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 I. RDHSZ CASTING JUNIOR OPEN Kupa – 2022
(casting horgászverseny versenykiírása)

A Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség Elnökségének megbízásából a Versenysport Bizottság szervezésében kerül megrende-
zésre a szigetszentmártoni focipályán (Dunapart-felső utca) – Google maps: https://bit.lv/3JpVhCf a 2022 évi I. RDHSZ CASTING 
JUNIOR OPEN kupa.

 A verseny időpontja: 2022. június 19., vasárnap (edzésnap: a versenyt megelőző szombat, június 18.)

Nevezés csak online regisztráció útján lehetséges az alábbi linken elérhető, nevezési lap kitöltésével:
https://forms.gle/y25mrix3bZGb3FzPA 

 Nevezési határidő: 2022. június 12.
A versenyt kizárólag az U20-as kategóriában indítjuk el! U20-as korosztályú az a versenyző, aki 2021. december 31-ig nem 
tölti be a 20. életévét.

A verseny nyílt nevezéses, az RDHSZ egyesületi tagsággal rendelkező versenyzőknek a részvétel ingyenes, az RDHSZ egye-
sületi tagsággal nem rendelkezőknek a részvétel 5000 Ft nevezési díj befi zetése ellenében lehetséges. Nevezési díj befi zetése 
készpénzben a helyszínen lehetséges.

A verseny az alábbi 2 kategóriában kerül megrendezésre:

 • 1.  („kezdő”)  kategória: 3 tusa kategóna (Skish, Áhremberg, egykezes távdobás)

 • 2.  („haladó”)  kategória: 5 tusa (1.  kategória  + legyes cél és távdobás)

A kategóriák részleteiről a verseny szervezői a versenyt megelőző technikai értekezleten tájékoztatást tartanak.

Az értékelése a fentiekben megadott U20 korosztályban és két kategóriákban történik.

 • A verseny díjazása kupák és érmek.

 • A versenyzők számára ásványvizet valamint előre összeállított hidegétel csomagot biztosítunk a verseny napján. A verseny 
után ebéddel várjuk a résztvevő versenyzőket.

 Versenyszabályzat:
Lebonyolítása az országos casting versenyszabályzat szerint történik.

https://nyito.mohosz.hu/index.php/versenysport/63-versenyszabalyzatok/881-casting-versenyszabalyzat-cvsz220212

 A verseny programja:
Június 18., szombat:

Edzési lehetőség 14.00 órától 18.00 óráig, (nem kötelező)

Június 19. vasárnap:

  7:30-ig regisztráció, megnyitó, sorsolás 
  8.00-tól a verseny kezdete 
14:00 a verseny vége, értékelés, ebéd 
15.00 eredményhirdetés, a verseny zárása 
16:00 versenypálya elhagyása, pálya bontása

 Díjazás:
Kategóriánkénti első három helyezett MOHOSZ serleget és érmet kap. Az RDHSZ tagjai közül az első 3 helyezett külön díjazás-
ban részesül, a legjobb versenyző pedig elnyeri az RDHSZ 2022. évi Casting Bajnoka címet! Az egyéni bajnokok jutalma egy-egy 
2023-as RSD kedvezményes területi jegy.

Az esetleges balesetekért, anyagi károkért a rendezők nem vállalnak felelősséget. Az eseményen képi és videó felvétel készül, 
melyet az RDHSZ saját eseményeinek kommunikációja során felhasznál.

Minden érdeklődőt szeretettel vár az RDHSZ Versenysport Bizottsága 
(https://rdhsz.hu/index.php/tevekenysegeink/versenysport/versenysport-bizottsag). 
Szigetszentmárton Önkormányzata és a 110 éves Kinizsi HE.

Kísérleti jelleggel 2022. május 11-én egy különleges fajjal gya-
rapítottuk az RSD halállományát: 1000 db előnevelt menyhali-

vadékot telepítettünk. Halgazdálkodó partnerünktől, a H&H Carpio 
Halászati Kft-től (Ócsárd) vásároltuk az ivadékot, ahol nagy szak-
értelemmel nevelték a különleges igényű halacskát. A szaporulat a 
Bács-Kiskun Megyei Horgászegyesületek Szövetsége munkatársai 
által a Duna-folyamból korábban begyűjtött anyahalaktól szárma-
zik, így azok az RSD vízterületében élő fajtársaikkal genetikailag és 
egyéb szempontok szerint is kompatibilisnek tekinthetők. Az ivadé-
kot 500–500 egyed mennyiségben a ráckevei Árpád hídnál és a du-
navarsányi Taksony vezér hídnál telepítettük, ahol reofi labb jellegű 
élőhelyet és nekik kedvező köves aljzatot találnak. A telepítést Sza-
bó Endre, az FB Halkísérő Munkacsoport tagja végezte el. Bízunk 
benne, hogy pár év múlva horgászaink téli fogásában megjelenhet-
nek majd a most telepített menyhalacskák. A telepítést a jövőben is 
folytatni kívánjuk ezzel az édesvízi tőkehalfélével, mint az RSD-
ben is őshonos, fontos „színező” faunaelemmel.

Menyhalivadék 
telepítés (képriport)

Udvari Zsolt
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Tisztelt 
Olvasó!
Egy kis kirándulásra invitálom Önöket… 

A mellékelt kis műholdképen feltün-
tettük az RDHSZ Horgász Tanösvényét, 
mely 1–10 állomáshelyből áll és a ráckevei 
Malom-öböltől a volt kajak-kenu sporttelep 
előtti partszakaszig tart. A projekt keretében 
az RDHSZ saját forrásból, Ráckeve Város 
Önkormányzatának engedélyével létesí-
tette a Horgász Tanösvényt. Az alábbi táb-
lákkal találkozhatunk a tanösvényen: Hor-
gászat és turizmus a Ráckevei Duna-ágon 
– A Ráckevei (Soroksári)-Duna története 

– A Ráckevei (Soroksári)-Duna vízgazdál-
kodása – A szigetszentmiklósi olajszeny-
nyezés és felszámolása – Az RDHSZ 

horgászcélú halgazdálkodása, haltelepíté-
sei – Az RDHSZ halőrzési tevékenysége 
– A Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség 
tagegyesületei – Az RDHSZ gyermek- és 
ifjúsági horgász nevelése – Az I. Országos 
halfogó bajnokság története – A Ráckevei 
Duna-ág rekordfogásai. A Horgász Tan-
ösvényhez útikalauz, nyomtatott itiner is 
készül, amely hamarosan hozzáférhető lesz 
a Ráckevei Tourinform Irodában. Érdemes 
végigjárni, elolvasni, levegőzni egyet és 

közben gyönyörködni 
a paradicsomi szép-
ségű Duna-águnkban!

Udvari Zsolt
főszerkesztő

A Magyar Országos Horgász Szövetség 2022. március 24-én ün-
nepélyes keretek közt adta át Budapesten, a Kopaszi-gátnál azt 

a 21 db gépjárművet, melyekkel a halőri szolgálatok újabb fejlesz-
tését valósították meg. A vízhasznosítók pályázat útján igényel-
hették a kétszemélyes Suzuki Jimny kisméretű halőri terepjárót 
(16 db) és Suzuki Vitara összkerék-meghajtású, hibrid rendszerrel 
rendelkező ügyvitelt támogató személygépkocsit (5 db).

Az ötven százalékos támogatottságú, kedvező pályázattal a 
Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség is élt és 2 db Suzuki Jimny 
terepjáróra adtuk le az igényünket, melyeket örömmel vehettünk 
most birtokba a megnyitó után.

Ezekkel a járművekkel Halőri Szolgálatunk soha nem látott 
szintű technikai eszközparkra tett szert! Szárazföldön 4 db Toyota 
Hilux, 2 db Suzuki Jimny segíti a kemény terepi közlekedést, 2 db 
Suzuki Vitara és 2 db halőri Piaggio robogó támogatja munkánkat 
a könnyebb útvonalakon. 

A vízen is jól elboldogulunk immár, mert a 3 db alumínium 
szolgálati nagy motoros, a 2 db alumínium szolgálati kis motoros 
és a kabinos őrhajó kellő lefedettséget és gyors reakcióidőt biztosít. 

Az új kis terepjárók máris igen népszerűek lettek halőreink 
közt, mert a rendkívül kis helyigényükkel nagy terepképesség pá-
rosul és így gyakorlatilag mindenhová el tud vele jutni a maximum 
2 fős halőri járőr. A mindössze 1090 kg-os tömeget a 102 lóerős, 
1500 köbcentis motor fürgén mozgatja. A kapcsolható összkerék-
hajtás és a felező, párosulva a komoly terepszögekkel, valósággal 
megállíthatatlanná teszi a járművet.  A meglehetősen barátságos 

arculatú, bájosan szögletes kisautók már meg-
kezdték szolgálatukat a Ráckevei Duna-ágon és 
mellékvizein a halak és horgászok érdekében.

Pfeifer Rikárd
halőrzési és horgászturisztikai  

ágazatvezető

Újabb fejlesztés a Halőri Szolgálatnál, 
avagy hadrendbe állt „S3” és „S4”…
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Az életet fenntartó folyamatok egyik 
legszükségesebb eleme az oxigén. 

Vízi környezetben a hiánya az élővi-
lág részleges vagy teljes pusztulásához 
vezet.  Az élővizek oldott oxigén tartal-
ma egyike a legfontosabb környezeti vál-
tozóknak a hőmérséklet, pH, tápanyagok, 
toxikus anyagok mellett. Létfontosságú 
elem a vízi ökoszisztéma lélegző tagjai 
számára, és nem kis szerepet játszik az 
üledékben végbemenő bakteriális lebontó 
folyamatokban is.

A vízben oldott oxigén keletkezése 
lehet abiotikus (nem biológiai eredetű) és 
biotikus (biológiai eredetű). Az abiotikus 
oldódás során a levegő oxigéntartalma 
oldódik a vízbe diffúzió útján, melynek 
folyamatát meteorológiai tényezők, példá-
ul az erős szél vagy az eső is elősegítheti. 
A vízi élővilág számára az oxigén egyik fő 
forrása az oxigénben gazdag víz utánpótlá-
sa. A Ráckevei-Soroksári Duna-ágba a víz 
betáplálása elsősorban a Kvassay-vízlép-
csőnél történik. A biológiai eredetű oldott 
oxigén a vízben lévő oxigéntermelő növé-
nyi sejtek, a planktonikus és bevonatlakó 
algák oxigéntermelése révén pótlódik.

Az oldott oxigén tartalom csökkené-
sének fő okai abiotikus tényezők, mint pél-
dául a vízhőmérséklet, hiszen a beoldódás 
és a kioldódás mértéke hőmérsékletfüggő 
(1. ábra), illetve biotikus tényezők, mint a 
vízi élőlények összességének légzése, az 
oxigénigényes bioszintézis (az ún. asszimi-
láció), a biomineralizáció, vagyis az oxigén 
ásványi anyagok általi megkötése, bizonyos 
gázok (pl. a kénhidrogén) feldúsulása, oxi-
dálható vegyületek [pl. vas (II.)-ion] jelen-
léte. Oxigént használnak a baktériumok 

is a nitrogénkörforgalomban: az ammónia 
oxidációjával keletkezik a nitrit, majd a nit-
rát a nitrifi káló baktériumok révén. Azon-
ban 2 mg/liter értéknél alacsonyabb szint-
nél a nitrifi káció leáll. A nitritből nitrát 
átalakulás oxigéndús körülmények között 
gyorsan végbemegy, oxigénlimitált körül-
mények között viszont megakad a folyamat 
nitrit szinten, ami káros a halakra nézve, 
hisz a nitrit számukra méreg, methemog-
lobinémiát okoz. A nitrit a halak vérében 
lévő hemoglobinban található vas (II.)-iont 
vas (III.)-ionná oxidálja, így oxigénszállí-
tásra alkalmatlan methemoglobinná alakul 
át. Így jön létre a szervezetben az oxigén-
hiányos állapot.

