
ÚJ DUNA-ÁGI 
HÍRADÓ

A Ráckevei 
Dunaági 
Horgász 
Szövetség 
hivatalos lapja

6. évfolyam, 2022. 4. szám (TÉL)
INGYENES

Az RSD szigetei: A Molnár-szigetAz RSD szigetei: A Molnár-sziget
A holtág élni akar

A horgász, 
aki letarolta a rekordlistát

  Lehalászat a M
akádi Tógazdaságban 2022 őszén (Fotó: D

em
e Sándor)

Áldott Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánunk! 

A horgász, 
Ifjúsági világbajnokunk

2022_4_tel_UDH_Borito.indd   1 2022. 11. 16.   11:22



Borító 1. oldalán: Jankovich Krisztián idei listavezető – 29 200 grammos – rekordpontya, amely az abszolút rekordlistánk előkelő, 7. helyére került

Hajlemász Attila és Hudomiet János

Az RSD CARP CUP ponty- és amurfogó 
fogó verseny 10. jubileumát ünnepelte. 

A versenyen rekord számú csapat mérette 
meg magát, köszönhetően a versenypálya 
meghosszabbításának. A verseny évek óta 
nagy népszerűségnek örvend, a csapatok szí-
vesen jönnek megmérettetni tudásukat, ezen 
a kifejezetten nehezen meghorgászható vízen. 
A 2022 januárjában kiírt X. RSD CARP CUP 
nevezési listája, pillanatok alatt telt meg, 
ráadásul 10–15 feletti tartalék-csapat szám-
mal. A nevezők között egyaránt tisztelhettünk 
rendszeres, visszatérő és először részt vevő 
horgászokat, az ország minden tájáról, sőt 
külföldről is. A verseny népszerűségét jelzi, 
hogy a versenyzők már a díjátadó ceremónia 
után jelzik indulási szándékukat a következő 
évre, évekre. A verseny közkedveltségét iga-
zolja a horgászvíz kiváló adottsága, (szép-
sége, természetessége), a benne élő halak 
tömege és állapota, a versenyt patronáló 
támogatók, és nem utolsó sorban a szerve-
zők és segítőik munkája. Örömünkre szolgál, 
hogy egyre több hölgy képviseli a „gyengéb-
bik” nemet a versenyen, idén nem kevesebb, 
mint 6 hölgy tette próbára tudását az RSD-n. 
A verseny a X. RSD CARP CUP ponty- és 
amurfogó versenyszabályzat 2022. alapján 
került megrendezésre, 2022. szeptember 5. és 
9. napja között. A nevezett 45 csapat a maká-
di Ezüstparton, valamint a Rózsa-szigeten 
került elhelyezésre 4 szektorra osztva, szek-
toronként 11-11-11-12 horgászhellyel. Három 
csapat a Rózsa-sziget spiccén foglalhatta el a 

számára kijelölt horgászhelyet. A verseny 
megnyitója és központja – immár negyedik 
éve – a Rózsa-szigetre került, amely nagy-
ban megkönnyítette a szervezők munkáját 
és emelte a verseny színvonalát. A versenyt 
megelőző hétvégén a versenypálya a Duna-ág 
mindkét partján kijelölésre került. Vasárnap 
délutántól a megérkező csapatok folyama-
tosan regisztráltak. Hétfő reggelre az összes 
nevező a nyitó ceremóniára készült. A meg-
nyitót és a sorsolást követően a csapatok 
elfoglalták horgászhelyeiket. A verseny 2022. 
szeptember 5. napján, 12:00 órakor kezdődött 
és 2022. szeptember 9. napján 12:00 óra-
kor ért véget. A versenyzőknek 96 óra tisz-
ta versenyidő állt rendelkezésére. A verseny 
támogatói több mint 3 000 000 Ft értékben 
ajánlottak fel díjakat. A szervezők új díjakkal 
is készültek a jubileumi verseny alkalmából, 
díjazásra került a korábbi díjakon túl: az első 
10+-os hal, az első 15+-os hal, az első 20+-
os hal, a 3 legnagyobb ponty. A verseny alatt 
a versenyzők fegyelmezetten, sportszerűen 
viselkedtek, még szóbeli figyelmeztetésre 
sem került sor. (Ez a korábbi versenyekre is 
jellemző volt.) A szervezők és a versenyzők 
minden alkalommal rendkívüli figyelmet 
fordítanak a Duna-ág halainak védelmére. 
A szervezők különösen nagy figyelmet for-
dítanak továbbá, a versenyzők és a versenyt 
követők folyamatos tájékoztatására. Az reg-
geli az esti, valamint a soron kívüli mérlegelé-
sekről készült fotók, mérlegelés után azonnal, 
az eredmények, az összesítéseket követően 
szintén rögtön felkerülnek közösségi olda-
lakra. (Carpexpress TEAM Facebook oldal, 

