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Emlékezünk…
Az RDHSZ Makádi Tógazdaságát sújtó 2010. évi dunai árvíz fotóival emlékezünk és hajtunk főt  
a világon idén bekövetkezett pusztító áradások áldozatai előtt. Ha egy magán „kockatóban” háromszor egymás után meg

fognak egy pontyot, arra senki sem kapja fel a fejét. 
Az 57,3 km hosszú és 1766 hektáros RSDben, tekintve termé
szetes vizünk tiszteletet parancsoló méreteit, ilyen csak a legrit
kább esetben fordulhat elő, vagy mégsem…? 

Mióta megkezdtük a nagypontyvédelmi programunkat és 
chippel jelöljük rekordhalainkat a hitelesítéskor, azóta már 

11 olyan pontyunk is van a Duna-ágban, amit az első meg
fogás után egyszer visszafogtak sporthorgászaink, és most 
első ízben sikerült egy pontyunkat háromszor egymás után 
megfogni, ráadásul szűk 2,5 hónapon belül. Megsüvegelendő 
teljesítmény, már ami a ponty étvágyát illeti, el is neveztük őt 
„Zaba Joe”-nak. Most lássuk az első fogás és a két visszafogás 
paramétereit.

A borítókép:  Gazsi Máté (Szigetbecsei HE) rekord pisztrángsügere (2100 g, 41 cm, 34 cm),  
fogás helye: RSD J 10–11 fkm, fogás ideje: 2021. 07. 06.

Háromszor fogták meg az idén…

Név Egyesület Fogás  
időpontja

Hal tömege 
(g) Fogás helye Csali, etetőanyag

Vitvindics László Bugyi HE 2021. 06. 11. 21 770 RSD főág (Dunavarsány) Wafter, method kosár, 
szemes etetés

Pataki Gyula Dömsödi HE 2021. 07. 20. 21 180 RSD főág (Dömsöd) Bojli csali és etetés

Nagy Péter Dunaújvárosi HE 2021. 08. 23. 22 500 RSD főág (Tass) Bojli csali és etetés

2. megfogás: Pataki Gyula1. megfogás: Vitvindics László

3. megfogás: Nagy Péter Udvari Zsolt
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A Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség 
haltermelési létesítményeinek állag-

megóvása és a hatékony munkavégzés 
érdekben fontosnak tartja a folyamatos 
fejlesztéseket. Nemrég beszámoltunk az 
újonnan vásárolt Dömsödi Tógazdaság-
ról, ahol szinte a nulláról  kellett indítani 
az eszközbeszerzést. Azóta a jelenlegi, 
azaz második termelési évben már mind 
a négy nagy halastóra elkészültek a takar-
mánytároló silók (1. kép). A silókban 
tárolt takarmányt közvetlenül az etető-
csónakokba lehet ereszteni.  Az etetéshez 
beszereztünk három önürítős etetőcsóna-
kot is (1. kép), amellyel még könnyebb és 
gyorsabb az egyre nagyobb mennyiségű 
takarmány kijuttatása. Az előző évhez 
képest ugyanis magasabb haltermelési 
intenzitást állítottunk be. Az önürítős csó-
nakok a takarmány mellett a szerves trá-
gya kijuttatására is alkalmasak (2. kép).

A halastavak körüli különféle munkák 
ellátásához pedig egy Solis 90-es traktort 
vásároltunk (3. kép). Főleg a takarmány, 
hal és egyéb anyagok szállításában és a 

kaszálási munkákban vesszük hasznát. 
Különféle munkaeszközök beszerzésé-
vel nagyon sokrétű feladatot tud végezni. 
Terveink között szerepel például rézsűka-
sza beszerzése.

A Makádi Tógazdaságban sem 
maradtak el a fejlesztések. Az alsó három 
erősen feliszapolódott halastavon évek 
óta hatalmas problémát jelent az extrém 
hinarasodás. A vízinövényzet terjedése 
pedig a haltermeléstől veszi el a helyet, 
ez kevesebb hal előállítását jelentheti. 
A vízinövényzet kordában tartása érde-
kében rendeltünk egy Hidrot HV-1500 
nád- és hínárvágó úszó munkagépet 
(4. kép). A munkagép minden előírásnak 
megfelel és akár, levizsgáztatása esetén 
még a horgászvizeinken, avagy hajózó 
útvonalon is alkalmazható lenne a vízinö-
vényzet vágására. Hasonló probléma a 
halastavakat körülvevő, kb. 7 km-es kerí-
tésrendszer tisztán tartása, amelynek per-
metezését szintén egy újonnan beszerzett 
permetezővel (5. kép) végezzük.

Folyamatos fejlesztések  
a halgazdálkodási ágazatban
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Tisztelt Olvasó!
„Olyan világ jön, amikor mindenki gyanús lesz, aki szép. És 
aki tehetséges. És akinek jelleme van. (…) A szépség inzultus 
lesz. A tehetség provokáció. És a jellem merénylet! … Mert 
most ők jönnek, mindenfelől, előmásznak, százmillióan és még 
többen. Mindenütt. A rútak. A tehetségtelenek. A jellemtelenek. 
És leöntik vitriollal a szépet. Bemázolják szurokkal és rágalom-
mal a tehetséget. Szíven döfik azt, akinek jelleme van. Már itt 
vannak… És egyre többen lesznek. Vigyázzon!” Márai Sándor 
regényéből származó sorok örök érvényűek, és elég pesszimis-
ta képet festenek az emberi társadalmunk lehetséges fejlődési 
irányáról. Bízzunk benne, hogy a fenti sorok csak az írói kép-
zelet szüleményei. Bár, olybá tűnik, hogy a több mint 40 éve 
leírtak mintha egyre aktuálisabbak lennének…? Meggyőződé-
sem, hogy akár a hatalmas Anyatermészetben, úgy az Emberek 
Világában is vannak Építők, akik meg tudják fogni a vakoló-
kanalat és nem restek egymásra rakni a téglákat. Nem hango-
sak, dolgosak. No, és ott vannak a Bontók, akik teremtő energia 
és képzelet híján, de a Homo sapiens tevékenységkényszerétől 
vezérelve, vagy épp unaloműzésből, az Építők nyomában jár-

nak és elirigyelve művüket a bontókalapácsukkal bele-bele 
csapkodnak a szépen rakott új alkotásokba. Ordenárék, hango-
sak. Az Építők közül kerültek ki a gótika katedrálisépítői vagy 
napjaink űrhajósait is ide sorolhatjuk. A Bontók lehettek a sötét 
középkor boszorkányégetői, de napjainkban ebbe a csoportba 
tartoznak azok a mindenhez (is) értő Facebook-betyárok, akik 
mélyebb tudás, képesség, tehetség, műveltség, intelligencia és 
alázat nélkül, viszont zsigeri rosszindulatból, bosszúvágytól 
fűtve, óriási arccal állást foglalnak az RSD horgászati célú hal-
gazdálkodásának szakmai kérdéseiről is. Kérek minden Kedves 
Olvasót, hogy csak hiteles forrásból (RDHSZ honlap, RDHSZ 
Facebook-oldal, Új Duna-ági Híradó) tájékozódjanak. Hisz tud-
ják... cipőt cipőboltból, gyógyszert orvostól, hiteles információt 
az RSD-ről tőlünk kérjenek. Sajnálatos módon a világjárvány és 
a bezártság sokakból a legrosszabb énjét hozta ki, a közösségi 

oldalakon elterjedt a „kanapéról” okoskodás és 
verbális bántalmazás. Ne hagyjuk, hogy Márai 
utópiája valósággá váljon, hisz a jövőnket mi 
magunk alakítjuk. Köszönöm a figyelmet!

Folytatás a 2. oldalon

Udvari Zsolt
főszerkesztő

Ugrai Zoltán – Udvari Zsolt

1. kép: Takarmánytároló siló és önürítős 
etetőcsónak
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2. Haltelepítések. A ráckevei halkeltető állomásunkból 
különféle őshonos halfajok – Duna-ági anyáktól származó – 
zsenge ivadékait telepítettük az érintett vízterületre az őshonos 
halközösség megújulásának elősegítése érdekében.

 • 2021. április 20-án 100 000 db csuka, értéke bruttó  
105 000 Ft.

 • 2021. április 23-án 10 000 db balin, értéke bruttó 21 000 Ft.
 • 2021. április 26-án 300 000 db fogassüllő és keszeg 

vegyesen, értéke bruttó 315 000 Ft.
 • 2021. június 2-án 700.000 db ponty, értéke bruttó  

220 500 Ft.
 • 2021. június 17-én 120.000 db harcsa, értéke bruttó  

126 000 Ft.
 • Az összesen a rehabilitálandó vízterületre telepített zsen-

ge halivadékok bruttó értéke: 787 500 Ft.
3. 1. és 2. pont mindösszesen: 1 073 250 Ft, azaz egymil-

lió-hetvenháromezer-kettőszázötven forint.
Az összefogással, az adományaikkal hozzá-

járultak a szigetszentmiklósi úszóláp rehabilitá-
ciójához.  Köszönjük a szíves felajánlásokat!