Az oldott oxigéntartalom a nap 
folyamán a víz mélységével összefüggő 
mértékben változik. Nappal az oxigén-
termelő fotoszintézis révén oxigéntermelés 
zajlik, míg éjjel, amikor a nap energiája 
nem áll rendelkezésre a fotoszintézishez, 

az oxigénfogyasztó légzés kerül túlsúlyba 
(2. ábra).

Természetesen szezonálisan is válto-
zik egy víztér oldott oxigén tartalma, 
hiszen minél több a napos órák száma, 
annál kifejezettebb az oxigéntermelő foto-
szintézis.

A vízben oldott oxigén a halak szá-
mára limitáló tényező, hatással van a 
halak szaporodására és étvágyára, illetve, 
ha nagyon nagymérvű az oxigénhiány, 
végső soron a pusztulásukhoz is vezethet.

Az eutróf vizekben erőteljes a növé-
nyek és algák szervesanyag-termelése 
és intenzív a nappali oxigéntermelés is. 
Az oldottoxigén-tartalom elérheti a 14–18 
mg/l-t is. A nappal oxigént termelő vízinö-
vények és algák az éjjeli időszakban nem 
állítanak elő oxigént, viszont igen intenzív 
légzés következtében fogyasztják azt. Ked-
vező, meleg, szélcsendes körülmények és 
oxigéndús, friss betáplált víz hiánya ese-
tén, hajnalban az oldottoxigén-tartalom a 
halak számára a kritikus 3 mg/l alá csök-
kenhet. Az oxigénhiány jele, hogy a halak 
pipálnak a víz felszínéhez közel, levegő 
után kapkodnak (3. ábra).

Ezt az állapotot levegőztetéssel lehet 
javítani.

Speciális eset a jég borította víz télen. 
Amíg nem esik hó a jégre, nincs gond, 
hiszen az átlátszó jég átereszti a napfényt, 
hogy beinduljon a fotoszintézis. Ezzel 
ellentétben egy már 2 cm vastagságú hó-
réteg is teljesen megakadályozza, hogy 
a fény a vízbe jusson, így gátolt az oxi-
gén-beoldódás és az oxigéntermelés is. E 

Az oldott oxigén szerepe a vízi 
ökoszisztémákban és a halakra 
gyakorolt hatása

Az 1. oldal folytatása

2. ábra. Az oldott oxigén napi változása magas trofi tású vizekben (Woynárovich András, 
Kovács Éva, Nagy Sándor Alex: A vízminőség állapotának felmérése és értékelése című 
könyvből)
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1. ábra. A víz oldott oxigéntartalma különböző hőmérsékleteken (Woynárovich András, 
Kovács Éva, Nagy Sándor Alex: A vízminőség állapotának felmérése és értékelése című 
könyvből)

A víz oldott oxigéntartalma, ami kissé változhat az egyéb oldott 
anyagok mennyiségétől és minőségétől, valamint magasságtól 
(légnyomástól) függően is.
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helyzethez a Ráckevei (Soroksári)-Dunán 
hozzájárulhat az alacsony dunai vízállás, 
ami akadályozza a megfelelő mennyiségű 
oxigéndús víz betáplálását. Az oxigénigé-
nyes lebontó folyamatok dominálnak, 
melynek következtében csökken az oldott 
oxigén koncentrációja és növekszik az 
ammónium-ion koncentráció. E kedvezőt-
len folyamatok együttes hatására oxigénhi-
ány léphet fel, az egysejtű és többsejtű vízi 
állományt, köztük a halak állományát is 
veszélyeztetve.

3. ábra. Pipáló halak (forrás: Nemzeti 
Köznevelési Portál oktató anyaga)

Másik speciális eset a nyári kániku-
lában jellemző vízvirágzás, amikor olyan 
nagymértékben szaporodnak el a ciano-
baktériumok (más néven kékalgák), hogy 
a víz felszínén szemmel látható el színező-
dést okoz ez a kékalgatömeg (4. ábra). 

Nem csak a napfény behatolását akadá-
lyozzák ezzel, hanem az oxigén-beoldódást 
is. Igaz, a nagy tömegű alga nagy mennyi-
ségű oxigén termelésére képes, de – ahogy 
fentebb már említettük, – éjjel, amikor 
csak a légzés érvényesül, nagy koncentrá-
cióban fogyasztják is az oxigént. Ráadásul 
a víztestben lévő algatömeg, mivel nem 
jut elég fényhez, elpusztul és leülepedve a 
mederfenékre lebontó oxigénigényes folya-
matokat indukál. 

Rendkívüli eset, amikor a vízben a 
felszaporodott algák nappali oxigénter-
melése révén a víz több oldott oxigént 
tartalmaz, mint amennyi az adott hőmér-
sékletnek megfelelő lenne, ezt nevezzük 
túltelítettségnek. Ha a túltelített víz hir-
telen tovább melegszik erős melegfront 
és derült, szélcsendes időjárás esetén, az 
oldott oxigén gázbuborékok formájában 
kiválik a halak szervezetében, gázembó-
liát okozva.

Az oldott oxigén alakulását – a már 
említett környezeti hatások mellett, mint 
a kémiai paraméterek és az időjárás – 
befolyásolják olyan antropogén hatások, 
mint az olajszennyezés. Az olaj fennma-
rad a víz felszínén, és megakadályozza az 
anyagmozgást a levegő és a víz határán, 
sem a légköri oxigén nem tud beoldódni 
a vízbe, sem az anyagcsere során keletke-
ző gázok nem tudnak távozni a vízből. Az 
olaj a napfényt sem engedi át, így akadá-
lyozott a fotoszintézis, ami oxigénhiány-
hoz vezet.

A Ráckevei (Soroksári)-Duna halfa-
unájának elsődleges fontosságú a vízben 
rendelkezésre álló oxigén koncentrációja. 
Ezt sok minden befolyásolhatja. Meghatá-
rozó jelentőséggel bír a Dél-pesti Szeny-
nyvíztisztító Telep felől érkező tisztított 
szennyvíz, amely sokszor okoz vízmi-
nőségi problémát az RSD-n, leginkább a 
felső szakaszon, a Molnár-szigetnél ala-
kulhat ki oxigénhiányos állapot. Az egyre 
szélsőségesebb időjárási viszonyok hatá-
sára, a gyakrabban előforduló nagymér-
vű csapadékkal a tisztítatlan szennyvíz 
a Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep kapa-
citását meghaladva (záportározó bővíté-
sének ellenére is), nagyobb gyakorisággal 
jut el az RSD-be, ahol a Duna folyamnál 
lényegesen rosszabb hígítási arányok van-
nak. A záporral kevert szennyvízzel, a 
szennyvíztisztítót megkerülve, tisztítás 
nélkül jutnak az RSD-be az ipari szeny-
nyvizek, a közegészségügyi szempontból 
veszélyes anyagok és a szerves anyagok. 
A vízbe kerülő nagy mennyiségű szerves 
anyagot a baktériumok lebontják, ezál-
tal olyan szervetlen anyagok (ammónia, 
nitrit) keletkeznek, amelyek a vízi fauna 

mérgezéséhez, illetve az oldott oxigén 
tartalom jelentős csökkenéséhez vezet-
hetnek. 

Amikor a Duna vízállása olyan ala-
csony, hogy akadályozott az RSD vízután-
pótlása, a mellékág könnyen pangóvizes 
térré alakul, maga után vonva a vízminő-
ségromlást, különösen a nyári kánikulai 
időszakokban, amikor az algaszaporodás 
berobban, és emiatt tartósan oxigénhiá-
nyos állapot lép fel, ami halpusztuláshoz 
vezethet.

Az egyes halfajoknak különböző az 
oldott oxigén igényük, sok esetben attól 
függően, hogy milyen hőmérsékletű a 
víz. A halak magasabb hőmérsékleten 
több oxigént igényelnek, mert az oxigén-
szállítás nagyobb hőmérsékleten kevésbé 
hatékony. A ponty számára például az 
optimális oldott oxigén tartalom 6 mg/l, 
pusztulásuk pedig 20 °C-on 0,8 mg/l 
oldott oxigén tartalomnál kezdődik. 

A tartósan alacsony oldott oxigén 
szint hatására a halak növekedése lelassul, 
fogékonyabbak lesznek a betegségekre, 
bakteriális fertőzésekre. 

A Ráckevei (Soroksári)-Duna halál-
lománya számára elsődleges fontosságú a 
víztér oldott oxigén koncentrációja, folya-
matos monitorozása segíti a vízügyi szak-
embereket és a mellékágat használókat, 
a horgászokat. Az oldott oxigén mérését 
a szakemberek a helyszínen, helyszíni 
mérőműszerek használatával és a laborató-
riumba beszállított mintából, kémiai reak-
ciók útján is rendszeresen meghatározzák.

A környezetvédelem nagyon fontos 
része a vízminőség -védelem. Szakembe-
reknek és vizeket használóknak folyama-
tosan figyelnünk kell, hogy felszíni vize-
inket megóvjuk a szennyezésektől, hogy 
a vízi élővilág számára biztosítani tudjuk 
a megfelelő vízminőséget és annak egyik 
legfontosabb paraméterét, az oldott oxi-
gén tartalmat.

Szakirodalom

•• Woynárovich András, Kovács Éva, 
Nagy Sándor Alex: A vízminőség álla-
potának felmérése és értékelése

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

•• Fekete-Endre, Szabó S. András, Tóth 
Árpád: A vízszennyezés ökológiája

Barreto Sára – 
Kőszeghy Csaba

RDHSZ Környezet-
védelmi Bizottság

4. ábra. Cianobaktérium vízvirágzás 
(Forrás: Élet és Tudomány 2019/20  
Máthé Csaba: Méregkeverő 
cianobaktériumok című cikke)
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Amikor ez a mondat elhangzik, akkor 
tudható, hogy az intézkedésben – le-

gyen az rendőri, vagy épp halőri – válto-
zás áll be. Az addig egyszerű igazolta-
tásnak, ellenőrzésnek induló intézkedés 
szintet lép.

Teszi ezt azért, mert az intézkedés alá 
vont személy vonakodik eleget tenni vala-
mely kötelezettségének. Lehet ez például 
a személyazonosság igazolása, lehet ez a 
folyamatban lévő jogsértő cselekmény ab-
bahagyása és egyebek. De az is lehet, hogy 
megpróbálja kivonni magát az intézkedés 
alól a helyszín váratlan elhagyásával, ne-
tán az intézkedő rendészeti feladatot ellátó 
személyt megtámadja.

Ilyenkor az intézkedő hivatalos sze-
mély egy előre meghatározott koreográfiát 
követve, szigorú szabályok mentén, de ér-
vényt, kell, hogy szerezzen a törvénynek, 
akár kényszerítő erő, vagy eszköz alkalma-
zásával.

A rendészeti feladatokat ellátó szemé-
lyeknek, így természetesen a hivatásos 
halőröknek is meg kell tanulniuk mindent 
ebben a témában és eredményes vizsgát 
is kell tenniük, ahhoz, hogy kitűzhessék a 
jelvényt és dolgozhassanak választott hiva-
tásukban.

Emberekkel foglalkozni amúgy sem 
egyszerű dolog, hát még a törvényt betar-
tatni, netán erővel rákényszeríteni egy vo-
nakodó, antiszociális elkövetőre, nos hát az 
meg végképp nem olyan könnyű.

Ezért nem elegendő csupán egy ered-
ményes vizsga, hanem a tanultak rendsze-
res ismétlésével, felelevenítésével, gyakor-
lásával szinten is kell tartani a megszerzett 
tudást.

A fentiek szellemében tartotta meg idő-
szakos szakmai elméleti és gyakorlati tré-

ningjét az RDHSZ Halőri Szolgálata 2022. 
március 31-én.

Nem célunk a Tisztelt Olvasó untatása 
a részletekkel, ezért csupán a tréning tema-
tikáját mutatjuk itt be, melyből azért lát-
ható, hogy miről is volt szó a tanteremben 
vagy mi is történt a terem padlóján.