Amatőr Bojlisok Klubja Facebook oldal.) 
A jubileumi verseny újításai közé tartozott a 
verseny minden estéjén bemutatott kisfilm, 
az előző 24 óra történéseiről. A 45 csapat a 
96 óra alatt összesen 2301,2 kg tömegű halat 
fogott (új rekord!). Ez 306 egyedet jelent (új 
rekord!), 7,52 kg-os átlagtömeggel. A legna-
gyobb ponty 21,92 kg, a legnagyobb amur 
25,07 kg tömegű volt. A 45 csapatból mind-
össze 1 csapat nem tudott értékelhető fogást 
elérni. (A versenyszabályzat szerint kizáró-
lag a 3000 gramm feletti pontyok és amurok 
kerültek mérlegelésre.) A verseny lebonyo-
lításában nyújtott segítségért köszönetün-
ket szeretnénk kifejezni Dorsánszki István, 
Hostya Zoltán, Huszka Zsolt, Lovász Gyula, 
Németh Attila, Kondor József, Nagy Attila, 
valamint kollégái részére. Köszönetünket 
szeretnénk kifejezni támogatóinknak, hogy 
ismét fejedelmi ajándékokat oszthattunk 
szét! A szervezők újult erővel és új ötletekkel 
készülnek a XI. RSD CARP CUP-ra!

X. JUBILEUMI RSD CARP CUP 
2022. szeptember 5–9. 
Összefoglaló

X. JUBILEUMI RSD CARP CUP – 2022. szeptember 5–9.

Folytatás a borító 3. oldalán

A borító 2. oldal folytatása

Ezek a kupák várták a versenyzőket

A verseny megnyitóján egyperces  
néma főhajtással emlékeztünk  
Pálvölgyi Tiborra, akitől rengeteg 
segítséget kaptunk az elmúlt versenyeken

A X. JUBILEUMI RSD CARP CUP ponty- 
és amurfogó versenyt dr. Molnár Pál úr,  
az RDHSZ elnöke nyitotta meg

Mind a 10 versenyen részt vevő csapat 
emlék-Oscar díjat kapott KKB Team

A verseny legnagyobb amurja: 25,07 kg 
(Reed Carp Team)

3 legnagyobb ponty: POSTÁS TEAM 
(Szőke Lőrinc-Marosvölgyi Géza)

Összetett I. helyezett, a X. RSD CARP 
CUP BAJNOKA: VITAL BAITS HUNGARY 
TEAM (477,3 kg számított tömeg)  
(Lévai Attila–Dianiska Csaba)

Összetett II. helyezett: POSTÁS TEAM 
(370,4 kg számított tömeg)  
(Szőke Lőrinc–Marosvölgyi Géza)

A rendezvényt a díjátadó előtt Udvari Zsolt, 
az RDHSZ ügyvezető igazgatója zárta le

A verseny legnagyobb pontyja: 21,92 kg 
(Gülü) (Postás Team)

A hölgy horgászok külön díjazásban 
részesültek!