Udvari Zsolt
ügyvezető igazgatóFolyamatos fejlesztések a halgazdálkodási 

ágazatban

Folytatás az 1. oldalról

4. kép: Hidrot HV-1500

3. kép: Solis 90-es traktor

5. kép: Permetező

2. kép: Trágya kijuttatása

Tisztelt Horgásztársak!
A Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség 2021. június 30-i 
Elnökségi ülésén meghozott döntése alapján létrehoztunk 
egy új területi jegytípust. Az új területi jegy a 24 órás álta-
lános ifjúsági turista jegy, amely 1 botos horgászati lehető-
séget biztosít a turista állami horgászjeggyel rendelkező ifjú-
sági horgászoknak. A területi jegy online is megvásárolható, 
1800 Ft-os áron.

RDHSZ

Folyamatos fejlesztések a halgazdálkodási 
ágazatban
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Az olajszennyezéssel elpusztított szigetszentmiklósi úszóláp 
rehabilitációjára az RDHSZ által indított adománygyűjtést 

2021. április 13-i nappal lezártuk. 43 adományozótól mindösz-
szesen 532 500 Ft összeg gyűlt össze. A felajánlások minden 
egyes forintjához az RDHSZ az eredeti felhívás szerint plusz 
egy forintokat „rakott mellé”, így összesen 1 065 000 Ft gyűlt 
össze a szigetszentmiklósi úszóláp rehabilitációjával kapcsola-
tos munkákra.

A fenti összegből az alábbi tevékenységeket végezte el az 
RDHSZ:

1. Nádrizómák. A Dömsödi Tógazdaságból nádrizómákat 
biztosítottunk, hogy a szigetszentmiklósi úszóláp helyén lévő 
tájseb újra benövényesedését segítsük. 2021. március 22-én két 
fuvar, azaz 2×25 tonna, 2021. március 24-én szintén két fuvar, 
azaz 2×25 tonna, majd 2021. március 29-én három fuvar, azaz 
3×25 tonna (mindösszesen: 175 tonna) nádrizóma elszállítására 
és telepítésére került sor. A Dömsöd-Szigetszentmiklós közöt-
ti közúti szállítást végző teherautókra történő rakodásához az 
RDHSZ tulajdonában lévő kotrógép 3 napon keresztül naponta 
3–3 üzemórát rakodott, a kiállásokkal együtt, így összesen erre 
a tevékenységre 9 üzemórát fordítottunk (25 000 Ft/óra nettó), 
melynek összköltsége bruttó 285 750 Ft.

2. Haltelepítések. A ráckevei halkeltető állomásunkból 
különféle őshonos halfajok – Duna-ági anyáktól származó – 
zsenge ivadékait telepítettük az érintett vízterületre az őshonos 
halközösség megújulásának elősegítése érdekében.

 • 2021. április 20-án 100 000 db csuka, értéke bruttó  
105 000 Ft.

 • 2021. április 23-án 10 000 db balin, értéke bruttó 21 000 Ft.
 • 2021. április 26-án 300 000 db fogassüllő és keszeg 

vegyesen, értéke bruttó 315 000 Ft.
 • 2021. június 2-án 700.000 db ponty, értéke bruttó  

220 500 Ft.
 • 2021. június 17-én 120.000 db harcsa, értéke bruttó  

126 000 Ft.
 • Az összesen a rehabilitálandó vízterületre telepített zsen-

ge halivadékok bruttó értéke: 787 500 Ft.
3. 1. és 2. pont mindösszesen: 1 073 250 Ft, azaz egymil-

lió-hetvenháromezer-kettőszázötven forint.
Az összefogással, az adományaikkal hozzá-

járultak a szigetszentmiklósi úszóláp rehabilitá-
ciójához.  Köszönjük a szíves felajánlásokat!

Udvari Zsolt
ügyvezető igazgatóFolyamatos fejlesztések a halgazdálkodási 

ágazatban

Beszámoló a szigetszentmiklósi 
úszóláp rehabilitációjára beérkezett 
adományok, valamint az RDHSZ önrész 
felhasználásáról

A szigetszentmiklósi olajszennyezés 
ügyében természetkárosítás bűntett 

megalapozott gyanúja miatt hallgattak 
ki egy férfit a budapesti rendőrök. Több 
ezer liter olajszennyeződés került 2020. 
december elején Szigetszentmiklós csa-
padékvíz-gyűjtőjébe. A súlyos természeti 
károkat okozó bűncselekmény felderítése 
érdekében a Budapesti Rendőr-főkapi-
tányságon (BRFK) külön nyomozócso-
port alakult, Budapest rendőrfőkapitánya 
pedig kétmillió forint nyomravezetői díjat 
tűzött ki. A BRFK Nyomozó Főosztálya 
2021. június 2-án előállította a bűncse-
lekmény feltételezett elkövetőjét, akit 
természetkárosítás bűntett megalapozott 
gyanúja miatt hallgattak ki. Az eljárás 
szakértők bevonásával folytatódik. Buda-
pest rendőrfőkapitánya a nyomraveze-
tői díjat visszavonta. Az ügy részleteiről 
a videointerjúban számolt be dr. Dócs 
András r. ezredes, a BRFK Nyomozó 
Főosztály vezetője, és Bukovics Péter r. 

alezredes, a BRFK Vagyonvédelmi Osz-
tály vezetője, akik a nyomozást vezették. 
Videóinterjú a nyomozás vezetőivel a 
rendőrség honlapján megtekinthető. For-

rás: http://www.police.hu/hu/hirek-es-in-
formaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/
attores

Áttörés a szigetszentmiklósi 
olajszennyezés nyomozásában
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Tisztelt Horgásztársak!

Rengeteg megkeresést kapunk halvé-
delmi szabályok megsértőitől, hogy a 

halőr miért nem csak figyelmeztette őket 
az első alkalommal, miért kellett felje-
lenteni és visszatartani a horgászokmá-
nyokat.

A halvédelmi szabálysértések ese-
tében a súlyosabbak esetében, melye-
ket a halgazdálkodási törvény és annak 
végrehajtási rendelete meghatároz nincs 
lehetősége a halőrnek a mérlegelés-
re, intézkedési kényszer alatt áll. Tehát 
nem figyelmeztethet – a teljesség igénye 
nélkül – például tiltott módszerért, tilal-
mi idő megszegéséért, méretkorlátozás 
megsértéséért, az engedélyezett darab-
szám túllépéséért, az engedélyezettnél 
több készség használatáért, a zsákmány 
fogási naplóba történő bejegyzésének 
elmulasztásáért, valamint az orvhalászat 
bűncselekményébe tartozó tényállások 
eseté ben stb.

Az RDHSZ helyi horgászrendjének 
megsértésekor – de csak akkor (!) – van 
lehetőségünk a halőri figyelmeztetés esz-
közét alkalmazni az elkövetővel szemben. 
Ez történhet szóbeli, vagy a fogási napló 
hátuljába tett bejegyzés formá jában. 

A fogási naplóba tett bejegyzés leírja 
röviden, lényegre törően, hogy miért tör-
tént a figyelmeztetés. Utána dátum, alá-
írás, s ha van, halőri bélyegző.

Az alábbiakban a teljesség igénye nél-
kül bemutatunk néhány figyelmeztetési 
mintát:

1. „Szemetes horgászhelyért figyel-
meztetve!”

2. „Őrizetlen horgászkészségért 
fi gyelmeztetve!”

3. „Jogosulatlan behordásért figyel-
meztetve!” (Ha nincs behordós 
területi jegye.)

4. „Szabálytalan behordásért figyel-
meztetve!” (Ha bizonyítottan a 
meder felén túl hordja, vagy máso-
kat zavaróan oldalra – nem merőle-
gesen – hordja be a szereléket.) 

5. „Kivilágítatlan horgászhelyért 
figyelmeztetve!”

6. „Horgászhely elégtelen kivilágítá-
sa miatt figyelmeztetve!”

7. „Műtárgyra vonatkozó szabály 
megsértése miatt figyelmeztetve!” 
(Árpád híd 100 méteres körzetén 
belül csónakból horgászik. Hidak, 
zsilipek, vízerőtelepek 50 méteres 
körzetén belül 2 bottal horgászik.)

8. „Nem kijelölt kíméleti területen 
lévő ívás megzavarásáért figyel-
meztetve!”

9. „Nem engedélyezett csali hasz-
nálata miatt figyelmeztetve!” (A 
tavaszi csalihal-, halszelet tilalom.)

10. „Nem engedélyezett horgászmód-
szer miatt figyelmeztetve!” A tava-
szi finom pergető tilalom. (Nem ide-
értve a tiltott gereblyézést!).

11. „Szonár használata miatt figyel-
meztetve!”

12. „Strandeszközről történő horgá-
szat miatt figyelmeztetve!”

13. „Tiltott helyen történő horgászat 
miatt figyelmeztetve!” A kijelölt 
ívó- és vermelő helyek-, kormány-
hivatali-természetvédelmi tiltott he -
lyek kivételével használható a tiltott 
helyekre (Kerek-agyagos, Dömsö-
di Tógazdaság csatornája, Csepeli 
Kis-Duna öböl, üzemi területek, 
hivatalosan üzemeltetett strandok, 
meghirdetett horgászversenyek hely - 
színe, megjelölt telepítő helyek, 
Rózsa-sziget 50 méteres körzete). 