Halőri intézkedéstechnikai-  
és eü. tréning

Intézkedéstematika alapjai,  
kialakulása:

•• Célja 
•• Sikeressége 

Igazoltatás:
•• együttműködő személlyel
•• nem együttműködő személlyel
•• gépjárműves igazoltatás + gépjármű 

átvizsgálás

Kommunikáció
Gyors profilozás és pszichológia 
Okmányok és adatkezelés 
Ruházat és csomagátvizsgálás

Kényszerítő eszközök alkalmazása:
•• testi kényszer
•• vegyi eszköz
•• gumibot

Testi kényszer:
•• távolságtartó technikák (speer tech-

nikák alkalmazásával)
•• fogásokból való szabadulások  

(speer technikák alkalmazásával)
•• ütéshárítás
•• földre viteli technikák
•• ellenszegülő személy helyben  

tartása

Vegyi eszköz:
•• használat szabályai
•• fajtái
•• módja
•• hatása
•• veszélyei
•• elsősegély

Gumibot használat:
•• szabályai
•• alap állások:

 – várakozó
 – védekező 
 – támadó

•• eszköz elővétele
•• védés és hárítás
•• távolságtartó technika
•• szabadulás
•• védés földre vitellel
•• ütések

Alap elsősegélynyújtás:
•• ájult személy ellátása 
•• sokkos személy ellátása (vörös és 

fehér sokk)
•• törés ( nyílt és zárt)
•• koponya alapi törés észlelése
•• nyílt vérzéses sebek ellátása
•• újraélesztés

„Az a jó intézkedés, amit be is tudsz 
fejezni!” tartja a mondás. Biztosíthatjuk 
a Tisztelt Horgásztársakat, hogy hivatá-
sos halőreink felkészültsége megfelelő, az 
általuk kezdeményezett intézkedés ered-

ményesen le fog zajlani, 
bárki ellen indul is.

Pfeifer Rikárd
halőrzési 

és horgászturisztikai  
ágazatvezető

A törvény nevében!
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2022. március 19-én csatlakoztunk a szigetcsépi nagyszabású 
szemétszedési akcióhoz. Temérdek iskolás és önkéntes dolgozott 
egész nap azon, hogy Szigetcsép külterülete – beleértve a vízpar-
tokat is – megtisztuljon az illegálisan lerakott hulladéktól. Halőri 
terepjárónk az utánfutóval a védett Csupics-szigetről, az „Olajve-
zeték” horgászhelyekről, valamint a vízparti dűlőutakról gyűjtötte 
be és vitte a konténerekhez a rengeteg bezsákolt vagy nagy dara-
bos hulladékot. Az akció végén közel harminc köbméter illegális 
hulladék került elszállításra a területről. Köszönet a szervezőknek 
és a résztvevőknek!

2022. április 9-én, 07:00 órai találkozóval meghirdetett RDHSZ 
szemétszedési akciónkat majdnem meghiúsította az időjárás, 
amikor is zuhogó esőre és erős szélre ébredtünk. Gyors telefon a 
halőrkollégákkal és megállapodtunk abban, hogy nem vagyunk 
cukorból, valamint hátha eljön valaki a számosan bejelentkezett 
önkéntesek közül. Hárman jöttek el… Akiknek ezúton is, szívből 
köszönjük segítségüket! A Halőri Szolgálatunk munkatársai és a 
megjelent 3 fő önkéntes a zord idő – zivatarokkal tarkított viharos 
szél – ellenére elvégezték az adott napra módosítottan kitűzött célt. 
Az Északi-övcsatornát, valamint a kis- és nagy XXX-as csatornát 
mintegy 10 köbméter illegális hulladéktól – nagyrészt „horgászsze-
méttől” – tisztították meg teljes hosszban, mindkét oldalon. Sajnos 
a viszonylag kis létszám miatt a Duna–Tisza-csatorna nem került 
sorra, oda külön szedést fogunk szervezni.             Pfeifer Rikárd

Tavaszi nagytakarítás

Rózsa-szigeti szaniterkonténer
Örömmel értesítjük Önöket, hogy a Ráckevei Dunaági Hor-

gász Szövetség 2021 októberében beüzemelte a fél évvel ez-
előtt megrendelt, és most megérkezett, gyári új, 20 lábas (6 méte-
res) szaniter konténert.

A konténer beszerzését a régi vizesblokk-épület közelgő 
korszerűsítése és a kapacitásigény megnövekedése indokolta. 
A korszerű, nagy teljesítményű konténerben 4 db WC helyi-
ség, 2 db zuhanyzó helyiség, 2 db kézmosó kapott helyet. Saját 
szennyvíztartállyal rendelkezik, melyben közel 8 köbmétert tud 
tárolni. 

Az objektum saját fűtőberendezéseivel kellemes melegben 
várja a tisztálkodni vágyó vendégeket. A nagyméretű vízmelegítő 
berendezése gondosodik arról, hogy kapacitásának megfelelően a 
zuhanyzók és a kézmosók bőséges meleg vízzel álljanak rendel-
kezésre. 

Kérjük, vigyázzunk együtt állagára és 
tisz  taságára, hogy sok éven át szolgálhassa a 
Rózsa-szigeten a pihenni vágyók kényelmét!

Pfeifer Rikárd
halőrzési és horgászturisztikai 

ágazatvezető
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A Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség 
idén negyedik alkalommal – az egye-

sületi versenyfelelősök javaslatára – áp-
rilis 16-án, húsvét hétvégéjén rendezte az 
RDHSZ Gyermek és Családi horgászver-
senyt. Helyszínéül ismét, a tavasszal apró 
halban (általában) gazdag Dömsödi övcsa-
tornát választották a szervezők. 

Az esemény célja idén sem volt más, 
mint hogy a gyerekeket úgy csaljuk a víz-
partra, hogy a családtagjaikkal (szülők és 
nagyszülők, hozzátartozók) párban tud-
janak horgászni. Nagyszerű alkalom volt 
ez arra, hogy ismerkedjenek a halakkal, a 
módszerekkel, a versenyhorgászat alapjai-
val. Az eseményre ismét nagy érdeklődés 
volt, hiszen előzetesen 45 csapat regisztrált, 
és a reggeli sorsolásnál is 38 csapat jelent-
kezett és vágott neki a 3 órás horgászatnak. 
Újításként ettől az évtől már három kate-

góriába lettek sorolva a nevezők. Külön 
horgásztak azok a párok, akik 10 év alatt 
gyermekkel neveztek, külön az idősebb, 15 
évnél fiatalabb gyermek horgászok – csa-
ládtagjaikkal kiegészülve,  valamint külön 
szektorban (esélyegyenlőséget biztosítva!) 
versenyeztek azok a csapatok, amelyek 
felnőtt tagja aktív versenyző. A csapatta-
gok (gyermek–felnőtt) fogása együtt lett 
értékelve, így a zsákmányt sok helyen egy 
szákba gyűjtötték. 

Az U10-es kategóriát Schmidt Andrea 
és Schmidt Benjámin nyerte. Az U15-ös 
kategóriát Kristóf  Richárd és Kristóf Tibor 

nyerte. A profi kategóriát Lakatos Sándor 
és fia, Áron nyerte. Részletes eredmények 
az rdhsz.hu/versenysport oldalon megtalál-
hatóak.

A verseny szervezésében, a Verseny-
sport Bizottság munkáját idén is az RDHSZ 
vezetése mellett több támogató segítette:

•• Az Aluflokk a nyerteseknek ajánlott 
fel díjakat.

•• A Bait Factory az előcsalit biztosí-
totta minden csapat számára.

•• Carp Zoom etetőanyagok.
•• Dovit etetőanyagok. 
•• Exner horgászúszók. 
•• Promix etetőanyagok.

Mind a csaliknak, mind pedig a horgá-
szathoz szorosan kapcsolódó ajándékok-
nak nagyon örültek a horgászatra jelent-
kező  gyerekek, akik a szövetségtől több 
hasznos ajándékot is kaptak (nyakpánt hal 
méréshez, kéztörlő a horgászathoz).

A siker első számú visszaigazolása, 
hogy a gyerekek élvezték a közös horgá-
szatot, tetszett nekik a szép környezet, a 
barátságos hangulat, segítőkész támoga-
tás és persze nagyon örültek a megannyi 
ajándéknak is. A bizottság kér és kap is 
visszajelzést a résztvevőktől a jövőbeni 
fejlesztési lehetőségekről, mely segít a jö-
vőbeni versenyek tervezésénél. A bizott-
ság célja, hogy a jövőben emeli a verseny-
zői létszámot úgy, hogy a minőségből és 

a szervezés színvonalból 
nem enged.

Kocsis László
RDHSZ Versenysport 

Bizottság 

Ünnep  
a vízparton!
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Nem hiszem, hogy elődeink gondolták 
volna 1912-ben, hogy az akkori VÁN-

DORKEDV Egyesület szakosztálya még 
110 esztendő elteltével is működni fog, sőt 
kis hazánk második legrégebbi Horgász 
Egyesületeként napjainkban is igen moz-
galmas életet él! Méltán lehetünk büszkék 
arra, hogy elődeink hagyományait meg-
őrizve visszük tovább a zászlót. Nevel-
getjük a fiatalokat a horgászatra, a termé-
szet szeretetére és tiszteletére, sőt komoly 
versenyeredmények bizonyítják, hogy jól 
tesszük a dolgunkat. Több magyar bajno-
ki cím sorakozik a polcainkon, de az RSD 
menti iskolák versenyein sem maradunk 
kupák nélkül sosem. Azt is csak keve-
sen tudják, hogy a csónakos lampionos 
felvonulás ötlete és első megvalósítása is 
tőlünk származik, és ma már országszerte 
vannak augusztus 20-án ilyen megmoz-

dulások. A Vezetőségünk azon munkál-
kodik, hogy jó legyen nálunk tagnak len-
ni, és ez ügyben is jók a visszajelzéseink. 
A 110 éves évfordulónkra a felújított ta-
nyánk napelemrendszert, új nyílászárókat 
és terasztetőt kapott egy sikeres pályázat-
nak köszönhetően. És persze horgászunk 
is, ki többet, ki kevesebbet, de azért ez az 
az időtöltés, ami az egyesületünk tagjai-
nak fő tevékenysége. Eleink ezzel a céllal 
hozták létre szakosztályként az egyletet, 
és most büszkén láthatják, a KINIZSI ma 

is él és fejlődik, és re-
mélhetőleg így lesz ez 
még jó sokáig!

Illés István  
HE elnök

110 ÉVES A KINIZSI Horgász Egyesület

Molnárpaprikás à la Misi bácsi...
– ahogy a békésszentandrási Nagy Mihály készítette –

Csak leső-, szürke-, avagy folyami harcsa jöhet számításba, 
mással ne is próbálkozz! Csak frissen pucolt halalapanya-

got használj, a fagyasztott már nem jó! Nyúzd meg a harcsát! 
A kb. 2,5 kilósforma már pucolt harcsa fejét, farkát levágjuk, 
majd lefilézzük. A filéket legalább 3×3 cm-es vagy nagyobb 
kockákra vágjuk, felaprítunk egy nagy fej vöröshagymát, ola-
jon üvegesre pirítjuk, hozzáadunk egy feldarabolt tv paprikát 
és egy paradicsomot, tetejére rakjuk a harcsafejet, -farkat, a 
kevésbé törékeny darabokat, majd ezek tetejére a harcsakoc-
kákat. Felöntjük annyi vízzel, hogy éppen ellepje a halat, mert 
a harcsa is ereszt vizet és akkor leves lesz belőle, beleteszünk 

4–5 db babérlevelet, ha forr legalább 2 evőkanál pirospaprikát 
teszünk bele és fél óráig főzzük közepes lángon, nehogy szé-
tessenek a harcsadarabok. Ha megfőtt, 1 pohár tejfölbe 1 evő-
kanál lisztet keverünk, pici vízzel csomómentesre keverjük, a 
harcsapaprikásba tesszük, közben lazán rázogatjuk a lábast, 
nem kevergetjük, mert szétesik a harcsa. 1–2 percig forraljuk 
és kész a finom molnárpaprikás. Szélesmetélt javallott hozzá, 
de csuszatésztával is elcsúszik. Tejfellel még nyakon önthe-
ted a tányérodon, ha úgy óhajtod. Pár vékony szelet hegyes 
erőspaprika-karika se ront rajta, ha csíped az erőset. A kitálalt 
tészta mellé rakjuk a harcsapaprikást, de tálalhatjuk finom tú-
rós csuszával is, úgy még finomabb. Italajánlat: a Körös-vidéki 
(ejtsd „Körözs” – Misi bá’) halétel elé sompálinka, utána Irsai 
Olivér dukál.