Az ABK C&R díja, a „legpéldamutatóbb 
horgászok”: ALL IN TEAM (Moldován Artúr–
Tamás Martin–Urbán Dániel)

Összetett III. helyezett: KKB Team  
(246,17 kg számított tömeg)  
(Kocsír István–Kancsár Sándor)

A jubileumi versenyhez, jubileumi pólót 
készítettünk
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Az elmúlt nyár iszonyatos csapadékhi-
ányát, a Föld aszályos kínját senkinek 

sem kell bemutatnunk, aki egy kicsit is 
nyitott szemmel járja a természetet. Egész 
Európában, egész Magyarországon tombolt 
a szárazság, annak minden következményé-
vel együtt. Patakok szűntek meg csörgedez-
ni. Tavak száradtak repedezetten kopogósra. 
Holtágak váltak a nevükhöz méltóvá… Nem 
kellett az Alföldre vagy a Homokhátságra 
mennünk ahhoz, hogy láthassuk, mire képes 
az aszály. Itt, a közvetlen közelünkben, a 
Szigetbecsei-holtág is kis híján arra a sorsra 

jutott, mint számos más ilyen jellegű víz az 
országban. Majdnem kiszáradt! A nyár során 
napról, napra, hétről hétre, hónapról hónapra 
csökkent, egyre csak csökkent a vízszintje, 
mígnem elérte a kritikus szintet. A vízben 
oldott oxigén szintje már olyan alacsony 
volt, hogy fenyegetett a tömeges halpusztu-
lás réme is.

Természetesen sem a halgazdálkodási 
jogosult, az RDHSZ, sem Szigetbecse Önkor-
mányzata nem nézhette tétlenül a történése-
ket, ám a heteken át tartó segélykiáltásaink 
mintha süket fülekre találtak volna az illetéke-
seknél… Amit a halgazdálkodó tudott tenni, 
az első körben az volt, hogy a Pest Megyei 
Kormányhivatalnál kezdeményezett a Sziget-
becsei-holtágon halfogási tilalmat, melyet 
jóvá is hagytak. Így 2022. augusztus 18-tól 
érvénybe is léphetett a tilalom, esélyt hagyva 
az életükért küzdő, levegőért kapkodó halak-
nak az esetleges túlélésre.

Végső lehetőségként, egy hirtelen ötlet-
től vezérelve, egy gyors területbejárást tar-
tottunk a Szigetbecsei-holtágból kiinduló 
lecsapoló csatorna nyomvonalán. Kilométe-
reken át a szántóföldön keresztül követtük a 
több mint 20 éve elhanyagolt, szárazon lévő 
benőtt árkot. Megtaláltuk találkozási pontját 
egy régi öntözőcsatornával, amely a Ráckevei 
Duna-ágból szállította sok-sok éve az öntöző-
vizet Szigetbecse és Makád földjeire. Termé-
szetesen teljesen benőve, több helyen beomol-
va, üzemképtelen állapotban. Hozzávetőleges 
szintezés, méricskélés, konzultáció a területet 
ismerő szakemberrel és felcsillant a remény! 
Ha sikerülne megkotorni a régi öntözőcsa-
torna medrét az RSD torkolatában, akkor a 
kis-dunai víz gravitációs úton be tudna zúdul-
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Tisztelt Olvasó!
Engedje meg, hogy elmeséljek egy történetet! 