14. „Nem engedélyezett csónakos 
horgászat miatt figyelmeztetve!” 
(Francia-öböl, mellékvizek.)

15. „Compó megtartásáért figyelmez-
tetve!”

16. Stb.
Második alkalommal történő helyi 

szabálysértési ismétlés-, vagy újabb helyi 
szabálysértés elkövetése esetén az intéz-
kedő hivatásos halőr a szabálysértő terü-
leti jegyét visszatartja és az elkövető ellen 
a lakhelye szerint illetékes megyei hal-
gazdálkodási hatóság folytat le eljárást. 
Ennek jogkövetkezménye lehet: írásbeli 
figyelmeztetés, pénzbírság, horgászattól 
való eltiltás. Kérjük a Tisztelt Horgász-
társak jogkövető és halvédő magatar tá sát!  

Köszönjük a figyelmü-
ket!

Pfeifer Rikárd 
halőrzési és horg.

tur. ágvez.

A halőri figyelmeztetés 
jogintézményéről

A MOHOSZ Választmánya tisztelettel adózik a COVID-19 
világjárvány magyarországi horgász áldozatainak emléke 
előtt, s osztozik a családok, a horgász közösségek gyászában. 
Emléküket megőrizzük!

A MOHOSZ Választmánya kifejezi köszönetét a világjár-
vány eddigi három magyarországi hulláma során, kapcsoltan 
az elrendelt veszélyhelyzet időszakában valamennyi helyt-
álló, erőn felül teljesítő horgászvezető, ügyviteli és halőri 

munkatárs felé, felelősségteljes munkájukhoz, szolgálatuk-
hoz további jó erőt és kitartást kívánva.

A MOHOSZ Választmánya megköszöni valamennyi hor-
gásztárs türelmét, szíves közreműködését a rendkívüli hely-
zet rendkívüli szabályainak betartásában és betartatásában, 
egyben a jövőre nézve mindenkinek korlátozásoktól mentes 
szabadságot, sok szabadidőt, szép horgászélményeket és leg-
főképpen jó egészséget kíván.

MOHOSZ Választmánya

V-2/2021. sz. határozat
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Halőri Szolgálatunk jelenti

Kedves Olvasóink megszokhatták, hogy az Új Duna-ági Hír-
adó negyedévente megjelenő számaiban időről-időre részle-

tesen tájékoztatjuk horgásztársainkat az adott időszakban bekö-
vetkezett szabálysértésekről, bűncselekményekről. Most sincs 
ez másként. 

Jelen tájékoztató tehát  a 2021 január 01-től július 31-ig 
megindított, feldolgozott halőri ügy-anyagokat tartalmazza.

Ebben az időszakban 190 elkövetővel szemben indult meg 
az eljárás, az alábbi bontásban:

Jogosulatlan horgászat: 130 fő
Több botos horgászat:  5 fő
Méret alatti hal kifogása:  1 fő
Tilalmi időben való horgászat:  4 fő
Tiltott helyen való horgászat:  3 fő
Kifogható halmennyiség túllépése:  2 fő
Fogási napló nem-, vagy hamis vezetése: 19 fő
Őrizetlen, vagy kivilágítatlan készség:  11 fő
Orvhalászat bűntette:  8 fő
Tiltott horgászmódszer:  1 fő
Vízügyi vonatkozású ügy:  3 fő
Természetvédelmi vonatkozású ügy: 3 fő
Összesen: 190 fő

Nem győzzük hangsúlyozni, hogy a legtöbb esetben halma-
zat is felmerül (pl. jogosulatlan horgász több halat visz el, vagy 
a megengedettnél több készséggel horgászó nem írja be a fogást 
a naplóba stb.). Ez esetben a súlyosabbik ügye kerül a fenti sta-
tisztikába.

Nem titkolhatjuk örömünket viszont a látványos javulás 
miatt, ami a halgazdálkodási közbiztonság terén tapasztalható 
vízterületünkön.

2020-ban január 01. és július 31. közötti időszakban 227 fő 
ellen kellett halvédelmi-, vagy egyéb ügy miatt eljárást indítani 
Halőri Szolgálatunknak, míg 2021-ben ugyanezen időszakban 
csupán 190 fő ellen. Ez bizony 16,3%-os javulást mutat.

Köszönhető ez nagyban hivatásos- és az aktív társadal-
mi halőreink professzionális munkavégzésének és a Tisztelt  
Horgásztársak egyre jogkövetőbb, önmérsékletet tanúsító víz-
parti magatartásának. 

Ezúton is szeretnénk megköszönni horgásztársainknak a sok 
hasznos információt, mellyel munkánkat segítik.

Kérjük a továbbiakban is jelezzék, ha nem odaillőt, vagy 
jogellenes halászati-horgászati cselekményt látnak-tapasztalnak 
szeretett vízterületünkön! A bejelentéseket diszkréten kezeljük!

A 24 órán át hívható halőri ügyeleti  
telefonszám rendelkezésükre áll: 
+36 30 675 7304 

Pfeifer Rikárd
         halőrzési és horgászturisztikai

  ágazatvezető

A Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség 
székházának megközelítése egy időre 

megváltozik. A Kossuth Lajos utcáról 
a székházhoz vezető töltésszakaszt, az 
eddig megszokott bekötőutat munkate-
rületnek jelölték ki, ugyanis az árvédel-
mi töltésen kerékpárutat építenek, amely 
egyben új székház bekötőútként is funk-
cionál majd. A kerékpárút érintett szaka-
sza nemcsak a kerékpáros forgalomra, 
hanem pl. az RDHSZ nagy halszállító 
teherautójára is méretezve lett. A lezárás 
időtartama várhatóan 2021. szeptember 
végéig is eltarthat. Kérjük, hogy az elkö-
vetkezendő időszakban csak a feltétlenül 
szükséges, halaszthatatlan ügyek miatt 
keressék fel az RDHSZ központi iro-
dát. Ügyintézés esetén a gépjárműveket 
a közeli parkolókban kérjük elhelyezni, 
vagy a térképen jelölt alternatív útvona-
lon tudnak az RDHSZ székház udvarába 
behajtani. Alternatív megközelítés: Rác-
keve, Kossuth Lajos utcáról a Tesconál 
lekanyarodva, a Tesco parkolója mellett 
elhaladva, majd a Tókert sor előtt jobbra 

fordulva a Malom-öbölnél lehet az RSD 
vízparti útjáig lejutni, amelyen dél felé 
tovább haladva érhetjük el az RDHSZ 
székház udvarának hátsó kapuját. A kapu 
munkaidőben nyitva lesz. Megértésüket 
ezúton is köszönjük. Aszfaltozott székház 

bekötőút megvalósítását régebb óta terve-
zi Szövetségünk, hogy kényelmesebben 
lehessen a központi irodánkhoz eljutni, 
ezért az RDHSZ pénzügyileg is hozzájá-
rult a beruházáshoz.

Udvari Zsolt – Ugrai Zoltán

RDHSZ központi iroda ideiglenes 
megközelítése
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Vannak helyek az ember életében, ame-
lyek láttán a szív kicsit hevesebben 

dobog, és a lélek megnyugszik. Nekem ez 
az imádott Kis-Dunám, gyermekkorom, 
és napjaim színtere. És van egy szépéges 
élettér benne, a mi féltve óvott nádasunk, 
megannyi régi és új élmény helyszíne. 
Régebben kicsit nagyobb volt, kicsit több 
nád és kevesebb sás alkotta, rejtelmes 
zugai sok szép hallal ajándékoztak meg, 

olykor a bivalyerős bambusz is kevésnek 
bizonyult a vadpotykák ellen. Az óvatos 
és lopakodó csónakos közlekedés sokszor 
csodás halakat mutatott a nádszálak közt 
napozni, amiket egy szál horgon felkí-
nált kenyérkockával lehetett lépre csalni. 
Semmi nem vetekedhet azzal, amikor a 
pontyszáj beszippantja a kenyérkockát 
egy cuppantással, és kezdődhet a haddel-
hadd! Aztán egyszer barka kezdett nőni 