Udvari Zsolt
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A Versenysport Bizottság az év első hónapjában mindig megter-
vezi a teljes éves eseménynaptárat. Ilyenkor nem csak verse-

nyek, hanem az egyéb programok szervezése is elindul, ilyen a 
versenypálya karbantartás is. A szövetségi versenysport népszerű, 
változatos és egyben jó fogásokat ígérő Csőhídi versenypályáját 
minden tavasszal fel kell készíteni a szezonra. A pálya karbantar-
tása csak a szükséges engedélyek beszerzése után volt lehetséges. 
A február 27-ére tervezett eseményre a bizottság és munkacsoport 
tagjain kívül sok önkéntes jelentkezik évről évre. 

A karbantartást részben partról, részben vízről kell végezni. 
A nádat csak a szükséges mértékben kell visszavágni úgy, hogy a 
horgászhelyek előtt szabad vízfelület legyen. A pálya felső szaka-
szán a bozótos, a pálya alsó szakaszán a dohányleveles megregu-
lázása a legfőbb feladat. Az egyes feladatokat külön csoportokba 

rendeződve kell elvégezni. Szemétszedés, nádvágás, zöldhulladék 
gyűjtés, bozótvágás, mind-mind fontos feladat. Az összegyűj-
tött hulladékot, valamint a felhalmozott zöldhulladékot a Csepel  
Önkormányzat Városgazda Zrt. szállítja el.

A pálya a karbantartás után így már egész évben rendelkezésre 
áll az összes horgásznak, nem csak a versenyzőknek! A fogási le-
hetőségek ezen a szakaszon is kiválóak. A versenyek alkalmával, 
az előzetesen kiplakátolt időpontokban időszakosan lezárásra ke-
rül a versenypálya éppen használt szakasza, de az esetek többségé-
ben nem az egész(!). 

A pálya egyébiránt az evezősök, a futók, a kerékpárosok és a 
sétálók körében is nagyon népszerű. Az egyes hobbi tevékenységek 
békésen megférnek egymás mellett a szárazföldön és a vízen is. 

A Versenysport Bizottság ezúton is köszöni az önkéntes civi-
lek segítségét. Találkozzunk a versenyeken!            Kocsis László

Versenyre készülve

Örömmel adjuk hírül Kedves Olvasóinknak, hogy a Rózsa-szi-
geti Horgásztanya Komplexum – amúgy sem szűkös – hor-

gászhely repertoárja egy új, nagyméretű vízi állással bővült. 
A Rózsa-sziget nyugati felén, az új, „Erőművi-ágban” (régi Büdös 
sarki-ág) létesítettünk egy 2,5 méter széles és 6,25 méter hosz-
szú stéget, amely 7,5 méteres bejárójával a nádas előtti sodró víz 
határát éri el. Itt 3 személy kényelmes horgászata válik lehetővé. 
Könnyedén megdobhatóak az erős áramlás miatt keményre kimo-
sott meder 4–6 méteres mélységei is. Ideális választás lesz ez a 
horgászhely azon vendégeink számára is, akik a ragadozó halas 

horgászat kényelmesebb módozatait űzik. Akár a letett botos élő-
halas-halszeletes süllőzést, vagy akár nadályos-gilisztacsokros 
harcsás fenekezést választják, itt jó esély kínálkozik talán életük 
süllőjével vagy harcsájával való találkozásra is!
https://rdhsz.hu/rozsasziget

Információ:  Paczolay Mária gondnok 
06-30-202-5693 
rozsasziget@rdhsz.hu

Pfeifer Rikárd
halőrzési és horgászturisztikai 

ágazatvezető

Bővült a Rózsa-szigeti horgászhely 
kínálat!
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Idén már 2022. március 9-én elkezdődtek 
a tavaszi haltelepítések. Először a Döm-

södi Tógazdaságban teleltetett kétnyaras 
állományt helyeztük ki az RSD és mellék-
vizeire. A halgazdálkodási tervet sikerült 
jócskán túlteljesíteni, ugyanis az RSD-re 
26 924 kg (terv 20 000 kg), a mellékvizek-
re pedig 15.308 kg ponty került ki. A halak 
döntő részé fogható méretű volt, átlagsú-
lyuk 1 kg.

A tavaszi halgazdálkodási munkák 
folytatásaként előtérbe kerültek a ragadozó 
halak. A szaporításra szánt csuka anyaha-
lakat a ráckevei halkeltetőbe szállítottuk. 
A szaporításra már nem szükséges anya-
állományból, illetve később a leszaporított 
anyahalakból is helyeztünk ki nagyméretű 
csukákat a Ráckevei Duna-ágba. Az ösz-
szesen 656 kg, három kg átlagtömegű ha-
lakat három különböző időpontban (2022. 
április 1., 7. és 26.) és négy telepítőhelyre 
(Szigetszentmiklós, Szigetszentmárton, 

Szi getcsép, Szigetbecse) vittük. A csukák 
mellett nagyméretű harcsákat is – 359 kg 
– telepítettünk 2022. április 7-én. A III–IV. 
nyaras halak átlagtömege 5 kg volt.

A ráckevei halkeltetőben idén is nagy 
mennyiségben állítottunk elő zsenge fo-
gassüllőt és csukát. A halastavi előneve-
léseken, kihelyezéseken kívül a horgász-
vizeink halasítására is jutott 2,2 millió db 
fogassüllő (2022. április 12.) és 300 000 db 
csuka (2022. április 22.). A zsenge haliva-
dékok előnevelése Szigetbecsén folytató-
dott, amelyek közül a csuka kiemelkedően 
jól sikerült. A 3–4 cm-es kis csukákat 2022. 
május 2-án kezdtük lehalászni és a lehe-
tő legtöbb helyre próbáltuk minél jobban 
szétosztani. A Ráckevei Duna-ágba 73 000 
db (terv 32 000 db), az Északi-övcsator-
nába 10 000 db (terv 10 000 db), a Duna–
Tisza-csatornába 5000 db (terv 5000 db), 

a Somlyó-csatornába 2000 db (terv 2000 
db), a Dömsödi Holt-Dunába 1000 db (terv 
1000 db) előnevelt csuka került partról és 
csónakból telepítésre.

  
    

    
Ugrai Zoltán – 

Udvari Zsolt

2022. tavaszi haltelepítés összefoglaló
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2022. esztendő hűvös, szeles tavaszi időjá-
rása – amely persze mindig hétvégén volt 
a legcudarabb – visszafogott horgászlét-
számot produkált vízterületeinken. Érte-
lemszerű, hogy a viszonylag kevés horgász 
között aránylag kevés szabálytalankodó 
volt, de azért akadt néhány. Lássuk, hogy 
az első negyedévben bekövetkezett sza-
bálysértések, bűncselekmények hogyan 
tevődnek össze.

Jelen tájékoztató tehát  a 2021. január 
01-től március 31-ig megindított, feldolgo-
zott halőri ügy-anyagokat tartalmazza.

Ebben az időszakban 46 elkövetővel 
szemben indult meg az eljárás, az alábbi 
bontásban:

2022. I. negyedév
Jogosulatlan horgászat: 24 fő
Több botos horgászat:  2 fő
Méret alatti hal kifogása: 1 fő
Tilalmi időben való horgászat: –
Helyi időkorlát túllépése: –
Tiltott helyen való horgászat: –

2022. I. negyedév
Kifogható halmennyiség  
túllépése: 2 fő

Fogási napló nem-, vagy hamis 
vezetése: 10 fő

Őrizetlen, vagy kivilágítatlan 
készség: –

Orvhalászat bűntette: 6 fő
Tiltott horgászmódszer: – 
Külső akadásos hal megtartása: – 
Védett vagy nem kifogható hal 
megtartása: – 

Felső méretkorlát feletti hal  
elvitele: –  

Vízügyi vonatkozású ügy: –
Természetvédelmi vonatkozású 
ügy: 1 fő

Összesen: 46 fő

Hangsúlyozzuk, hogy a legtöbb eset-
ben halmazat is felmerül (pl. a tiltott he-
lyen horgászó több halat visz el, a több 
bottal horgászó méret alatti halat tart meg 
stb.). Ez esetben a súlyosabbik ügye kerül a 
fenti statisztikába.

Az első negyedévben elfogott 6 fő orv-
halász szerencsére nem volt halász a szó 
szoros értelmében, mivel kijelölt kíméleti 
(vermelő-, ívó-) területen történő horgászat 
miatt indult ellenük eljárás. A jog azonban 
tettüket bűncselekménynek minősíti és az 
orvhalászat bűntette miatt kell felelniük, 
így ebben a kategóriában kell nyilvántar-
tanunk őket.

Ezúton is szeretnénk megköszönni hor-
gásztársainknak a sok hasznos informáci-
ót, mellyel munkánkat segítik!

Kérjük a továbbiakban is jelezzék, ha 
nem odaillőt látnak-tapasztalnak szeretett 
vízterületünkön! A bejelentéseket diszkré-
ten kezeljük!

A 24 órán át hívható halőri ügyeleti  
telefonszám 2022-ben is  

rendelkezésükre áll: 

+36 30 675 7304 

Pfeifer Rikárd
 halőrzési és horgász-

turisztikai ágazatvezető

Tavasz végén, nyár elején nagyobb 
mennyiségű nagytestű elpusztult halat 
lehet látni a Duna-ágon.  
Mi az oka ennek a jelenségnek?
Májusban – jellemzően az első melegebb időszak környékén – meg-
szaporodnak a nagytestű elpusztult halakról szóló bejelentések. 
A gyakran több tízkilós pontyok, busák, amurok érthetően zavar-
ják a horgászok szemét és orrát nemcsak a Ráckevei Duna-ágon, 
hanem hazánk többi nagyobb horgászvizén is. Számtalan elméletet 
lehet hallani a halpusztulás okairól a betegségtől a mérgezésen ke-
resztül egészen az ilyenkor tömeges nyárfaszösz miatti fulladásig.

A valódi ok jóval egyszerűbb: ezek a halak jellemzően tél végén 
pusztultak el, természetes elhullás következtében. A téli mostoha 
körülmények és a táplálékhiány következtében lecsökkent ellenál-
ló képesség minden évben alaposan megtizedelik a halállományt. 
A dögök nagy része rejtve marad a mederben és a nádasokban, a 
többi pedig a felmelegedő vízben a felszínre emelkedik gyakran 
meglepően jó állapotban, mivel a hideg vízben jóval lassabban in-
dul be a bomlás.

Felelős halgazdálkodóként halőreink összegyűjtik és fehér-
je-feldolgozóba szállíttatják a dögöket. A begyűjtött mintákat 
rend szeresen bevizsgáltatjuk, hogy kizárhassuk a betegséget és a 
mérgezést.

Megengedett-e a stupek behúzása 
általános területi jeggyel?
A kedvelt harcsázó készség, a stupek segédbotos behúzása nem 
valódi behordás, hiszen a segédboton lévő nagy tömegű ólmot 
dobással juttatják a rendeltetési helyre, így a távolságot és az 
irányt behatárolja a felszerelés és a horgász ügyessége, vagyis ez 

a módszer nem alkalmas a „sportszerűtlen” előnyszerzésre. Ezért 
a segédbotos behúzás 2021-től általános területi jeggyel is megen-
gedett. A stupek csónakkal, etetőhajóval, úszva, vagy más mód-
szerrel elvégzett behordása viszont továbbra is csak bojlis behúzós 
területi jegy birtokában végezhető.

Milyen esetben vonhatja be a halőr  
az állami és a területi jegyet? Mikor 
kerül bevonásra csak a területi jegy?
Általánosság-
ban azt lehet 
mondani, hogy 
ha a helyi hor-
gászrendet sérti 
meg a horgász 
– pl. compó fo-
gásának tilalma 
–, akkor csak a 
területi jegyet 
von(hat)ja be a 
halőr, a jogsza-
bályi rendelkezések megsértése esetén pedig mindkettőt. Azon-
ban ez nem mindig ilyen egyszerű, pl. a kíméleti területek a helyi 
horgászrendben szerepelnek, de ha valaki ott horgászik, akkor a 

törvény szerint az orvhalászatnak minősül, így 
ez is mindkét okmány bevonását jelenti. Helyi 
horgászrend megsértése esetén – különösen első 
esetben, a horgász együttműködése esetén – rit-
kán kerül sor a területi jegy bevonására, ilyenkor 
általában a figyelmeztetés jellemző.

