinke, a sár-
garigó is valahol távolabb építette fel a fész-
két, a csalogányok is elhúzódtak. A szárcsák 
fészkelő helye közelében egy horgásztárs 
alakított ki állandó csónak kikötőt. Még sze-
rencse, hogy a fészek az előtt elkészül már, 

hogy vízre tenné és kikötné a ladikját. A békák 
népessége megfogyatkozott, kórusuk elhal-
kult. A bedőlt fa törzsén napozó teknőcöket a 
vízi túrázók riogatják, ahogy az itt élő vízima-
darakat is. Újabban a bütykös hattyú látogat 
be a családjával, és a vízben megjelent a com-
pó és a széles kárász.

Az évek során tapasztaltam, hogy a lagú-
na egyre keskenyedik, a vízréteg vastagsága 
csökken, az iszap hízik. Ilyen rövid idő alatt 
is már érzékelhető a lagúna eutrofizálódá-
sa, elmocsarasodása. Nem lenne szabad ezt 
tétlenül tűrnünk! Tennünk kellene valamit a 
Balabán pusztulásának megakadályozására! 
Érdemes lenne a természeti környezetünk e 
darabkáját megőrizni. Kérjük ehhez a vízügy, 
a természetvédelem, a város és a horgászszö-
vetség segítségét!                 Dr. Keyha Tibor

BALABÁN
(a megmentendő Duna-mellékág)

Balabán bejárata télen

Balabán bejárata ősszel

A Magyar Haltani Társaság honlapján rendezett közönségszavazásra 
2020. december 31-én délig 7683 szavazat érkezett be, ennek alap-

ján alakult ki a végeredmény. A három jelölt közül az ősi vonásokat 
viselő és napjainkra erősen megfogyatkozott angolna a szavazatok 
20 százalékával lett a harmadik. Második a főként hegy- és dombvidé-
ki patakjainkban élő, mindössze 8–10 centit elérő fürge cselle. Erre a 
viszonylag ritka és védett halunkra a szavazók 31 százaléka voksolt. Az 
élen, 49 százalékos többséggel, a közepes és nagyobb folyóink alföldi 
szakaszait kedvelő jászkeszeg végzett. 

A világos pikkelyei miatt Herman Ottó által még ónos jásznak 
nevezett jászkeszeg ezüstös színű pontyfélénk. Az alsó úszói többnyire 
rőtes-pirosas színűek, ezért gyakran összetévesztik a bodorkával vagy 
a vörösszárnyú keszeggel. A jászkeszeg pikkelyei azonban apróbbak 
ezért az oldalvonalán mindig 55-nél több számolható, míg a másik két 
fajnál 50-nél kevesebb.

 Táplálékát zömmel az üledékben rejtőző gerinctelen állatok, fér-
gek puhatestűek alkotják. Áramláskedvelő faj, de a gyakran felfrissü-
lő tavakban is megtalálható, amilyen például a Tisza-tó, a Balatonban 
azonban ritkaság. Ívásuk késő tavasszal történik, ezért április 15-től 
május 31-ig a fogásuk tilos. Ikrájukat a sóderes mederfenékre vagy a 
vízi növényzetre rakják. Közepes termetű halunk, a kifogható legkisebb 
mérete 20 cm, de a 30 cm fölöttiek sem ritkák A húsa szálkás, de ízletes. 
A hazai horgászrekord 3,86 kg (1995).

(Forrás: Magyar Haltani Társaság honlapja)

A 2020. 4. negyedévi Új Duna-ági Híradóban nem helyesen jelent meg  
a 2020. 06. 06-i VI. RDHSZ Feeder Egyéni Bajnokság veterán kategó-
ria nyertesének a neve. 
A legrutinosabbak közt Deme Sándor lett az első! 
Gratulálunk neki, és elnézést kérünk a hibáért!

Az év hala  
2021-ben  
a jászkeszeg

Helyesbítés

RDHSZ Versenysport Bizottság



Eddigi legeredményesebb évét zárta 2020-
ban a Duna-ági Rekordlista: az előző évi 

mennyiséget két és félszeresen meghaladva, 
319 gyönyörű fogással gyarapodott az immár 
tekintélyes méretű adatbázis. Nem okozott túl 
nagy meglepetést, hogy ismét a pontyok sze-
rezték meg az abszolút többséget, 251 alka-
lommal kaptunk halőreinktől pontyos igazo-
lólapot. Valószínűleg a 2020-ban bevezetett 
jutalomjegy-sorsolásnak köszönhető, hogy a 
pontyok átlagsúlya 17,65 kg-ra csökkent, mivel 
az egyenlő esélyek miatt a kisebb fogásokat is 
bejelentik horgászaink. Ugyanúgy, mint 2019-
ben, az elmúlt évben is 21 db amurt regisztrál-
tunk (20,39 kg-os átlagsúlyban), ami azt jelenti, 
hogy az amurok aránya csökkent az összfogás-
ban. 2020 a compók éve volt: 20 db compó-
ról érkezett bejelentés, ami jóval több, mint a 
Rekordlista elmúlt tíz évének összes compó-
fogása. Ez alighanem a néhány éve bevezetett 
fajlagos tilalomnak köszönhető.