benne a közepén, és egy kisebb sziget 
lett belőle. Rendszeres lakói a pézsmák, 
a mocsári teknősök, a vízi madarak, akik 
itt fészkelnek, s nevelik fel a csemetéket, 
de olykor a vidra koma is megjelenik, 
nem kis bánatára a halainknak. A tőzeg-
páfrányok közül előbújó apró szárcsák, 
az anyjuk hátán utazó vöcsökfik mind 
a nádasunk részei. Mikor rázendítenek 
a békanépek a koncertjükre, azt mond-
juk: eső lesz! A nádszálon ringó bakcsó 
az alant felvillanó kishalakat vizslatja, a 
vízisikló a hinarasban vadászik, néhol 
szitakötők röpködnek. És az igazi beköl-
tözők a réti héják, akik évről évre visz-
szatérnek, hogy a barkabokor tövében 
felneveljék a fiókáikat. Miattuk immár 
tilos a nádasba menni, buzogányt szedni 
sem szabad, pedig gyerekként azt ki nem 
hagytam volna. De jól is van ez így, min-
denért kárpótol a látvány, amikor a fent 
köröző hím tollaiba belefúj a szél, majd 
zsákmányával aláhull a fészekre, hogy a 
tojó is útra kelhessen az éhes fiókáknak 
zsákmányért. Tavasztól őszig itt van-
nak, de soha nem vadásznak a nádasban, 
mindig a környező földek felé veszik az 
útjukat. A pelyhes kiskacsák biztonság-
ban vannak tőlük, nem úgy a nádöbölben 
leső harcsától, őkelme olykor nem veti 
meg a friss kacsahúst sem. Sok érdekes-
ség esett meg már nádi pecáim során, 
fogtam már kukoricával gyönyörű sül-
lőt, szépséges veresszárnyúakat, eddigi 
utolsó aranykárászaim is a nádszálak 
közül kerültek ki. És a haldoktorok... 
A compó igen ritka vendégem volt, ma is 
ünnep a vele való találkozás, van valami 
különös benne, ami tiszteletet ébreszt. 
Volt szerencsém látni egy eldugott zug-
ban szerelmes örvénylésüket, azt hiszem 
ritka ajándék volt. És ez a „szeretem 
hely” ma is él, lélegzik, tele titokkal és 
szépséggel, hozzáértő szemek részére 
csodákat tartogat, s bízom abban, hogy 
unokáink is láthatják majd. Igyekszünk 
megőrizni nekik!

Illés István

Az RDHSZ novellaírói pályázatára érkezett…

Szeretem hely
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Milyen 
lehetőségeink 
vannak a 
túlburjánzott 
hínár és egyéb 
vízi növényzet 
visszaszorítása 
érdekében?
A vízi növényzet tekintetében külön kell 
választani az RSD-t és a mellékvizeket: 
a főág és közvetlen környezete ugyanis 
Natura 2000 minősítésű terület, a csator-
nák viszont nem tartoznak ebbe a körbe - 
ellenben ott több természetvédelmi terület 
és nemzeti parkhoz tartozó szakasz is van. 
A védettség alá nem eső területeken elmé-
letben irtható lenne a hínár, ha nem védett 
fajt szedünk ki, de ennek a megállapítá-
sa néha még a botanikusoknak is gondot 
okoz. Bármilyen védettség alá eső terü-
leten csak az idegenhonos invazív fajo-
kat (pl. átokhínár) lehet külön engedély 
nélkül kiszedni. A vizeinket benépesítő 
növénytakaró zömmel őshonos fajokból 
áll. Sokan nincsenek tisztában vele, de az 
őshonos fajok közé tartozik a Molnár-szi-
geti kiságat betakaró kolokán is.

A hínár eltávolításával a benne élő 
apró halakat, rákokat és más élő szerve-

zeteket is halálra ítéljük, ami még akkor 
is nagy veszteség, ha nem védettek. A 
közterületen partra tett vízi növényzet 
biológiai hulladék, amit a jogszabályok-
nak megfelelően kellene kezelni, elszállí-
tani és megsemmisíteni.

A vízi növények túlburjánzása nagy 
bosszúságot okoz a horgászoknak és a 
vízisportok híveinek. Irtásuk parázs vitá-
kat generál, ahogy a Molnár-szigetnél 
gyérített kolokán, vagy a dömsödi hínár-
vágás esetében is láthattuk. A szakma 

véleménye szerint a növények térhódítá-
sa a Duna-ág védelmi reakciója a szenny-
vízzel bekerülő túlzott mennyiségű nitro-
gén és foszfor visszaszorítása érdekében, 
a tavasztól őszig növekedő „biomassza” 
szerepe tehát kulcsfontosságú a vízminő-
ség javítása szempontjából, még akkor 
is, ha a nyári melegben időnként loká-
lis oxigénhiányos állapot okozója lehet. 
A hínármezőknek és a kiterjedt nádasok-
nak köszönhetjük, hogy az alsó szakaszá-
ra érve fürdésre alkalmassá válik az RSD 
vize. A horgászatot megnehezítő hínár 
és kolokán visszaszorításának egyet-
len hatékony eszköze tehát a szennyező 
források megszüntetése lenne, melynek 
érdekében Szövetségünk is nagy erőfe-
szítéseket tesz.

Mi az oka  
a dömsödi Északi-
övcsatornán 
bevezetett 
horgászati 
tilalomnak és az 
út lezárásának?
A Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség 
a 2019. év végén megvásárolta a dömsödi 
tógazdaságot, hogy még nagyobb meny-

Gyakran ismételt kérdések
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nyiségben, hatékonyabban, jobb minő-
ségű hallal láthassa el a Duna-ág és a mel-
lékvizek horgászait. Az elmúlt bő másfél 
évben jelentős anyagi és emberi erőforrá-
sok felhasználásával nagy fejlesztéseket 
hajtottunk végre, és komoly távlati ter-
veink vannak mind a pontytermelésben, 
mind a ragadozó halak nevelésében.

A tógazdaságnak különleges fekvése 
van, ugyanis az üzemi terület közepén halad 
át az Északi-övcsatorna (más néven Döm-
södi árapasztó) és a csatorna két partján 
lévő út. A bal parti út lezárása már évtize-
dekkel előtt megtörtént az előző tulajdonos 
által, a jobb parti közterületet pedig Szö-
vetségünk bérbe vette a Közép-Duna-völ-
gyi Vízügyi Igazgatóságtól. A lezárás nem 
csak az itt nevelt halállomány védelme 
szempontjából volt indokolt, hanem azért 
is, mert a Szövetség munkatársai napi 
rendszerességgel közlekednek ezeken az 
útvonalakon a tógazdasági tevékenységhez 
használt munkagépekkel és teherautókkal, 
többek között az RDHSZ által vásárolt 20 
tonnás, 6 méter széles lánctalpas kotrógép-
pel. A horgászok jelenléte nem csak a napi 
munkát nehezítené meg, hanem komoly 
balesetveszéllyel és vagyonbiztonsági koc-
kázattal is járna. A lezárás mellett tehát a 
sikeres halgazdálkodás érdekében és a hor-
gászokért döntöttünk, akiknek ezúton is 
kérjük és köszönjük megértését.

Mi az oka annak, 
hogy a fogásom 
még nem került fel 
a Rekordlistára?
A rekordhalakat kifogó horgászok rend-
szeresen jelzik, hogy fogásuk nem került 
fel a Duna-ági rekordlistára, miközben 
már később hitelesített halak is meg-
jelentek a listán. Ezúton tájékoztatunk 
minden érdeklődőt, hogy a feldolgozás 
nem időrendben, hanem az igazolólapok 
halőrök általi leadásának függvényé-
ben, általában csoportosan történik. Az 
igazolólapok egyedi sorszámmal ellá-
tott több példányos nyomtatványok, így 
nincs elveszett lap, év végéig az összes 
fogás felkerül a rekordlistára. Az átfu-

tási idő néhány órától 
akár több hétig is ter-
jedhet, amiért kérjük a 
horgásztársak türelmét 
és megértését.

 
Béres Attila

Elhunyt Dr. Székely Ádám 
(1935–2021)

Harcsahorgász, horgász 
szak író, horgászszer-

vezeti tisztségviselő. Édes-
apja a Barankovics-féle 
párt országgyűlési képvi-
selője volt. Érettségi után 
a jogászi pályát választot-
ta, nyugdíjba meneteléig 
ügyvédként dolgozott. 
Jogászi tudását jól példáz-
za, hogy a rendszerváltás 
után felkérést kapott az 
Antall-kormányba az igaz-
ságügyi miniszteri poszt-
ra, Ő azonban nem élt e 
megtisztelő lehetőséggel. 
1949-ben, tizennégy éves 
korában kezdett horgászni 
Nadler Herbert unokájá-
val a Kvassay-zsilip kör-
nyékén. 16 éves korától 
a pergető és kuttyogató 
harcsahorgászat megszál-
lottja, innentől életre szóló 
szerelmet kötött a legne-
mesebb horgászélményt 
nyújtó ragadozó halunk-
kal. Sikereiről, évi több száz mázsás fogásairól elsőként a Duna-ági Híradó 1975/4. szá-
ma, majd a Magyar Horgász 1975. évi szeptemberi lapszáma számolt be „Ezer harcsa 
mestere” címmel. A Neptun Sporthorgász Egyesületnek haláláig tagja volt, mint ahogy 
a Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség Küldöttgyűlésének is. Korábban a MOHOSZ 
Választmányát erősítette. Két harcsahorgászati könyvet írt, mindkettő „alapmű”. 1980-
ban A harcsa és horgászata, majd 1991-ben A harcsahorgászat kézikönyve című kötete 
jelent meg. 2019. május 11-én a Magyar Horgászatért Életműdíjat vehette át. Závory 
Zsolthoz, a Neptun SHE elnökéhez 62 éves barátság kötötte, akivel „végig harcsáz-
ták” az országot, de Ádám kedvenc helye Tass, illetve a Ráckevei Duna-ág maradt. 
A Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség és a Neptun Sporthorgász Egyesület nevében 
őszinte részvétünket fejezzük ki volt tisztségviselőnk, tisztelt és szeretett kollégánk és 
barátunk, Székely Ádám elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Székely Ádám 
szervezeteink életében meghatározó szerepet töltött be, Ő volt a „bölcs doyen”. Horgá-
szérdekeink előmozdításában minden fórumon képviselte egyesületét és szövetségét. 
Példamutató, kimagasló tevékenységet végzett, és jelentős nyomot hagyott maga után a 
magyar horgászat történetében. Önzetlen segítséget nyújtott bármikor bárkinek. Fanyar 
humorához, széles körű műveltségéhez szerénység társult, szakmai tudását szívesen 
osztotta meg másokkal. Elévülhetetlen érdemeket szerzett a hazai horgászmozgalom-
ban, mind egyesületi, mind területi tagszövetségi, mind országos szinten.