Béres Attila

Gyakran ismételt kérdések

Halőri Szolgálatunk jelenti
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Szövetségünk egyik kedvenc ünnepe már évek óta a Gyermek-
nap, mivel a gyerekzsongás és a sok kacaj garantált. Idén is 

sok szeretettel készültünk rá és vártuk a lelkes jelentkezőket és 
kísérőiket. A program szervezése során azt képzeltük el, hogy 
gyerekként mit is szerettünk leginkább csinálni, és a válasz telje-
sen egyértelmű: játszani. A megbeszélt időpontban, 2022. május 
29-én szép számmal jöttünk össze a helyszínen. A megnyitó, a 
bemutatkozások és az üdvözlések után kezdődtek az Ifjúsági hor-
gászviadal keretében a tudáskvíz, a casting és a célba dobás verse-
nyek, ahol lelkesen mérték össze tudásukat a gyermek és ifjúsági 
korosztályú horgászaink. Az idő nagyon kedvezett a rendezvény 
lebonyolításához, az esős nap véget ért, így a szabadban tölthették 
a gyerekek, felnőttek, nagyszülők együtt az egész napot. A Rác-
kevei Duna-ági Horgász Szövetség dolgozói, az Ifjúsági és Okta-
tási Bizottság tagjai, valamint a segítségüket felajánlók már korán 
reggel elkezdték az előkészületi munkálatokat. A kétórás vetélke-
dőket követően az eredményhirdetésig a játékoké volt a főszerep. 
A szervezőbizottság új ötletekkel és programokkal színesítette a 
rendezvényt. Nagy meglepetés volt az óriás légvár csúszda, amit 
hamar birtokba vettek és megállás nélkül folyt a csúszkálás. Vol-
tak, akik a labdázást vagy a csocsózást választották. Az idei év-
ben is voltak hagyományos programok, arcfestés, lufi hajtogatás, 
kézműves játszóház a gyermekek nagy örömére. Amíg a gyere-
kek nagy versenylázban küzdöttek, addig a szervezők nekiláttak 
a palacsintasütés előkészítéséhez. A felnőtteknek és gyerekeknek 
egyaránt közkedvelt csemegéje, a palacsinta egész nap sült, mint-
egy 600 darab készült belőle. Ezen felül minden résztvevőt ebéd-

del, itallal láttunk vendégül. Sok gyerek álma vált még valóra, 
hisz lehetőség volt beszállni a halőrhajóba, ahol a kíváncsiskodók 
minden kérdésére válaszoltak, majd szinte megállás nélkül folyt a 
hajókázás a mai napra átkeresztelt „kölyök” hajón. Ezek nagyon 
vidám és élményekkel teli hosszú percek voltak, az is gyereknek 
érezhette magát, aki már túl van ezen az életszakaszon. Azonban 
a felnőttek jókedvét beárnyékolta az, hogy Pálvölgyi Tibor, az 

Ifjúsági és Oktatási Bizottság vezetője – aki 
az utolsó erejével is szervezte és készítette elő 
a Gyermeknapot – ezt a napot sajnos már nem 
élhette meg. Valamennyi segítő fáradhatat-
lan és áldozatkész munkájáért köszönet!

Németh Jánosné

Gyermeknap

Gyülekező

Örömteli játékok

A jelen és remélhetőleg a jövő bajnokai

Palacsintasütés

A lelkes csapat
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Závory Zsolt 1947. június 4-én született 
Budapesten. Kisgyermekkora óta, im-

már közel hetven éve, elkötelezett tagja a 
horgászmozgalomnak. Közismert, a Rá-
ckevei Duna-ág horgászai által elismert 
és köztiszteletnek örvendő horgásza. Hit-
vallása szerint horgászegyesületet egyszer 
választ az ember az életben. A horgászatot 
1953-ban kezdte a Neptun Sporthorgász 
Egyesületben, mely egyesületnek meg-
szakítás nélkül jelenleg is aktív tagja, il-
letve hosszú ideje az elnöke. Az RDHSZ 
legnagyobb taglétszámú tagegyesületének 
elnökeként fáradhatatlan népszerűsítője és 
szervezője a horgászmozgalomnak. Pálya-
futása alatt az egyesületben betöltött tiszt-
ségei mellett számos alkalommal töltött be 
vezető tisztséget magasabb szintű horgász-
szervezetekben, az RDHSZ alelnökeként 
és a MOHOSZ Választmányi tagjaként is 
tevékenykedett. A horgászsportban eltöl-
tött, maradandó és alkotó évek teremtették 
meg egyesületük jelenét, fiatal tagjaik hor-
gász- és természetszeretetét. Egyesületi el-
nökként kötelességének érzi a kisnyugdíjas 
horgászai segítését, tagdíjkedvezmények 

érvényesítésével teszi lehetővé a horgá-
szengedélyek kiváltását részükre. Az elmúlt 
évtizedek alatt, ciklusokat átívelő egyesüle-
ti elnöki munkája mind az egyesületi életet, 
a horgászsportot, a horgászemberek érde-
keit szolgálta és szolgálja ma is. Életútjá-

val, horgászmozgalmi múltjával, ami szinte 
azonos a magánéletével, kivívta a horgász-
társadalom elismerését. Závory Zsoltnak 
az RDHSZ Elnökségének felterjesztésével 
a MOHOSZ Elnöksége szakmai életútja és 
horgászszervezeti vezetői tevékenysége el-
ismeréseként a „Horgászatért Érdemérem” 
kitüntetést és a hozzá tartozó oklevelet ado-
mányozta a MOHOSZ 2022. május 26-i 
Választmányi ülésén. A közel hét évtizedes 
horgászéletben eltöltött idő megkoronázása 
e kitüntetéssel való elismerés. Szívből gra-
tulálunk szeretett Sporttársunknak!

 Dr. Molnár Pál    Udvari Zsolt
	 elnök		 ügyvezető	igazgató

Závory Zsolt MOHOSz kitüntetése

2017-ben jelent meg először a Harka Ákos – Wil-
helm Sándor szerzőpáros „Halhatározó horgászok-
nak, halbarátoknak” című munkája. E könyvecske 
rendkívüli népszerűségre tett szert a horgászok és 
halkedvelők körében, mint kézre álló terepi kalauz 
és pillanatok alatt elfogyott. A sikeren felbuzdul-
va vállalkozott a szerzőpáros arra, hogy az elmúlt 
5 év tudományos ismeretanyagát feldolgozva és 
beépítve, közrebocsássa a „Halhatározó horgá-
szoknak, halbarátoknak” második, módosított 
kiadását. Horgászoknak szól elsősorban a könyv, 
amiben olyan logikusan felépített határozókulcs 
van, ami a tévesztés lehetőségét gyakorlatilag 
kizárja. Külön értéke a zsebkönyvnek a kifejlett 
halak mellett az ivadékokról készült fotók és az 

ivadékkori határozóbélyegek ismertetése, mivel az 
ivadékok határozása sokkal nehezebb feladat még 
a gyakorlott szakemberek számára is.

A könyv 2022. évi, második kiadása a Ráckevei 
Dunaági Horgász Szövetség és a Magyar Haltani 
Társaság közös kiadásában jelent meg mindössze 
1000 példányban. A könyv megvásárolható sze-
mélyesen a Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség 
székházában (2300 Ráckeve, Kossuth Lajos utca 
94.) ügyfélfogadási időben Baluka Tímea pénztáros 
és jegyforgalmazónál, illetve nála írásban is meg-
rendelhető a baluka.timea@rdhsz.hu email címen, 
postai kiszállításra. A könyv fogyasztói ára: nettó 
2857 Ft/db + 5% ÁFA (bruttó 3000 Ft/db), plusz 
postaköltség.                                        Udvari Zsolt

Ifjúsági casting kupa először az RSD-n!
A Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség Elnökségének megbízásából a Versenysport Bizottság szervezésében kerül megrendezésre a 
szigetszentmártoni focipályán (Dunapart-felső utca) – Google Maps: https://bit.ly/3JpVhCf a 2022. évi I. RDHSZ CASTING JUNIOR 
OPEN kupa.

A verseny nyílt nevezéses, az RDHSZ egyesületi tagsággal rendelkező versenyzőknek a részvétel ingyenes, az RDHSZ egyesületi 
tagsággal nem rendelkezőknek a részvétel nevezési díj befizetése ellenében lehetséges.

Részletek az alábbi linken: https://www.rdhsz.hu/index.php/tevekenysegeink/versenysport/versenykiirasok/
rdhsz-casting-junior-open-kupa

Megjelent a Halhatározó horgászoknak, 
halbarátoknak II. kiadása

1

Harka Ákos – Wilhelm Sándor

Halhatározó horgászoknak, 
halbarátoknak

Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség 
Magyar Haltani Társaság 

2022

Halhatarozo_tordelt_jo_oldalsz.indd   1 2022. 04. 11.   16:23
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Sándor szívében is élt egy szivárvány, s mi-
ként milliónyi vízcsepp varázslatos fénytö-

rése okozza e természeti csodát, az ő lelkének 
horizontján, apró vágyak sokaságán ragyogtak 
fel élete alkonyának szelíd sugarai. Megtanul-
ta megbecsülni e jóságos áradat minden per-
cét, megtanulta, hogy lelke kamaszos hevületű 
vágyainak egyre szigorúbb határt szabnak a 
korábban nem is sejtett, ám egyre szaporodó 
korlátok. Rögös úton jár ennek a józan, száraz 
kijelentésnek a megszületése. 

Idő kellet tehát arra, hogy Sándor képes le-
gyen lemondani az aranyszabadságról, a csó-
nakos horgászlét világáról, amely nyugdíjas 
éveiben köszönt rá a Tiszán. Amíg, engedve a 
fővárosban élő három fia unszolásának, képes 
lett búcsút mondani a szeretett folyónak és két 
cimborájának, tanítómesterének, akik kitárták 
előtte a Tisza csodájának a kapuját. Harcsa 
Laci a kuttyogatás és a pontyozás professzora 
volt, míg Süllő Bandi a pergetésé. Önzetlenül, 
baráti szívvel tanítgatták nyugdíjas növendé-
küket, aki igyekezett eminens diák lenni.

Azonban a felesége nehezen hajlott a do-
logra, minden változást nehezen emésztett 
meg. Ő nagyon kötődött a szülővárosához, az 
igényük szerint kialakított házhoz és a minden 
lelkesedését és verejtékét tükröző gyönyörű vi-
rágoskerthez. Értette az észérveket, ám a lelké-
nek nem parancsolhatott. Idős fát átültetni?... 
Évekig így szólt a kérdés. Végül a gyermekei, 
unokái után vágyódó szíve és a férjéért való 
aggódósa mozdította el a holtpontról. Belátta, 
csak jó származhat abból, ha egy horgászat 
nem igényel nyolcvan kilométernyi autózást, 
éjjel, nappal, télen, nyáron. Asszonyi szemé-
ben a csónak legalább ilyen veszélyesnek tűnt, 
ezért, a jövőbeli, kizárólagos parti portyázás 
esélye sokat nyomott a latban.

A Ráckevei-Duna szivárványa mutatta az 
utat. Sándor annyit olvasott róla, annyi min-
dent hallott e vízről, hogy ha már el kellett vál-
nia szőke szerelmétől, akkor ott akart új hon-
foglalásba kezdeni. A neten arról is értesült, 
hogy az alsó szakasz az „igazi”. Amikor fájó 
szívvel, de teli új reményekkel, eladták a Sza-
bolcs fővárosában lévő kertes házukat, akkor 
Kedveskiskevén találtak új otthonra.