A ragadozók számában is örvendetes növe-
kedést tapasztaltunk, azonban a fajokat tekintve 
már árnyaltabb a kép. Jóval több harcsát (6 db) 
és csukát (12 db!) regisztráltunk, mint 2019-
ben, azonban mindössze egyetlen süllő került a 
rekordlistára, balinból pedig egyet sem sikerült 
rögzíteni. Az idegenhonos halakat négy busa, 
valamint egy ezüstkárász képviselte 2020-ban.

Gasparics Attila, 29,87 kg, 2020. 06. 06.

Cserna László Tamás, 29,21 kg, 2020. 08. 21.

Szőke Dániel, 28,52 kg, 2020. 05. 04.

Pontyhorgászainknak ezúttal sem sikerült 
átlépniük a 30 kilós álomhatárt, azonban több 
fogással is megközelítették ezt a kerek számot. 

2020 legnagyobb pontya 29,87 kg-ot nyo-
mott a mérlegen, ez a gyönyörű pikkelyes egy 
esős júniusi napon bojlis szereléket vett fel a 
Duna-ág alsó szakaszán. A második helyezett 
alig kisebb: a Szigetbecsén bojlival akasztott 
ponty 29,21 kg-os súllyal került a rekordlistá-
ra. A képzeletbeli dobogó harmadik fokán egy 
28,52 kg-os ráckevei ponty szerepel, melynek 
kifogásakor szintén bojli hozta meg a sikert. 
2020 legnagyobb amurjának egy hölgy örülhe-
tett: a 26,3 kg-os növényevőt fűzött kukoricá-
val sikerült becsapni Makádon.Legtermetesebb 
ragadozónk 2020-ban is egy harcsa volt: az 
53 kg-os, 163 cm hosszú bajuszos szörny Duna-
varsánynál rabolt rá élő kárásszal felkínált stu-
pekos szerelékre egy április végi estén. A kapást 
mindössze 10 perces fárasztás követte. Egyetlen 
rekordlistás süllőnket sárga gumihallal pergetve  
május elején sikerült horogra csalni Tasson, az 
ő igazolólapjára 5,8 kg-os súly került.

Zavarkó Vilmosné, 26,3 kg, 2020. 08. 27.

Mészáros Balázs, 53 kg, 2020. 04. 28.

Jurácsik Károly 5,8 kg, 2020. 05. 02.

2020-ban sem maradtunk abszolút rekord 
nélkül: ezúttal a Duna-ági csukarekord dőlt 
meg, amikor december elején egy 12 kg-os tas-
si krokodilt hitelesítettek halőreink. A pergetve 

fogott 102 centis ragadozót csónak segítségé-
vel 15 perces fárasztás után sikerült kiemelni. 
Az elmúlt év legtermetesebb busája 48,58 kg-ot 
nyomott, a fenekezve akasztott ráckevei plank-
tonevő hossza 124 cm volt. A tavalyi sok com-
pó közül a legnagyobb a Rózsa-szigeten kapott 
gumikukoricás feeder szerelékre, a 3 kg-ot 
meg haladó haldoktor az abszolút rangsor har-
madik helyén áll.

Székely György, 12 kg, 2020.12.02.

Liangfeng Zhu, 48,58 kg, 2020.06.28.

György Norbert, 3,02 kg, 2020.05.09.

A 2020. évben 236 horgásztársunk jelent-
kezett rekordfogással, közülük 17-en kivétele-
sen nagy hal fogásáért garantált jutalom éves 
területi jegyben részesülnek. További 210 hor-
gász sorsoláson vett részt, melyen újabb ötven 
éves jegyet osztottunk ki a szerencsés nyerte-
sek között. A jutalmazottak névsora megtekint-
hető a RDHSZ honlapján, a jegyek átvételének 
határideje 2021. február 28.

Halőreink idén is várják a nagy halak fogá-
sáról szóló bejelentéseket. E cikk írásakor közel 
egy hónap telt el az új évből, és máris három 
csukával gazdagodott a rekordlista, vagyis 
télen sincs megállás. A rekordlista szabályza-
tában kisebb változások voltak idén (pl. ponty 
alsó súlyhatárának emelése 15 kg-ra, 10 kg 
feletti csuka kötelező bejelentése), az aktuális 
szabályok a 2021. évi Duna-ági horgászrend-
ben olvashatóak.

Folytatás a 13. oldalon

2020. évi rekordfogások
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