Nyugalma legyen csendes az örök égi harcsásvizeken!

 Dr. Molnár Pál Závory Zsolt   Udvari Zsolt
 RDHSZ elnök                    Neptun SHE elnök   RDHSZ ügyvezető igazgató
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2021. június 6-án reggel 19 lelkes gyer-
mek, sok szülő, papa várt a szigetszent-
mártoni vízparton. Kicsik, nagyok öröm-
mel nézegették egymás szerelékét, a 
DOVIT etetőit, a Bait Factory-tól érkezett 
csalit. Mindenkinek jutott néhány fi nom-
ság is az egyesület és Simon Petiék jóvol-
tából, üdítők is kerültek a kis kezekbe. 
Miután lezajlott a sorsolás, a népes csapat 
elfoglalta a kihúzott helyeket a stégeken, 
majd kezdetét vette a küzdelem. Küzde-
lem a szerelékkel, a felnővő hínárral, a 
belógó faággal, és persze a halakkal is! 
A végére másfél kiló körüli fogás kellett 
mindkét csoportban a győzelemhez. Hála 
a MOHOSZ-nak, ismét értékes botok 
jutottak az érmek és oklevelek mellé. 
Ráadásként a szokásos casting követke-
zett, néhol igen szép eredmény született, 
Mikó Lacus, az elmúlt év országos baj-

noka, profi  módon vezette le ezt a viadalt 
is. Köszönet a szervezésben jelesre vizs-

gázó kinizsis csapatnak, és mindenkinek, 
aki valamilyen módon hozzájárult ehhez 
a szívünknek oly kedves rendezvényhez, 

láthattuk a parton a 
jövő pecásait, az őket 
segítő szorgos keze-
ket. Ilyen egy igazi 
horgász ünnep!

Illés István

Kinizsi H.E. Gyermeknap

Kinizsi HE elnöke eligazítást tart

A Kicsik dobogósai

A Nagyok dobogósai                                                      

Új halas könyv jelent meg  
Szövetségünk gondozásában
A Ráckevei Dunaági 
Horgász Szövetség 
kiadásában 2021-
ben megjelent a 
Szathmári László– 
Hoitsy György szer-
zőpáros „Tógazda-
sági és intenzíven 
nevelt halaink fel-
dolgozása” című 
könyve. A könyv 
keménytáblás, cér-
nafűzött, 108 oldalas. Lehetőség van a könyv 
limitált darabszámú megrendelésére 3200 Ft 
+ 5% ÁFA, azaz bruttó 3360 Ft egységáron. 
A könyv személyesen is megvásárolható az 
RDHSZ központi irodájában, ügyfélfogadási 
időben, illetve postai úton is megrendelhető. 
A könyvről és szállítási költségről (a Magyar 
Posta díjszabása szerint) számlát állítunk ki. 
Postázás esetén a fi zetés előre utalással, a 
megrendelést követően díjbekérő alapján tör-
ténik. Megrendelését leadhatja a barkoczi.vik-
toria@rdhsz.hu email címre. Köszönjük szíves 
fi gyelmét és érdeklődését.

Udvari Zsolt 
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TCSOB 2021 – A legjobb négy között az RDHSZ 
csapata!

Lehet-e örülni egy negyedik helynek? Igen, lehet! Annak elle-
nére, hogy nagyon sokszor ez a pozíció egy, a „sportpályát” 

vesztesen elhagyó csapatot illeti meg és legtöbb esetben keserű 
szájízzel veszik tudomásul ezt az eredményt. Mi viszont most 
nagyon örültünk ennek az eredménynek, amely az elmúlt 10 év 
legjobb szereplése volt az RDHSZ részéről és egy olyan csa-
pategységről adott tanúbizonyságot, ami az elkövetkezendő 
években akár a dobogó elérésére is predesztinálhatja a szövet-
ségi csapatunkat. 2017-től új szakmai stáb vette át a versenybi-
zottsági munkák szervezését, a versenysport Szövetségünkben 
történő irányítását. Az elvégzett munka sikerének mérőszámai 
a szövetség által szervezett versenyek színvonalának és létszá-
mának növelése mellett az országos horgász versenyeken elért 
eredménye is. A kiemelt események közül a legfontosabb a 
TCSOB (Tagszövetség Csapat Országos Bajnoksága). A korábbi 
egy 6. hely, valamint a két 5. hely után az idei 4. helyet egyértel-
műen sikerként könyvelhetjük el, de a sikerhez vezető út – mint 
ahogy eddig is – hosszú és nehéz volt. A szövetségi egyéni baj-
nokságot követően hirdettük ki a keretet, ahol fő szempont volt 
a szövetségi bajnokságon elért helyezés, valamint az országos 
versenyeken szerzett rutin, hiszen az ott elért eredményeket is 
figyelembe vettük a keret összeállítása során. A fentiek alapján 
állt össze az idei 9 fős csapatunk, amely az alábbi tagokból állt:

Versenyzők: – Rudnay Csilla, Serman László (mas-
ters), Forrai Márk (U15), Zsiga Levente (U20), Benke  
Szabolcs, Gyulai Ferenc, Kaló Zoltán, Pozsonyi Csaba, Weisz  
András. Segítők: – Rudnay Attila, Zsiga Gábor, Forrai  
István, Baráti József. Csapatvezetők: – Kocsis László, 
Gerendi Zsolt.

Az elmúlt évek tapasztalata alapján nagyon sokat számí-
tott, hogy kellő felkészültséggel érkezzünk a Szeged Maty-éri 
Evezőspályára. Ebben segítségünkre voltak azok a versenyző-
ink, akik az év korábbi időszakában az országos bajnokságo-
kon horgásztak itt, és szükség volt azokra az egyeztetésekre, 
melyeket a felkészülés során szerveztünk. Két technikával 
készültünk, az egyik a rakósbotos horgászat, ami a hosszú, ben-
ti pecára, illetve a 6-os tagon elérhető kb. 8 méteres mini rakós 
táv horgászatára épült, ahol nagyobb testű pontyot és kárászt 
kellett fogni. A másik irány pedig a rövidbotos apróhalazás – 
kisponty, kárász és törpeharcsa – melyet 3 vagy 4 tagos topsze-
tekkel, illetve rövid spiccbotokkal kellett megoldani. Azt már 

az edzések során láttuk, hogy ennek a két technikának a megfe-
lelő kombinálásával lehet jó eredményt elérni, ami nagyon sok 
esetben helyfüggő itt Szegeden. A két nap edzés az etetőanyag/
szemes anyag felhasználásának, valamint a verseny időbeni 
taktikájának meghatározásával telt el. A rendelkezésre álló két-
napos edzés alapján állt össze a taktikánk, mely a kezdeti benti 
pontyozásról, illetve az ezt követő további rakós távokon való 
ponty vagy a rövidbotos apróhalazásból állt, mindezt terve-
zett ütemben. Nagyon nagy szerepe volt itt a segítőknek, hogy 
ezt „lássák” meg a szektorban. Az első napi eredményünk a 
8. helyre hozta a csapatot, 12 pontra a dobogótól, ami egy 8 
fős csapatverseny esetén nem tűnt elérhetetlennek. Műkö-
dött a taktikánk és bíztunk abban, hogy az önmagunkhoz és 
a képességeinkhez képest gyengébben teljesítő csapattársaink 
a második napon tudnak hozni az eredményen. Kellő motivá-
ció volt bennünk, nemcsak akartuk a sikert, de idén ez reális 
közelségben is volt. Este mindent átbeszéltünk újra, és pró-
báltuk még jobban leegyszerűsíteni a horgászatunkat a kellő 
fókuszáltság érdekében. És akkor jött a második nap. A máso-
dik napunk szinte minden horgászunknál jól indult, minden-
hol megvolt a megnyugtató első nagyobb testű halunk. Végig 
nagyon izgalmas és küzdelmes volt a forduló, nagyon figyel-
tünk arra, hogy megfelelő időben legyen ott az az információ 
a horgásznál, ami szükséges az eredményesebb horgászathoz. 
Ezt sikerrel teljesítettük, hiszen a második napon a 3. helyen 
végeztünk összesítésben, ami a végeredmény tekintetében a 4. 
helyet biztosította csapatunknak. A második napi jó eredménye 
ellenére nem sikerült a dobogó, ami 13 pontra maradt tőlünk, 
de a 4. helyezést hozó második napi eredmény miatt nagy volt 
az örömünk.   Bár szerettünk volna dobogóra állni, de az első 
napi gyengébb eredmény miatt nagyon örültünk a 4. helyünk-
nek. Csapatértékelés mellett idén is külön értékelték az egyes 
kategóriák kiemelkedően teljesítő sportolóit. A tavalyi év után 
ismét volt RDHSZ-s versenyző, akinek tapsolhattunk. Zsiga 
Levente, utánpótlás korú válogatott versenyzőnk az U20-as 
kategória második helyezését érte el. És ha már a negyedik 
hely, Serman Laci masters kategóriában azonos pontszám-
mal, de sajnos kevesebb fogott súllyal maradt le a dobogóról. 
Kaló Zoli eredménye is említésre méltó, hiszen a 72 fős felnőtt 
mezőnyből a 8. helyet szerezte meg. Bár a Maty-ér továbbra 