Mielőtt az a megtiszteltetés ért, hogy 2018 no-
vemberétől a Ráckevei Dunaági Horgász Szövet-
ség ügyvezető igazgatója lettem, előtte – 2014 és 
2018 között – a Földművelésügyi Minisztérium 
Horgászati és Halgazdálkodási Főosztályát vezet-
tem. Gyermekkorom óta vonz a falerisztika (kitün-
tetéstan) tudománya, így szenvedélyes gyűjtője 
vagyok e területnek. Az agrártárcánál a miniszter 
által adományozható díjak és elismerések között 
korábban sosem volt olyan, ami kimondottan a 
horgászat, illetve a halászat területén szerzett érde-
mekért lett volna adományozható. Gyűjtői hobbim-
ból kifolyólag, valamint szakmai sovinizmusból a 
főosztályvezetői székbe kerülve azonnal munkához 
láttam, hogy a minisztérium e „hiányosságát” mi-
előbb pótoljam. Munkám nem volt zökkenőmentes, 
mivel eleinte sokkal több volt az ellenzője, mint 
támogatója az ügynek, de tántoríthatatlanul hittem 
benne. Munkámat siker koronázta, melynek ered-
ményeképpen az akkori földművelésügyi minisz-
ter, Dr. Fazekas Sándor két miniszteri elismerést 
alapított. Az egyiket, a Pro Aquacultura Hungariae 
Díjat, a hazai akvakultúra érdekében kiemelkedő te-
vékenységet folytató személyek elismerésére, míg a 
másikat, a Horgászatért Érdemérmet, a hazai horgá-
szat érdekében kiemelkedő tevékenységet folytató 

személyek elismerésére alapította az agrárminiszter. 
Hogy a megfelelő rangja biztosítva legyen, évente 
mindössze két díj, illetve két érdemérem adomá-
nyozható és mindkettő az október 23-i nemzeti 
ünnep alkalmából. 2016 – az első adományozási 
év – óta, évente 2 személy részesült Horgászatért 
Érdemérem adományozásban, köztük olyanok, mint 
Walter Tamás, Bokor Károly vagy Dr. Molnár Pál. 
Az 1956. évi Forradalom és Szabadságharc em-
léknapja alkalmából, 2022-ben Dr. Nagy István 
agrár miniszter a Horgászatért Érdemérmet ado-
mányozta Devecseri Józsefné (született Rimer 
Noémi) sporthorgász részére, a horgászat, a ver-
senyhorgászat és a horgászszervezet érdekében 
végzett több évtizedes kiemelkedő munkájáért. 
A miniszter a nemzeti ünnep kapcsán arról beszélt, 
hogy 1956. október 23-a mindenki szabadságát 
jelenti, azoknak a szabadságát, akik magukat nem 
pusztán egyénként, de közösségként, sőt nemzet-
ként határozzák meg, ragaszkodnak a nyelvükhöz, 
egyedülálló kultúrájukhoz, és hazának élik meg szü-
lőföldjüket, határon innen és túl. Kiemelte, a nap-
jainkra jellemző rendkívüli időkben különös súlya 
van annak, ha szép számmal akadnak olyanok, akik 
minden nehézség ellenére hisznek magukban, és 
tudásukat felhasználva kiemelkedő munkát végez-
nek. A díjazottak teljesítménye nemcsak őket és a 
szűkebb környezetüket gazdagítja, hanem az egész 
nemzetet szolgálja a példamutatásukon keresztül – 
emelte ki a tárcavezető. A másik személy, aki idén 

a Horgászatért Érdemérem adományozásban ré-
szesült: Horváthné Végi Edit MOHOSZ titkárság-
vezető-helyettes asszony, a szervezet megújítását és 
átalakulását támogató kiemelkedő munkájáért. Úgy 
tűnik, 2022 a nők éve a horgászat miniszteri elis-
merése terén. Ragyogjon csillagjuk sokáig! Szívből 

gratulálunk nekik, és há-
lával adózunk Devecseri 
Józsefné Rimer Noéminek, 
hogy az RDHSZ hírnevét 
messzire vitte! (Fotó: AM 
Sajtóiroda.)

Udvari Zsolt
főszerkesztő

Folytatás a 2. oldalon

A holtág élni 
akar!