Amíg a tél közepén megvásárolt ház való-
ban otthonná vált, addig az itt se, ott se kusza 
állapotát élték át. Amíg a házfelújítás gyötrel-
mes, hosszadalmas művelete zajlott, amíg az 
összes mester hajlandó volt kitartó könyörgés-
re először fel, majd végre levonulni… Mindezt 
egy világjárvány dühöngése közben? Persze, 
e feladatcunami hozott magával előre nem is 
sejthető gubancokat, kínos meglepetéseket is, 

amibe bele lehet őszülni. Mivel a zenepedagó-
gus házaspár már ilyen fővel érkezett a hetedik 
x előtti merész kanyarba, így életüknek ez a 
bűvészmutatványa az idők során megkopott 
rugalmasságukat tette próbára. 

Eközben Sándor nem is álmodhatott a 
horgászatról. Néha, amikor valamilyen sürgős 
beszerzés miatt átsuhant a hídon, akkor rácso-
dálkozott a szélesen csillogó víztükörre. Ami-
kor tehette, gyalog kelt át és kíváncsian nézte a 
lenti, számára szokatlanul zsúfolt világot. Egy 
napon leballagott a lépcsőn és magába szip-
pantotta a folyó régen vágyott, csábító illatát.

Végre eljött az idő és Sándor görcsösen 
lendült neki a Kis-Duna lakóinak becserkészé-
séhez. Mindent ugyanúgy tett, mint a Tiszán, 
ám a halak rá sem hederítettek. Nagyon boldog 
volt, ha néhány sütnivaló keszeg ráköszönt. 
Bezzeg, azok a helyi horgászok, akik nem pir-
kadatkor, hanem kényelmesen csak nyolc óra 
után sétáltak le a hídhoz, azok a déli harang-
szóra már tálalhatták is a két-három potykából 
készített ebédet az egész rokonságnak. Előfor-
dult, hogy az új fiú mellett egy sporttárs szép 
süllőt fogott, ám hiába próbálkozott türelme-
sen, az ő csalijára nem volt kíváncsi egyetlen 
tüskés hátú sem. Nagyon szűk cipőnek érezte 
az egyetlen bot használatának a kényszerűsé-
gét. Egyre inkább feszültté vált, úgy érezte, itt 
a halak csakis az ő által nem használt féderbot-
ra hajlandóak kapni, a pontyok meg kizárólag 
csalitüskén felkínált pelletre, vagy gumikuko-
ricára, amitől viszont ő idegenkedett. A főtt, 
kemény kukoricára esküdött, esetleg kicsit 
„érlelt” állapotban, maximum lebegtetve… 
Ott is hagyta a híd környékét. A szivárvány 
szertefoszlott.

Szerencséjére még márciusban találkozott 
egy becsületes vállalkozóval, aki, miközben 
felmérte a készítendő teraszfedés szükségle-
teit, horgász témában is bennfentesnek bizo-
nyult. A készséges sporttárs, Sándor kérdéseire 
reagálva, mesélt valamiről, amire az új jöve-
vény annyira vágyott: csönd, mély víz, erdő, 
mögötte még csak gyalogosok sem járnak, 
kelnek, nem hogy autók, kamionok dübörög-
nének.

 Már a hely megpillantására is elakadt a lé-
legzete: vízre hajló fák, balra nádas. Valóság-
gal megérezte a vízben rá váró nyurgák jelen-
létét… Ez az! Elragadtatása csak fokozódott, 
amikor a legközelebbi horgászhelyet százhúsz 
lépésnyire találta meg, az ellenkező irányban 
pedig háromszázra. Lehet, hogy megtalálta az 
ötven kilométeres Kis-Duna partján az egyet-
len „nyugalom szigetét”? Körülötte madarak 
énekeltek, a háta mögött egy-egy őz riasztott. 

A víztükör fölött néha hófehér hattyúk húztak, 
szárnyuk muzsikájával messziről jelezve kö-
zeledtüket. A fecskék vidáman csivitelve, fe-
hér mellényüket meg-megvillantva, versengve 
cikáztak, időnként, merész röptükben korty-
intva az éltető elemből. Csupán a száguldozó 
motorcsónakok rondítottak bele ebbe az idilli 
képbe.

Új és izmos reményeket táplálva a szórás 
rituáléjával vette kezdetét a szertartás, s a házi 
gyártmányú hűséges segédeszköz immár a 
Dunába készített áztatott, „érlelt” kukoricá-
val terített asztalt a potykák népének. A botok 
a megszokott módon, az egyiken egy szem, a 
másikon két szem fűzött, főtt, illatos kemény 
kukoricával várta a jelentkezőket. Már az első 
dobás is meggyőzte Sándort, jó helyen van, 
mert az ólom süllyedése öt méteres mélységet 
sejtetett. Nem kellet messzire dobnia, hiszen a 
meder törése ott volt előtte tíz-tizenkét méter-
nyire. A part azonban három-négyméternyi, 
alig harminc centis sekély szakasz után tört le 
csak meredeken. Ennek a veszélye akkor mu-
tatkozott meg, amikor sorozatban léptek le a rég 
vágyott gyönyörűségek. Ilyenkor, végig csúsz-
tatva ujjai között az elárvult damilt, futkározott 
a hideg a hátán, mert tele volt apró sérülésekkel. 
Te jó ég, a fenék tele van kagylóval! Mit lehet 
itt tenni? Azt azonban még rémálmában sem 
gondolta volna – amikor végre sikerül partra 
emelnie a zsákmányát –, hogy horogszabadítás 
után, a ponty hirtelen ugrását követően, ő maga 
is a vízben fog landolni... Azt sem értette: miért 
csak a jobboldali boton volt akció? Tagadha-
tatlan, valamennyi kapás, fárasztás frenetikus 
élményt adott, ám Sándor feleségét ez hidegen 
hagyta, ő praktikus szempontok szerint értékelt, 
amelynek hitelesített mértékegysége is létezett: 
az „egy ebédre való”.

Annak érdekében, hogy fárasztáskor fel-
emelhesse a törés kagylói fölé a zsinórt, 
hosszú botokra váltott. Ezzel párhuzamosan 
fonottra cserélte a damilt és ennek megfele-
lően lágyabbra állította a féket, valamint, tört 
gubancgátlóval ültette a fenékre a szereléket. 
Bevált. Természetesen ezután is voltak lelépő 
viharos nagy jószágok, ám a sikeres szákolá-
sok aránya határozottan megnőtt, így büszkén 
emelhette a fényképezőgép elé szebbnél szebb 
zsákmányait. A jobboldali bot rejtélye azonban 
továbbra is sűrű homályba burkolódzott. 

A 2020/2021. évi novellaírói pályázat II. helyezett novellája

Szivárvány 



141414 ÚJ DUNA-ÁGI HÍRADÓ

Az élményeiről gyakran beszámolt két 
cimborájának. Ők is jelentkeztek. Süllő Bandi 
a Tisza hátáról csörgött rá, lelkesen megoszt-
va barátjával friss élményét, egy harmincas 
„hari” zsákmányul ejtésének mámorító örö-
mét. Harcsa Laci néhány mártogatva fogott 
ötös, hatos süllővel sajdította meg barátja 
szívét. Ám az is előfordult, hogy Sándort 
épp pontyozás közben érte el. Kiderült, a fe-
leségével meglátogatták a fiukat Csepelen és 
most éppen őt készülnek meglepni. Pakolt is 
azonnal Sándor, hiszen a haltartóban lévő két 
szép pontyból akart ebédet rettyinteni kedves 
vendégeinek.

A váratlan baráti látogatás kellemes fa-
latozással, diskurálással telt. Amikor a terasz 
lefedése került szóba és az erre kapott áraján-
lat, Laci felesége felragyogó lelkesedéssel 
fordult a párjához: Lali öcsém meg tudná csi-
nálni? Mivel az övéket is a sógor készítette, 
ott is Laci volt a segéd, ezért kivitelezhetőnek 
ítéltetett a felvetés, sőt lényegesen olcsóbb 
és gyorsabb megoldásnak is. Ennek a rövid 
látogatásnak, no és a baráti közbenjárásnak 
köszönhetően, a háziasszony nagy örömére, 
néhány hét múltán már polikarbonát őrködött 
a terasz felett.

Mióta a költözés megtörtént, bizony 
egyetlen hónap leforgása alatt többször látták 
a szülők a gyermekeiket, unokáikat, mint az 
előző évben összesen. Ilyenkor nagyapa büsz-
kén elővette a bográcsot, s a horgász meg a séf 
örömmel nyugtázta a közös produkció sikerét. 
Ám, nagy merészen, ők is kimozdultak né-
ha-néha új rezidenciájukról és meglátogatták 
szeretteiket a fővárosban. A vidéki „gyerek” 
korábban a háta közepére sem kívánta azt a 
forgalmat, a vad türelmetlenséget, no és a tá-
jékozódás és vezetés feszültségét. Most kihí-
vásként élte meg. Így megtörténhetett az, ami 
az előző években szinte sohasem jött össze, 
hogy egyetlen napon mindhárom gyermekük 
családjával találkozhattak. 

Eljött a Karácsony. Sándor szerette volna 
az addigi „csak ponty” röstelkedését a „ma 
süllőt eszünk!”diadalával feledtetni. Ám ez 
nem sikerült. Jövőre hátha megtalálom őket. 
Így hangzott a minden arcot mosollyal meg-
ajándékozó biztató remény. E derű elkísérte 
őket az ízlésesen ünnepi díszbe öltözött főut-
cán tett családi sétán.

A tél nagyon nehezen akart elmúlni. Sán-
dor gondolataiban, álmaiban vissza, visszatért 
a Tiszához. E gondolatok nem is fértek meg 
odabent, papírra kívánkoztak. Olyan feled-
hetetlen, és bizony komoly tanulságokkal is 
szolgáló élmények, történetek idéződtek fel 
benne, amelyek, közvetve, vagy közvetlenül, 
két tanítómesteréhez kötődtek. Úgy érezte, so-
hasem fogja tudni eléggé megköszönni nekik, 
amiért baráti szívvel, önzetlenül megosztották 
vele tudományuk legtitkosabb részét is. Ezért 

arra az elhatározásra jutott, hogy meglepi őket 
jövő karácsonykor, egybe gyűjti az ide vonat-
kozó írásait egy kis formás könyvben felsora-
koztatva, a szavak hitelességét fotókkal is alá-
támasztva. A lázas munka, az ajándék készítés 
öröme elfeledtette vele az odakint dúló telet. 

Az új szezonra való vágyakozás Sándort 
ugyanolyan gyermeki örömmel töltötte el, 
mint kölyök korában. Most, hogy immár tel-
jes évet indíthatott az előző csonkával szem-
ben, de már némi tapasztalat birtokában, tel-
jesen felvillanyozta. Önkritikusan elhatározta, 
megpróbál szakítani a régi módszereihez való 
merev ragaszkodással. Kemény célt tűzött ki 
maga elé: ha törik, ha szakad, süllőt és harcsát 
fog zsákmányolni.

Március közepén megszületett a harma-
dik unoka, aki kicsit türelmetlennek bizonyult, 
fütyült a prognosztizált időpontra és az ilyen-
kor szokásos protokollra. Leó két héttel koráb-
ban, mint ahogyan az várható volt, hajnalban 
jelezte a mamájának: itt az idő! Ezt annyira ko-
molyan vette, hogy ő hamarabb megérkezett, 
mint a mentők a házukhoz. Szerencsére min-
den rendben történt, mama és immár második 
gyermeke a megpróbáltatásoktól fáradtan pihe-
gtek, ám az ijedtségen kívül más aggasztó do-
log nem történt. A nagyszülők elcsodálkoztak 
menyük hősies helytállásán és tudták, ezután 
nagyobb szükség lesz a segítségükre. Innentől 
a bátyuska, a két és féléves Teó, a hétvégéket 
nagyiéknál töltötte, és beragyogta a házat a 
maga dinamikus, csupa derű egyéniségével, 
amelyet a hétről hétre alakuló beszélőkéje tett 
még aranyosabbá. Nagyon szerette nézegetni a 
halacskákat, nagyapa ölében ülve a horgászúj-
ságot lapozgatva, vagy a számítógépen őrzött 
saját fogásokat. Hamarosan felismerte mit is lát 
éppen. Ekkor öntudatosan kijelentette: „Ponty. 
Szeretem! Megeszem!” S a kis betyár valós-
sággal falta, ugyanis nagyapa garantáltan szál-
ka nélküli, a ponty hasaaljából vágott szeleteket 
sütött neki. 