Versenysport Híradó 2021. ősz

TCSOB csapat

Zsiga Levente TCSOB dobogó
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sem hozta meg nekünk a dobogós helyezést, a javuló tenden-
ciát mutató eredmény miatt továbbra is megvan a kellő moti-
vációnk ahhoz, hogy elérjük a céljainkat. Jövőre a cél nem is 
lehet más, mint ott maradni az első 5 csapatban és hogy feláll-
hassunk csapatként is dobogóra.

Köszönet a csapatot minden tagjának a munkáját és a 
segítő szponzorainknak (Timár Mix, Bait Factory, Exner 
Horgászcikk, Magyar Szilárd ev., Dovit) pedig a támogatást.  

Castingversenyen a szomszédban

Érsekújvár adott otthont 2021. július 10-től 11-ig annak a nem-
zetközi castingversenynek, ahol a magyar csapat is részt vett. 6 
ország 89 versenyzője mérte össze a tudását és erejét a Slovak 
Openen a „nagycsoportos” gyerekektől a nyolcvanéves veteráno-
kig. A szervezők minden dicséretet megérdemelnek. A versenyhez 
előkészített focipályán látszott, hogy egy rutinos, összeszokott 
csapatról van szó. Optimálisan, hármas-négyes sorokban tűzték 
ki a legyező- és peremorsós célbadobás pályáit, maximálisan 
kihasználva a területet. Volt elegendő versenybíró, ezért egyidő-
ben sok versenyző tudta az értékes pontokat gyűjteni. A célba-
dobó versenyszámok után gyorsan letakarították a helyszínt, és 
kialakították a távdobáshoz szükséges beosztást, amihez viszont 

az egész focipályára szükség volt. Sajnos a magyar 
castingsportból nagyon hiányzik a „vastagja”, vagy-
is a felnőtt versenyzői évjáratok, ezért a nevezéseink 
is a junior, valamint a veterán korosztályt érintették. 
Ezekben volt ugyanis esély a jó eredmények eléré-
sére. A MOHOSZ támogatása mellett az ifjúságiak a 
Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség törődő kezei 
alatt fejlődtek idáig. Még van hová nőni, de a pont 
az ilyen kisebb nemzetközi versenyek nyújtanak 
kitűnő lehetőséget a tapasztalatszerzéshez. A verseny 
napján gyönyörű idő volt, senki sem fázott… A szél 
frissítette a nézőket, és az irányától függően segítette 
vagy bosszantotta a versenyzőket. Köztudott, hogy 
a halfogó versenyeken a szerencsének is lehet ráha-
tása az eredményre. Az igazság az, hogy a casting 
sportban is jelenthet értékes pontokat a „megfelelő” 
pillanatban érkező széllökés. Persze itt is egyértelmű 
volt, hogy többnyire a legtapasztaltabb versenyzők-
nek van rendszeresen szerencséje. Junior háromtusában a rácke-
vei fiúk mindhárom kupát elhozták. Orgován Roland aranyérmet,  
Mozsárik Kende ezüstérmet, míg Mikó László bronzérmet szerzett. 
A veteránok dobogóján is magyarok álltak, amiben (Ján) Szudor 
János, a második helyezett szlová kiai magyar is besegített. Áthoz-
tuk a határon viszont Földi Gábor aranyérmét és Slemmer Ferenc 

bronzérmét, valamint a velejáró kupákat. A veteránok eredményei 
szépen mutatják, milyen erős volt Magyarország a castingsportban 
valaha, a juniorok érmei pedig reményt adnak, hogy ismét vissza-
küzdhetjük magunkat a nemzetközi élmezőnybe. Egy szövetség 
persze nem „csinál” versenysportot, a ráckeveiek mellett jó lenne, 
ha az országban több horgászszervezet is fejlesztené, támogatná 
a castingsportot. Megtanulni pontosan és messzire dobni minden 
horgásznak előnyére válthat, a tehetségesek és szorgalmasak pedig 
gyűjtsék az érmeket szerte a világban. 

Gyorshír: Siker az Országos Casting Bajnokságon! 
Orgován Roland haladó kategóriában magyar bajnok lett, 

Mikó László pedig bronzérmes! A hármas kategóriában Moz-
sárik Kende (azonos pont miatt szétlövés után) ezüstérmes, tehát 
minden éremből jutott a csapatnak! Gratulálunk a versenyzők-
nek, köszönjük az őket felkészítő RDHSZ Ifjúsági és Oktatá-
si Bizottságnak, Illés Istvánnak, Kovács Zsigmondnak, Földi 
Gábornak! Részletes beszámoló később.

Casting Érsekújvár dobogó

Casting OB csapat

RDHSZ Versenysport Bizottság

Casting OB díjazottak
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Suttogják a vízparton és a horgászbol-
tokban, hogy van egy iszonyatosan 

eredményes sporthorgász a Ráckevei 
Duna-ágon, aki nem szereti a feltűnést, 
kerüli a rivaldafényt és nem szeret kér-
kedni a fogásaival. Minimális mérték-
ben aktív a közösségi hálón. Csendben 
teszi azt, amiért él és ami élteti: horgá-
szik. Mégpedig nem is akármire, és nem 
is akárhogyan! Sikerült megtalálnunk őt 
és hosszas rábeszélésre szóra bírnunk. 
Ismerjük hát meg horgász-pályafutását, 
módszereit, eredményeinek titkát és lás-
suk a 2021-es fogásait!

Pfeifer Rikárd (PR): Kedves István! 
Nagyon örülünk, hogy végül is még-
is csak kötélnek álltál, és beszélgetsz 
velünk, megosztod gondolataidat az 
RSD-ről, módszereidről, fogásaidról és 
néhány titkodról. Csapjunk is bele! Mióta 
horgászol?

Drapos István (DI): 4 éves korom 
óta.

PR: Mióta horgászol a Ráckevei 
Duna-ágon?

DI: 43 éve.
PR: Miért épp erre a vízre esett a 

választásod?
DI: Édesapám jóvoltából, aki egyben 

a mesterem volt, kezdtem el horgászni az 
RSD-n.

PR: A riport alcíméből sejthető, de 
azért megkérdezem: mi a célhalad és 
miért pont az?

DI: Elsősorban harcsára horgászom. 
Ennek több oka van. Egyrészt, mert véle-
ményem szerint az egyik legrejtelmesebb 
életmódot élő halunk, aminek becser-
készése kitartást és alázatot igényel. 
A fárasztása hatalmas élményt, adrena-
lint, kifogása-kézbentartása a hal szépsé-
gét jelenti számomra.

PR: Milyen módszerekkel horgászol 
harcsára? Kicsit részletezd a felszerelé-
sedet, a végszerelékeidet, műcsalikat is, 
kérlek! 

DI: Általában pergetek, de használok 
felszíni végszerelékeket, például csöves 
vagy antennás úszót, ezeken élő csali-
hallal. Pergetve túlnyomó részt nagyobb 
gumikkal, pl. Mann’s Grub, vagy Sandra, 
vertikális csalik, Flat Shad, Lurefans v55.

PR: A pontos helyeket természetesen 
nem kérdezem meg, noha nyilván min-
denki – velem együtt – erre lenne a leg-
kíváncsibb, de legalább jellemezd azokat 
a helyeket, mederrészeket, ahol eredmé-
nyesen keresed a harcsát.

DI: Nappali órákban medertöréseken, 
padmalyokban, limányokban, takarások-
ban keresem, fényváltáskor, illetve az 
éjszakai órákban szélvizeken.

PR: Milyen napszakban, milyen idő-
járási körülmények közt horgászol a har-
csára?

DI: Itt megemlíteném a légnyomás-
változásokat, illetve a különböző időjárási 
anomáliákat. Túlnyomórészt napközben 
pergetve horgászom,  az éjszakai órákban 
pedig élőhalas módszert alkalmazok.

PR: Akkor térjünk rá erre az eszten-
dőre! Milyen az eddigi szezonod? 

DI: Az eddigi szezont az egyik leg-
jobb szezonnak mondhatom, eddig közel 
200 db harcsánál járok, és sok szép nagy-
testű süllőnél.

PR: Felsorolnád kérlek a 2021-ben 
fogott harcsáidat tól-ig csoportokban, 
darabszámokkal? Komoly számokat re -
bes  getnek!