Szigetbecsei-holtág
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ni a régi öntöző árokba. A Szigetbecsei-holtág-
ból érkező lecsapoló csatorna becsatlakozása 
után el kell zárnunk az öntözőcsatorna medrét 
és a vizet fel kell duzzasztanunk, hogy visz-
szafelé zúdulhasson a holtág felé. Ha a duz-
zasztás elég magas, be is kell folynia oda, 
gravitációsan. De, ha nem, akkor onnét már 
be tudjuk szivattyúval emelni. Nosza a terv 
elméletben kész, rajta hát! Sietnünk kell, 
mert a Szigetbecsei-holtág megkezdte a 24. 
óráját! Találtunk egy földmunkákra szakoso-
dott vállalkozót, aki a torkolati kotrást elvé-
gezte. Tekintettel arra, hogy annak tetemes, 
közel egymillió forintos költségét az állami 
szervek valamely rejtélyes oknál fogva nem 
óhajtották magukra vállalni, civil segítséggel 
(RSD Barátai Természetvédelmi Alap – Pfei-
fer Rikárd) finanszíroztuk meg. A későbbiek-

ben Szigetbecse Önkormányzata vállalta és 
állta a költség 50 százalékát, nagy köszönet 
érte Polgármester Asszonynak és a Tisztelt 
Képviselő-testületnek! Az Országos Vízügyi 

Főigazgatóság főigazgatójának segítségével 
és a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 
vezető munkatársainak köszönhetően kivezé-
nyeltek egy profi szakembert a területre, aki a 
munkavégzést felügyelte és irányította. Kap-
tunk egy vízügyi nagyteljesítményű kotrógé-
pet is, vezetővel, üzemanyaggal, amely gép 
kitakarította az elhanyagolt csatornamedret 
egészen a holtág beeresztő műtárgyáig. Amíg 
a kotrógépek dolgoztak, a Ráckevei Dunaági 
Horgász Szövetség halőrei és halászai vállt 
vállnak feszülve rakták a homokzsákokból a 
torlaszt a kijelölt helyen, hogy megállítsák a 
csatornában a rossz felé igyekvő vizet és hogy 
jól fel tudjon duzzadni a kívánt szintre.

A megfeszített, közös munkát harmad-
napra siker koronázta! A Szigetbecsei-holtág 
beeresztő zsilipjénél megjelent a jelentős kb. 
30–40 cm magas duzzasztott felvíz, melyet 
már csak be kellett engedni a holtágba. Meg-
csináltuk! Csak úgy zúdult befelé gravitáció-
san a friss, oxigéndús kis-dunai víz a haldokló 
holtágba. Órákon belül látványos változás 
jelentkezett. A vízszint emelkedésével meg-
szűnt a halak pipálása, még ugrálni is kezdtek 
örömükben. A Szigetbecsei-holtág feltöltése 
néhány nap alatt lezajlott. A maximális üzemi 
vízszintet tudtuk beállítani rajta. A rendszer 
jelesre vizsgázott. A jövőben is használható, 
ha vízpótlásra van szükség. A feltöltés után, 
természetesen a halfogási tilalmat feloldot-
ták. Meg kell említenünk még a szigetbecsei 
horgászok, lakosok, nyaralók munkálatokhoz 
való viszonyát. Megindító volt az az érdeklő-
dés, az a segíteni akarás, melyet ott a munka 
közben megtapasztalhattunk. Látszott, hogy 
szívük csücske az a holtág és nagyon szorí-
tottak a sikerért. Nagyon köszönjük a drukko-

lást! Tisztelettel meg-
köszönjük valamennyi 
érintett segítségét. Iga-
zi csapatmunka volt, 
a Szigetbecsei-holtág 
megmenekült.

Pfeifer Rikárd

Az 1. oldal folytatása

A holtág  
élni akar!