Ha itt a tavasz, irány a víz! Sándor szemé-
ben korábban a csalitüske és a gumikukorica 
vörös posztó volt, mivel azonban a pontyok 
nem reagáltak a klasszikus főtt kukoricára, 
sőt, még a csemegére sem, hát kipróbálta. 
Meglepődve tapasztalta: működik! A pellet 
szintén. Nocsak! Lassan teljesen leszokott a 
kukoricafőzésről. Azért élt benne még egy kis 
kétkedés: biztosan csak a friss telepítésű pon-
tyocskák ilyen izgágák, de mit fognak hozzá 
szólni augusztusban, az álomhelyén rá váró 
elefántok? 

Az április meghozta a harcsákat. Végre! 
A nadály volt a varázsló, amely horogra csalta 
a nagybajúszúak néhány képviselőjét. Nem túl 
nagyokat, ám a horgász önbecsülésének na-
gyon jót tett a háromhatvanas és a héthúszas 
zsákmány is. El is dicsekedett gyorsan egyko-
ri mestereinek.

Húsvét előtt is megcsörgette mindkét 
barátját, jó kívánságait átadva nekik és csa-
ládjaiknak. Bandi hangja ezúttal megtörten 
szólt, mintha éppen nagyon elfáradt volna va-
lamiben. Kibökte: Sanyikám, „szarság van”, 
lehet, kórházba kell mennem… Gyakran be-
szélgettek. Cimborája így tudatta vele, hogy 
megérkezett a vadi új hajója, nyolcan lóerős 
motorral, otthon áll a tréleren, alig várja, hogy 
felavathassa a Tiszán. Majd nagy büszkeség-
gel, így újságolta, hogy Pali veje, csapattársá-
val együtt, megnyerte Makádon az országos 
pergető verseny fordulóját. Bizony ő is eljött 
volna vele, segíteni neki, ha nem lenne épp a 
kórházban… Néhány nap múlva azonban már 
a felesége hívta fel, hogy bizalmasan beavas-
sa „Sanyi bácsit”, titoktartást kérve tőle férje 
előtt: az áttét többszörös…

Süllőtilalom lejártával, tudta nélkül,  
Sándor belépett egy „klubba”. A tagság nyug-
díjas sporttársakból állt, köztük néhány nyolc-
van felé ballagóval is. Ritka kivételként, meg-
felelő érdemek birtokában, egy-egy fiatalabb 
sporttárs is részesült e megtiszteltetésben. 
Egyetlen erkölcsi alapvetés fűzte össze a tár-
saságot: a SÜLLŐ feltétel nélküli tisztelete. 
A székhely nem is lehetett máshol: a híd alatt. 
Mi segítette a rozsdás ízületeket a lépcsőzés 
gyötrelmeiben? A töretlen lelkesedés. Így ta-
lálkoztak nap, mint nap a megszállott süllő-
zők, s, mivel a királyi vad fütyült az egykori 
társadalmi státuszra, itt a hajdani szobafestő 
ugyanolyan elismert professzora lehetett e 
speciális szakterületnek, mint a doktori foko-
zattal rendelkező mérnök. 

Sándor figyelt és tanult. Ezek a fiúk már 
húsz, harminc éve vallatják itt a vizet, a fenék 
akadóit legalább úgy ismerik, mint a saját te-
nyerüket és megfejtették a víz titkos üzene-
teit is. Akinek van szeme, az lát… Az új fiú 
sokat finomított a felszerelésén. Ő érkezett 
elsőnek pirkadat előtt, így szabadon választ-
hatott helyet. Neki ugyan sohasem sikerült 
három jó süllővel találkoznia, mint nem egy 
professzornak, ám egyet, egyet azért fogott.  
Egy reggel, akasztás után azt hitte harcsa a 
vendége, mivel határozottan elindult folyá-
siránnyal szemben, ám a part kövei előtti 
fordulásában ezüstösen megcsillant Fortuna 
ajándéka, egy remek szivárványszemű. Min-
den társa szurkolt neki, bizonyára ezért sike-
rült, még reszkető kézzel is a fogast bilincsre 
fűznie, amely, a tárgyilagos mérleg szerint, 
tíz dekával múlta felül a három kilót. Talán 
így kerülhetett pecsét a képzeletbeli klubtag-
sági igazolványára.

Várakozás közben azért ment a móka, az 
egymás ugratása. Sándort a szeg használata 
miatt heccelték, amit az ólom helyett hasz-
nált, ami valóban szokatlan látványt nyúj-
tott, ám költségtakarékos voltát senki sem 
vonta kétségbe. Néha a nevetés is felcsattant.  
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A gumicsizmás terepen a lábuk alatt lévő kö-
veket a moszat csúszóssá tette, ezért ajánlatos 
volt óvatosan mozogni rajta. Sándor háromlá-
bú széke nem vett erről tudomást és lecsücs-
csenés közben cserbenhagyta a gazdáját, aki 
ennek következtében látványosan hanyatt vá-
gódott a fél lábszárig érő vízbe… Ám minden 
szem elkerekedett, amikor szabályos sorban 
megjelent nyolc kis barnapelyhes hattyú, hó-
fehér apjuk vezette őket, míg hátul hófehér 
mamájuk vigyázott rájuk.

Pünkösd napján telefonhívást fogadott 
Sándor. A megszólaló hang színétől, mielőtt 
még a szavak értelmét felfoghatta volna, meg-
borzongott. Bandi felesége megtörten tudatta 
férje hatvanhárom éves korában bekövetke-
zett halát… Hogyan?! Két nappal korábban 
még fiatalos lendülettel éppen arról győzkö-
dött, váltsak szolgáltatót, hogy korlátlanul 
beszélgethessünk, meg arról, majd egy szép 
napsütéses őszi napon együtt felavatjuk az új 
hajóját a korábban bevált süllős pályákon… 
Az előzmények ellenére villámcsapásként 
sújtott le a hír a megrendült barátra.

Nehezen akart megszületni a nyár, még 
júniusban is kellet a kabát és a téli csizma a 
szinte szakadatlan, kemény északi szélben, az 
állandóan huzatos híd alatt. Sándor elővette a 
mestere által összeállított pergető felszerelését 
és a változatosság kedvéért így kereste a süllő-
ket. Cserélgetve a különböző gumikat, rátalált 
egy régi kedves emlékeket idéző, foghagyma 
illatú, csillámos zöld, lobogó farkú darabra. 
Igen, ilyennel fogta annak idején Bandi irá-
nyításával az első fogassüllőjét… Táncoltat-
va, ugráltatva a fenék kövein egyszer csak 
határozott rávágás érkezett válaszul és meg-
fogta első gumihalas süllőjét a Kis-Dunán. 
Diadalittasan már nyúlt is a telefonjához, ám a 
mozdulat félbeszakadt…

Ha tartós a kánikula, akkor megjelennek a 
kagylók a víz tetején. Ezt várják a horgászok, 
mert tudják, a harcsák is. Nos, ez lemaradt az 
előző nyáron. Most alig várta az ősz szakál-
lú, hogy kipróbálhassa. Vödörrel a kézben, 
a sás előtti sekély vízben döbbent rá milyen 
vastagon takarja az aljzatot az üres kagyló-
héj. Alattuk, az iszapban tapogatózva hamar 
összegyűjtötte a megfelelő készletet, majd 
megpucolta és vizet öntve rá egy napig érle-
lete. Másnap, korai ebédet követően, a leg-
nagyobb forróságban kiült egy stégre, mert 
a Tiszán, Harcsa Laci mesterrel kuttyogatás 
közben, pontosan ilyen időszakban voltak 
a legeredményesebbek. Hátha itt is beválik, 
még fenekezve is. Meglehet, az előtte több-
ször lecsorgó, vizet ütő sporttársnak is lehetett 
némi szerepe abban, hogy a szagos falat iránt 
voltak érdeklődők, s a kölökharcsát követte 
az apukája, majd a nagyapja is. Létezik attól 
nagyobb siker, mint amikor az elméletünket a 
gyakorlat igazolja?

Sanyika, a legnagyobb unoka, egy hetet 
töltött nagyszüleinél. Imádta a harcsafilét, 
érkezése előtt erre mindig rá is kérdezett. 
Mindketten várták a közös pecázást. Most az 
Északi-övcsatornát látogatták meg. Nagyapa 
a „klubban” kapta a tippet, aminek nagyon 
megörült, hiszen gyermekkorában, Szarva-
son, a „törpincevincék” voltak a legkedvesebb 
játszótársai, ezt szerette volna most tovább 
adni az unokájának. A fiú fenekező botjának 
a horgára babahalat tett, majd megpróbálta 
rávezetni, mikor és hogyan kell helyesen be-
vágnia. A legelső törpeharcsánál megmutatta 
miként lehet oldalvágóval megszabadulni a 
fájdalmas szúrásokra képes bognártüskéktől. 
Sorra kerültek a partra a falánk kis ragadozók, 
aminek következtében verebet lehetett volna 
fogatni a legénnyel. Másnap ebédre ő kettőt 
szopogatott el nagy élvezettel, nagyapja hár-
mat, és már teljesen jól is laktak. Nem azért, 
mert étvágytalanságban szenvedtek, hanem a 
halak tisztességes méretei okán: a bandanagy 
kereken harminc dekát nyomott.

Augusztus végén eljött a visszatérés ideje 
az álomhelyére. A pirkadat rózsás ködében a 
gyurgyalagok sokasága kavarogva gurgu-
lázott. Hirtelen viharos kapása kerekedett. 
A bot mellett állt, mégis mire a keze is re-
agálni tudott, már csak úgy fütyült a zsinór, 
nagyon jó súlyt érzett a végén. Nocsak! Meg-
tetszett valakinek az édes gumikukorica? A 
hal messzire elrohant a baloldali nádas elé, 
félő volt, be is tör oda. Sikerült megállítani 
és lassan, óvatosan visszafordítani. Ezután 
ott forgolódott és alaposan összekeveredett 
a másik bot zsinórjával. A remegő térdű 
horgász végül szákba terelte a „csak” ötös 
tőpontyot. Ezután a gubanctól próbált meg-
szabadulni, de rá kellett jönnie: csak a bicska 
segíthet. Mivel ilyen eset többször is előfor-
dult vele és egyébként is mindig csak arra a 
bizonyos jobb oldali botra jött kapás, hát a 
másikról lemondott. És nem csalódott. Mikor 
fogott utoljára egy reggel három ekkora po-
tykát? A sovány kvóta még szabad része így 
vészesen kezdett leperegni. 

A boldog pecás még egy utolsó szeánszot 
engedélyezett magának a közelgő őszi pom-
pát sejtető paradicsomban. Ezúttal délután 
érkezett, amikor az eső végre elállt. Alkonyat 
előtt valahol kidughatta a nap a fejét, mert 
a túlpart felett hatalmas ívű szivárvány ra-
gadta meg a figyelmét, amely a víztükrön is 
teljes egészében pompázott… A természeti 
tünemény elvarázsolta az idős horgászt. El 
is feledte, érkezése óta, délután három óta, 
mozdítása sem volt. Aztán, odaát, a búcsúzó 
napfény gyöngéd simogatásában, megjelent 
egy hófehér hattyú vezetésével szép sorban 
nyolc, immár nagyra nőtt szürkésbarna if-
jonc, s a sort a gondos hófehér mama zárta. 
Kétség kívül ők azok, akiket tavasszal a híd 

alatt megcsodált. Milyen kedves találkozás? 
Valami megmagyarázhatatlan hiányérzete 
mégiscsak akadt Sándornak. Már egészen 
besötétedett, a szemközti stégek lámpafényei 
szolgálatba léptek, amikor leesett a tantusz: 
eltűntek a gyurgyalagok! Szerette gyöngyöző 
gurgulázásukat. 