DI: Akadt jó pár 20–30 kg közötti, de 
volt egy-egy 40, illetve 50 kg-os is. Pon-
tosabban összegyűjtve: körülbelül 170 db 
3–20 kg közöttit fogtam, 30 db 20 kg 
felettit, aminek a teteje 50 kg-os volt.

PR: Atya Ég! Megdöbbentő! Gratu-
lálok! Elárulnád, hogy miért nem kértél 
még hitelesítést, noha jó néhány példány 
igencsak rekordlista érett?

DI: Elsősorban halkíméletből, hogy 
stresszmentesen visszakerüljön az élet-
terébe.

PR: Megértem. Teljes mértékben 
meg értem. Kérlek azonban, hogy ha egy-
két szebbecske hari akadna még az idén 
– ebben biztos vagyok – jelezd, hadd hite-
lesítsük őket!

A Specialista 
Beszélgetés  

Drapos István harcsahorgásszal
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DI: Mindenképpen, ha akad rekord-
méretű, eleget téve a kérésnek, jelzem.

PR: A harcsahorgászat közben 
milyen más ragadozókkal szoktál talál-
kozni? Mikhez volt szerencséd az idén? 
Mekkorák voltak?

DI: Harcsák mellett, mivel nagy gumi-
kat húzok, jött néhány nagyobb süllő is, 
konkrétan 5 db, ami 7–9 kg közötti volt.

PR: Hát ez nem semmi! Megint csak 
gratulálni tudok! Milyen egy „átlagos” 
harcsahorgász napod a kapásszám és a 
fogás szempontjából? És milyen az, ami-
kor úgy „istenesen belenyúlsz”?

DI: Általában 5–7 db jön naponta, de 
az sem ritka, ha 10–13 db jön.

PR: Nagyon komoly! Figyelemmel 
kísérve a Ráckevei Duna-ágról szóló 
közösségi médiumokat, portálokat feltű-
nik, hogy viszonylag kevés ragadozós, 
harcsás híradást látunk. Annál több keser-
gést, panaszkodást olvashatunk, amikor 
például a harcsafogásra terelődik a szó. 
Mi a véleményed erről?

DI: Véleményem az, hogy harcsa 
tekintetében az RSD egyedülálló az 
országban.

PR: Mit nem tudnak, vagy mit nem 
csinálnak jól azok a horgászok, akik har-
csára próbálkoznak, de rendre eredmény-
telenek maradnak a horgászataik?

DI: Harcsahorgászat az egyik legne-
hezebb válfaja a horgászatnak, kitartást, 
türelmet kell tanúsítani és ezek mellett 
a légnyomás és az időjárás is nehezíti a 
harcsa horgászatát, de a legfontosabb, 
hogy megtanuljuk a harcsa életformáját, 
viselkedését!

PR: Hogyan jellemeznéd a Ráckevei 
Duna-ág hal-, főként ragadozóhal állo-
mányát a Te szemszögedből?

DI: Hihetetlen mennyiségű ragado-
zó van az RSD-ben, nincs olyan napom, 
hogy ne fognék harcsát, persze hozzáte-
szem, meg kell találni a megfelelő mód-
szert a sikeres napokhoz.

PR: Szoktál-e másféle halra is hor-
gászni? Milyenekre, mekkora sikerrel?

DI: Igen, szoktam feederezni is, nem 
túl sűrűn, de a halbőségből adódóan min-
dig fogok hol pontyokat, hol amurt.

PR: Idei békéshal eredményeid?
DI: Ponty 13 kg, amur 11 kg.
PR: Egy kicsit visszatekintve az 

eddigi RSD-s horgász pályafutásodra, 
egy gyors rekordlistát fel tudnál vázolni? 
Miből, mekkorát, mikor?

DI: Harcsa 61 kg 2014, süllő 10,50 
kg 2010, süllő 12,70 kg 2011, balin 
7 kg 2011, ponty 21,40 kg 2015, amur 
27, 30, 33,5 kg 2015.

PR: Tudvalevő, hogy szinte min-
den megfogott halat visszaengedsz. De, 
fogyasztod-e a halat? Mi a kedvenced? 
Mekkora példányokat viszel el kony- 
hára?

DI: Halaim 98 százalékát visszaenge-
dem, néha egy-egy 6–8 kg harcsa, süllő-
ből pedig 2–3 kg-os kerül konyhára.

PR: Akik ismernek, tudják, hogy 
amikor dolgozol, akkor is a horgászat 
tölti ki a napodat, mivel egy RSD-kö-
zeli, erzsébeti horgász szaküzletben 
dolgozol. Tudod-e ott kamatoztatni az 
összegyűjtött tudást, adsz-e át belőle 
valamit a vásárlóknak? Jön-e visszajel-
zés tőlük?

DI: Hobbim a munkám, nagyon sok 
embernek segítek, tanácsokkal, felsze-
reléssel, apró részletekkel, amivel sike-
resebbé tehetik a horgászatukat és örö-
mömre szép számmal kapom az elismerő 
szavakat, a köszönömöt!

PR: Nagyon szépen köszönöm a 
beszélgetést! További sok szép harcsát 
kívánunk a horgodra!

Pfeifer Rikárd
halőrzési 

és horgászturisztikai  
ágazatvezet
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Az iskolában azt kérdezik Pistikétől:
–  Melyik állat növekszik leggyorsab-

ban?
–  A ponty.
– Miért?
– Mert a papám egyszer fogott egyet, 

és ahányszor elmesélte, a hal mindig 
egyre nagyobb lett…

Ez a szakállas vicc a horgászok jel-
lemző tulajdonságáról, a nagy fogásokkal 
való kérkedésről szól. A vízpartokon, a 
falusi portákon és a kocsmák félhomá-
lyában már a kezdet kezdete óta közpon-
ti téma volt az, hogy ki mekkora halat 
fogott. A helyszínek, csalik és módszerek 
megtárgyalása mellett egyfajta egészsé-
ges versengés is vezérelte ezeket az esz-
mecseréket. Eme szokást öntötte szerve-
zett formába a Magyar Országos Horgász 
Szövetség, amikor a Magyar Horgász 
folyóirat hasábjain 1964-ben elindítot-
ta a máig működő országos rekordlistát. 
A postán beérkező igazolólapok mellett 
kezdetben gyakran maguk a szerkesztők 
kutatták fel egy-egy nagy fogás adatait a 
gyorsan terjedő vízparti pletykák alapján.

A Ráckevei Duna-ág, mint hazánk 
egyik legjelentősebb, legkedveltebb hor-
gászvize, már a legelső idők óta szebbnél 

szebb halakat ad az országos rekordlis-
tának. A számos abszolút rekord közül 
érdemes kiemelni azt a 40,5 kg súlyú, 
125 cm hosszú amurt, amely 1993-tól 20 
évig állt az országos lista élén. Az Angya-
li-szigettel szemben kukoricával csalizva 
akasztott növényevő a mintegy 3 órás 
fárasztás alatt több kilométeren át von-
tatta a szerencsés horgász ladikját! Ezt 
a méretet 2013-ban mindössze negyed 
kilóval haladta meg az az amur, ami azóta 
is az országos rangsor élén áll. A balinok 
abszolút listáját egy Dömsödön pergetve 
fogott ragadozó vezette hat évig. A 7200 
gramm súlyú, 83 cm hosszú hal fárasztása 
25 percig tartott 1978. szeptember 24-én.

Két duna-ági rekordfogás 2021-
ben is az összesített rekordlista élén áll. 
1980 júliusa óta vezeti a rangsort az a 
3,2 kg-os kősüllő, melyet Tassnál csont-
kukaccal csalizva sikerült horogra csal-
ni. Ugyanerről a környékről származik a 
compók listavezetője is, ezt a gilisztával 
fogott „haldoktort” 3,74 kg-os súllyal és 
56 centiméteres hosszal hitelesítették. 
Az utóbbi években a compó helyi védel-
mének köszönhetően egyre több nagy 
fogást jelentenek be, így reményeink 
szerint ez az országos rekord hamarosan 
megdől.

A dobogós helyezettek között is 
számtalan duna-ági fogást találhatunk, 
melyek közül egy 1983 áprilisában 
fogott 71 kg-os, 210 cm-es harcsát muta-
tunk be. Ezt a halat a ráckevei Árpád-híd 
alatti legendás harcsázó helyen műcsa-
lival pergetve akasztotta egy ifihorgász, 
a kapást pedig több mint másfél órás 
fárasztás követte, miközben a hal 200 
méter zsinórt húzott le az orsóról. Ez 
a harcsa mindössze fél kilogrammal 
maradt el az akkori országos rekordtól, 
ami azóta már sokszorosan megdőlt. 
2021-ben már egy 113 kg-os, Töröcs-
kei-tavon fogott harcsa vezeti az össze-
sített listát.

Duna-ági halak az országos rekordlistán

Dr. Széles Sándor amurja, 40,5 kg, 
1993.08.21.

Szentirmai László balinja, 7,2 kg,  
1978. 09. 24.

Bíró János compója, 3,74 kg,  
1992. 05. 09.

Ács László harcsája, 71 kg,  
1983. 04. 04.                        Béres Attila
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Horti János – megannyi egyesületi és 
területi bizottsági halfogó bajnokság 

győztese, a hatszor magyar bajnokságot 
nyert Soroksári Dunaági Területi Bizott-
ság csapatának tagja, az országos egyéni 
horgászbajnokságok négyszeres ezüs-
térmese, számos nemzetközi sportsiker 
részese. 

A halfogó versenysport nagy „öreg-
je”, Horti János hatéves lehetett, amikor a 
Rákos-patakban szülői és hatósági ellen-
zések dacára buzgón kóstolgatni kezdte 
a halfogás örömeit. A horgász-illegalitás 
éveit a csepeli gyáróriás horgászközös-
ségénél igazolt egyesületi tagság váltotta 
fel, hűséges tagja a Csepel Vas- és Fém-
művek Gyári Horgász Egyesületének, 
amely versenyzői sikereinek is bölcsője 
volt. 

Horgászbottal a világ körül

Nehéz lenne pontosan megmonda-
ni, hányszor nyert egyesületi és területi 
egyéni bajnokságot. Az országos egyéni 
horgászbajnokságokon azonban 13 év 
alatt egyszer sem tudott a dobogó legma-
gasabb fokára felkapaszkodni, pedig, de 

sokszor állt a bajnoki cím elnyerésének 
küszöbén! Kiemelkedő tudását a magyar 
bajnokságokon aratott második helye-
zések fémjelezték, ezért is ragadt rá az 
„örök második” jelző.

Horti János hatszor volt tagja a sport-
horgász világbajnokságokon részt vett 
magyar csapatnak. A dunaújvárosi VB-n 
kezdte „szürke eminenciásként”, s a 
luxemburgi Hüttermühlében volt utoljá-
ra VB csapattag. Ezenkívül kétszer nyert 

nemzetközi horgászversenyen egyéni baj-
noki címet, mindkét alkalommal Cseh-
szlovákiában. Ha a világot a szó szoros 
értelmében nem is járta körül, de megfor-
dult halfogó versenyzőként Ausztriában, 
Belgiumban, Bulgáriában, Csehszlová-
kiában, Franciaországban, Jugoszláviá-
ban, Lengyelországban, Luxemburgban, 
NDK-ban, NSZK-ban, Olaszországban, 
Romániában, Szovjetunióban és Svájc-
ban. Egy-egy országbeli szereplését 

Soroksári Dunaági Területi Bizottság 
csapatának legendás versenyzői:
Visszavonult az „örök második” – olvashattuk 1979-ben  
a MAGYAR HORGÁSZBAN
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meg annyi kedves élmény, kellemes vagy 
kevésbé kellemes sportsiker, avagy balsi-
ker övezte. Persze, az idő mindent meg-
szépít, s így János barátunk is már csak a 
szépre emlékezik.

Horti Jánosnak nemcsak a horgász-
modora volt sajátságos, de speciális hor-
gász-versenyfelszereléseit illetően kife-
jezetten különcködő típus volt. Amikor 
már jóformán minden élversenyző áttért a 
spiccbotokra, Jancsi barátunk még kemé-
nyen kitartott hosszú, teleszkópos, orsós 
botjai mellett. Amikor pedig az össze-
dughatós botok jöttek divatba, Jánosunk 
továbbra is a teleszkópos botok mellett 
kardoskodott. Zsinórok és horgok terén 
viszont nem ismert pardont, igyekezett 
mindig a legfinomabb szerelékekkel hor-
gászni. 

Ami versenyfelszerelésében a leg-
egyedibb, az a speciális Horti-féle úszó. 
Nem kevés gondot okozott halfogó ver-
senysportunk szövetségi edzőinek, hogy 
amikor a legdrágább és legkarcsúbb 
színpompás nyugati úszókat kiosztották 
a válogatott keret tagjainak, Jancsi bará-
tunk a saját maga által egy-egy darab 
balsafa tömbből faragott, nem éppen a 
legcsiszoltabb felületű, de a saját szemé-
nek legmegfelelőbb színösszeállításban 
kiállított úszókat használta. Kedvenc 
úszóalakja egy antennája felé vastagodó 
egyszerű répaalak volt, amely a rövid 
antenna előtt enyhén lekerekített, alul 
pedig a zsinórhoz egy ponton rögzíthe-
tő, karikás, fémdrótos PVC-rögzítésű, 
csúsztatható megoldású volt. Általában 
osztott súllyal dolgozott. Hazai verseny-
zőink és barkácsolóink közül ő kezdte el 
először házilag készíteni a kitűnőnél kitű-
nőbb styl-ólmokat. Kedvenc botmárkái a 
Shakespeare, a Daiwa és a MILO. Egyéb téren is kissé „maradinak” 

mondja magát. Kényszerűségből ő is 
megszedte ugyan egy-egy versenyre a 
maga árvaszúnyoglárva-mennyiségét, 
kedvenc csalija azonban a csontkukac 
és annak festett változatai. A szúnyog-
lárvát nem nagyon használta, a meglevő 
mennyiséget inkább az etetőanyaghoz 
keverte, csontkukaccal vegyesen. Az ete-
tőanyag összeállítás során „hétköznapi” 
horgászatokhoz a kukoricadara- kenyér-
bél keverékéhez némi konyhai ételma-
radékot vegyített. A versenyhorgászatok 
alapanyagait is ez az összeállítás adta 

meg kis mennyiségben, amelyhez túl-
nyomó arányban különböző olajos mag 
– pirított napraforgó, tökmag, földimo-
gyoró – és sütőipari őrlemények; tejpor, 
porított agyag, továbbá a különböző élő 
anyag – csontkukac, trágyagiliszta, árva-
szunyoglárva – elegy került bekeverésre.

Kedvelt horgászhelyei, fogási 
eredményei

Amikor nem versenyzett, akkor is 
nagy kedvvel keszegezett, sőt sokszor 
kimondottan versenyszerűen horgászott a 
Ráckevei Duna-ág vízterületén. Nagyon 
ritkán lehetett őt süllőzni vagy pontyozni 
látni. A céltudatos keszegezések eredmé-
nyeinek is köszönhette, hogy egy-egy jó 
horgászévadot négyszáz-hatszáz kilónyi 
zsákmánnyal zárhatott le, halainak nagy 
részét azonban gondos mérlegelés és 
jegyzetelés után az életteret jelentő vízbe 
visszahelyezte.

Sporttársai között nagy népszerűség-
nek örvendett, hiszen általában jó taná-
csokkal látta el őket. A felnőttek mellett 
különös szeretettel látta el jó tanácsaival, 
sőt olykor-olykor felszereléseivel is az 
ifihorgászokat. Keze alatt már nem egy 
fiatal híres versenyhorgásszá serdült. 
Csöndes, szerény, mindenkivel udvarias, 

igazi sportember volt.
A beszámolót a 

Arcanum Digitális Tu - 
do mánytár segítségével 
összeállította: 

Deme Sándor



Emlékezünk…
Az RDHSZ Makádi Tógazdaságát sújtó 2010. évi dunai árvíz fotóival emlékezünk és hajtunk főt  
a világon idén bekövetkezett pusztító áradások áldozatai előtt. Ha egy magán „kockatóban” háromszor egymás után meg

fognak egy pontyot, arra senki sem kapja fel a fejét. 
Az 57,3 km hosszú és 1766 hektáros RSDben, tekintve termé
szetes vizünk tiszteletet parancsoló méreteit, ilyen csak a legrit
kább esetben fordulhat elő, vagy mégsem…? 

Mióta megkezdtük a nagypontyvédelmi programunkat és 
chippel jelöljük rekordhalainkat a hitelesítéskor, azóta már 

11 olyan pontyunk is van a Duna-ágban, amit az első meg
fogás után egyszer visszafogtak sporthorgászaink, és most 
első ízben sikerült egy pontyunkat háromszor egymás után 
megfogni, ráadásul szűk 2,5 hónapon belül. Megsüvegelendő 
teljesítmény, már ami a ponty étvágyát illeti, el is neveztük őt 
„Zaba Joe”-nak. Most lássuk az első fogás és a két visszafogás 
paramétereit.

A borítókép:  Gazsi Máté (Szigetbecsei HE) rekord pisztrángsügere (2100 g, 41 cm, 34 cm),  
fogás helye: RSD J 10–11 fkm, fogás ideje: 2021. 07. 06.

Háromszor fogták meg az idén…

Név Egyesület Fogás  
időpontja

Hal tömege 
(g) Fogás helye Csali, etetőanyag

Vitvindics László Bugyi HE 2021. 06. 11. 21 770 RSD főág (Dunavarsány) Wafter, method kosár, 
szemes etetés

Pataki Gyula Dömsödi HE 2021. 07. 20. 21 180 RSD főág (Dömsöd) Bojli csali és etetés

Nagy Péter Dunaújvárosi HE 2021. 08. 23. 22 500 RSD főág (Tass) Bojli csali és etetés

2. megfogás: Pataki Gyula1. megfogás: Vitvindics László

3. megfogás: Nagy Péter Udvari Zsolt
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