Ekkor megcsördült a telefonja, a vonal 
végén Bandi barátjának özvegye szólalt meg: 
„Sanyi bácsi! Gondoltam szólok, hogy csó-
nakbaleset történt Tiszalökön, egy száguldozó 
barom ütközött Laci csónakjával…, s kettésza-
kította azt”… Sándor megdöbbent. Hát Ő is?!... 
Nem akarta elhinni. Mindkét barátját elvesztet-
te?… Bennük találta meg a józan parasztész, 
a friss furfang és a mindig „tettre kész szív” 
ritka nemes egységét… Tudta, Harcsa Laci 
is örökre vele marad, az a csibészes, huncut 
szeme, amely előhírnöke volt a harsány tré-
fának. Ötvenhét év adatott neki… Az elárvult 
horgász gondolataiba mélyedt. Mi lenne a 
Tiszával, ha előbb a Szamos, majd a Bodrog 
is kiszáradna?... Hát így teszi a sors, ajándék 
helyett az emlékezés, a kegyelet őrzőjévé az ő 
tervezett könyvét? Fejet kellett hajtania.

Időközben kitisztult az ég, a csillagok a 
rezdületlen Duna tükrén gyönyörködtek ön-
magukban. A bot hegyén vörösen izzó patron 
is ezt tette. Aztán zutty, hirtelen, suhogó ív-
ben villantak egymás felé. Barátunk káprá-
zatnak vélte e jelenséget abban pillanatban, 
ám érzetei nem hagytak kétséget, nem ál-
modik, valóban halat fáraszt. És milyen el-
lenállást nem tűrő módon rohant! Az orsóról 
futott a zsinór, csak úgy muzsikált, a bot meg 
járta hozzá feszes ritmusban a táncot. A hor-
gász lába reszketésével és szíve heves kala-
pálásával kísérte a virtuóz előadást. Bizony, 
már-már tudatmódosító állapot ez, a szeren-
cse mámorában való sajátos lebegésében, az 
ember elszakad a valóságtól, vele együtt a 
zsinór végén lévő lény is… A viharos kiroha-
nások múltával azonban kezd tisztulni a kép, 
és az adrenalin mellett egyre inkább szerepet 
követel magának a „zabszem”… Tintás be-
tyár! Kellet neked a fehér rumos gumikuko-
rica? Becézgette a fűben térdepelve a tizen-
kettes nyurgát a villámként érkező fergeteges 
élmény kábulatában az idős horgász. Hálás 
volt a Ráckevei-Dunának, amiért megajándé-
kozta őt a bizalmával és immár kezdi otthon 
érezni magát a partján. 

Szeptember végén új dallam zendült fel 
az idős házaspár lelkén: három fiút követően 
megszületett, a „végre kislány!” unokájuk… 
Mia kisasszony nagyon jól nevelten viselke-
dett: akkor, ott és úgy látta meg a napvilágot, 
amikor, ahol és amilyen módon az elvárható 
volt tőle. A nagyszülők is ehhez tartották ma-
gukat a várható segítséget illetően. Nagy va-
rázsló az alkonyi szivárvány.

Tóth Nándor
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Megjelent az RDHSZ Etikai és Egyeztető Kódexe

A Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség Küldöttgyűlése a 
K.10/2022.(05.21.) sz. határozatával a 2017. december 2-án 

elfogadott Etikai Kódex 2022. május 21-i módosítását Etikai és 
Egyeztető Kódex néven egységes szerkezetben elfogadta. A 40 szá-
mozott oldalas Etikai és Egyeztető Kódexet – a horgászrendi fü-
zetkéhez hasonló formátumban – 200 példányban kiadtuk, melyből 
megfelelő mennyiséget a tagegyesületeinknek, tisztségviselőinknek 
eljuttatunk, valamint a Szövetségünk honlapján elektronikusan is 
elérhetővé tesszük.

Új elnök a Magyar Haltani Társaságnál

2022. április 29-én közgyűlést tartott a Magyar Haltani Társaság. 
Ezen Dr. Harka Ákos (fotón jobbra), aki immár több mint más-
fél évtizede elnöke a Társaságnak, bejelentette, hogy megromlott 
egészségi állapotára tekintettel azonnali hatállyal lemond az elnöki 
posztról. A Társaság új elnökének Dr. Nagy Sándor Alexet (fotón 
balra), a Debreceni Egyetem TTK Hidrobiológiai Tanszékének tu-
dományos főmunkatársát, az elnökség új tagjának pedig Dr. Antal 
Lászlót választották. Az új elnök, Nagy Sándor Alex javasolta, hogy 
Harka Ákost válasszák meg a társaság tiszteletbeli elnökévé. 16 évi 
elnöki munkája elismeréseként a közgyűlés egyhangú döntésével 
megválasztották Harka Ákost tiszteletbeli elnökké (forrás: http://
haltanitarsasag.hu/hirek_hu.php).

Elhunyt Kovács Sándor, 
a BÁCSHOSZ ügyvezető elnöke

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy a BÁCSHOSZ ügyveze-
tő elnöke Kovács Sándor 2022. május 26-án elhunyt.” – állt 

a gyászjelentésben, amit BÁCSHOSZ Elnöksége nevében Nagy 
József elnök úrtól kaptunk. A Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség 
Elnöksége, Ügyvezetése nevében őszinte részvétünket és együttér-
zésünket fejezzük ki. Kovács Sándor a legnagyobb, szomszédos 
megye, egyben a társszövetségünk ügyvezető elnöke, aki több mint 
35 éve képviselte a horgászmozgalmat, közös céljaink előmozdítá-
sáért mindent megtett. Emléke legyen áldott!

Adomány a Híd Kárpátaljáért Program 
részére

Szövetségünk aktív haltermelő szervezetként tagja a Ma-
gyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezetnek 

(MA-HAL). A szomszédos Ukrajnában tragikus események zaj-
lanak, családok ezrei kényszerülnek arra, hogy otthonukat és ja-
vaikat hátrahagyva keressenek biztonságos menedéket. A magyar 
haltermelők is összefogtak az orosz-ukrán háború menekültjeinek 
megsegítésére. A MA-HAL által szervezett gyűjtési akció kere-
tében 1 265 000 Ft adomány érkezett be a tagoktól a MA-HAL 
bankszámlájára, melyhez a Ráckevei Dunaági Horgász Szövet-
ség 100 000 Ft adomány utalásával járult hozzá. Fenti összeget a 
szakmaközi szervezet további 235 000 forinttal egészítette ki, így 
mindösszesen 1 500 000 forintot tudtunk átutalni a Híd Kárpátal-
jáért Program bankszámlájára.                               

Udvari Zsolt

Rövid hírek

,,



Borítókép: Boros Gyula sporttárs idei listavezető pontya az RSD-ből (26 800 g, 91 cm, 84 cm)

 I. RDHSZ CASTING JUNIOR OPEN Kupa – 2022
(casting horgászverseny versenykiírása)

A Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség Elnökségének megbízásából a Versenysport Bizottság szervezésében kerül megrende-
zésre a szigetszentmártoni focipályán (Dunapart-felső utca) – Google maps: https://bit.lv/3JpVhCf a 2022 évi I. RDHSZ CASTING 
JUNIOR OPEN kupa.

 A verseny időpontja: 2022. június 19., vasárnap (edzésnap: a versenyt megelőző szombat, június 18.)

Nevezés csak online regisztráció útján lehetséges az alábbi linken elérhető, nevezési lap kitöltésével:
https://forms.gle/y25mrix3bZGb3FzPA 

 Nevezési határidő: 2022. június 12.
A versenyt kizárólag az U20-as kategóriában indítjuk el! U20-as korosztályú az a versenyző, aki 2021. december 31-ig nem 
tölti be a 20. életévét.

A verseny nyílt nevezéses, az RDHSZ egyesületi tagsággal rendelkező versenyzőknek a részvétel ingyenes, az RDHSZ egye-
sületi tagsággal nem rendelkezőknek a részvétel 5000 Ft nevezési díj befi zetése ellenében lehetséges. Nevezési díj befi zetése 
készpénzben a helyszínen lehetséges.

A verseny az alábbi 2 kategóriában kerül megrendezésre:

 • 1.  („kezdő”)  kategória: 3 tusa kategóna (Skish, Áhremberg, egykezes távdobás)

 • 2.  („haladó”)  kategória: 5 tusa (1.  kategória  + legyes cél és távdobás)

A kategóriák részleteiről a verseny szervezői a versenyt megelőző technikai értekezleten tájékoztatást tartanak.

Az értékelése a fentiekben megadott U20 korosztályban és két kategóriákban történik.

 • A verseny díjazása kupák és érmek.

 • A versenyzők számára ásványvizet valamint előre összeállított hidegétel csomagot biztosítunk a verseny napján. A verseny 
után ebéddel várjuk a résztvevő versenyzőket.

 Versenyszabályzat:
Lebonyolítása az országos casting versenyszabályzat szerint történik.

https://nyito.mohosz.hu/index.php/versenysport/63-versenyszabalyzatok/881-casting-versenyszabalyzat-cvsz220212

 A verseny programja:
Június 18., szombat:

Edzési lehetőség 14.00 órától 18.00 óráig, (nem kötelező)

Június 19. vasárnap:

  7:30-ig regisztráció, megnyitó, sorsolás 
  8.00-tól a verseny kezdete 
14:00 a verseny vége, értékelés, ebéd 
15.00 eredményhirdetés, a verseny zárása 
16:00 versenypálya elhagyása, pálya bontása

 Díjazás:
Kategóriánkénti első három helyezett MOHOSZ serleget és érmet kap. Az RDHSZ tagjai közül az első 3 helyezett külön díjazás-
ban részesül, a legjobb versenyző pedig elnyeri az RDHSZ 2022. évi Casting Bajnoka címet! Az egyéni bajnokok jutalma egy-egy 
2023-as RSD kedvezményes területi jegy.

Az esetleges balesetekért, anyagi károkért a rendezők nem vállalnak felelősséget. Az eseményen képi és videó felvétel készül, 
melyet az RDHSZ saját eseményeinek kommunikációja során felhasznál.

Minden érdeklődőt szeretettel vár az RDHSZ Versenysport Bizottsága 
(https://rdhsz.hu/index.php/tevekenysegeink/versenysport/versenysport-bizottsag). 
Szigetszentmárton Önkormányzata és a 110 éves Kinizsi HE.

Kísérleti jelleggel 2022. május 11-én egy különleges fajjal gya-
rapítottuk az RSD halállományát: 1000 db előnevelt menyhali-

vadékot telepítettünk. Halgazdálkodó partnerünktől, a H&H Carpio 
Halászati Kft-től (Ócsárd) vásároltuk az ivadékot, ahol nagy szak-
értelemmel nevelték a különleges igényű halacskát. A szaporulat a 
Bács-Kiskun Megyei Horgászegyesületek Szövetsége munkatársai 
által a Duna-folyamból korábban begyűjtött anyahalaktól szárma-
zik, így azok az RSD vízterületében élő fajtársaikkal genetikailag és 
egyéb szempontok szerint is kompatibilisnek tekinthetők. Az ivadé-
kot 500–500 egyed mennyiségben a ráckevei Árpád hídnál és a du-
navarsányi Taksony vezér hídnál telepítettük, ahol reofi labb jellegű 
élőhelyet és nekik kedvező köves aljzatot találnak. A telepítést Sza-
bó Endre, az FB Halkísérő Munkacsoport tagja végezte el. Bízunk 
benne, hogy pár év múlva horgászaink téli fogásában megjelenhet-
nek majd a most telepített menyhalacskák. A telepítést a jövőben is 
folytatni kívánjuk ezzel az édesvízi tőkehalfélével, mint az RSD-
ben is őshonos, fontos „színező” faunaelemmel.

Menyhalivadék 
telepítés (képriport)

Udvari Zsolt
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Bővült a Rózsa-szigeti 
horgászhely-kínálat!

Ünnep 
a vízparton!

Tavaszi 
nagytakarítás

110 éves a Kinizsi 
Horgász Egyesület

G
regor László sporttárs rekordcsukája (11 210 g, 91 cm

, 62 cm
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ely a 2009-ben indult R
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H
SZ rekordlista összesített 3. helyezettje.

Fogás helye, ideje: R
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