A holtág feltöltéshez nyitják a zsilipet az RDHSZ halászai

Homokzsákolnak az RDHSZ halőrei

Kis-dunai vízkivételhez kotrási munkák
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A tavalyi évben is számos fejlesztést sikerült 
véghez vinni a Ráckevei Dunaági Hor-

gász Szövetség haltermelést szolgáló telep-
helyein, amelyekről a korábbi lapszámban be 
is számoltunk. A haltermelési létesítmények 
állagmegóvása, karbantartása és a gépesítés 
fejlesztése továbbra is indokolt a hatékony 
munkavégzés érdekben. Szem előtt tartjuk 
az energia- és költséghatékony átalakítások, 
megoldások felkutatását is. A nemrég még 
kimondottan modernnek emlegetett Ráckevei 
Halkeltető Állomáson, ami „észrevétlenül”, 
időközben több mint 16 éves lett, a gépészet 
komplett vezérlését cseréltük le. A működés 
fenntartása érdekében év közben több elhasz-
nálódott szivattyút is ki kellett cserélni. A Szi-
getbecsei Előnevelő Telepen található közpon-
ti épület (szolgálati lakás, garázs, tartózkodó, 
tároló) felújításába is belekezdtünk. Kivite-

lezésre került a teljes tető héjazat cseréje, a 
teljes villamos hálózat átépítése, valamint fes-
tési munkák. Még idén befejeződik a villám-
védelem kiépítése is. (További tervek között 
szerepel nyílászárók cseréje, napelem rend-
szer kiépítése.) Az idei év legnagyobb értékű 
fejlesztése a Makádi Tógazdaságba beszer-
zett JCB kotrógép (1. sz. kép). Már 2019-ben 
kotrógép beszerzéséről döntött az RDHSZ 
Elnöksége, ami meg is valósult, csak akkor 
az a frissen beszerzett Dömsödi Tógazdaság-
ba került. (Indokoltan, mert azóta, is talált ott 
rengeteg kotrási feladatot.) A gumikerekes 
kotró sokkal mobilabb (rendszámos), mint 
az először beszerzett lánctalpas kotró, ezért 
pl. a közeli Szigetbecsei Előnevelő Telepre 
is átirányítható, jelentős szállítási költséget 
megtakarítva ezzel. A tavaly beszerzett, jelen-
leg a makádi halastavakon állmásozó Hidrot 
HV-1500 nád- és hínárvágó úszó munkagép 

hatékony mozgatása érdekében annak speci-
ális utánfutót rendeltünk meg.

A Dömsödi Tógazdaságban szivattyúgé-
pészeti beruházásokat valósítottunk meg. 
A jelentkező energiaválság okán még inkább 
fontos az energia ésszerű felhasználása, ezért 
a már meglévő, korábban felújított, központi 
szivattyút (amely a nagy halastavakat táplálja 
vízzel) frekvenciaváltóval szereltük fel (2. sz. 
kép), amelynek eredményeképpen hatéko-
nyabban működik a szivattyú, illetve, ha nem 
szükséges, 100% alatti üzemben is képes 
működni, természetesen jóval kisebb áramfo-
gyasztással.

Idén késő ősszel helyezzük üzembe a 
Dömsödi Tógazdaság telelőtavait is (3. sz. 
kép). A biztonságos teleltetés érdekében 
komplett szivattyúgépészet kiépítésére volt 
szükség (4. sz. kép). A rendszer elemei a 

teleltető tavakon kívül: 1) Szivattyúakna 
és azt a csatornával összekötő csőszakasz, 
melyet saját erőből, szinte a „régészeti” fel-
tárás módszerével sikerült megtalálni, majd 
helyreállítani a kb. 50 éves betonaknát, 
melyet az elődök valamilyen okból kavics-
csal teljesen feltöltöttek, majd lebetonoztak, 
eltüntettek. 2) Szivattyúgépészet vezérléssel 
(szintkapcsolás), melyet külső vállalkozótól, 
a keltető gépészetet kiépítő cégtől rendeltük 
meg. 3) Telelőtavak irányába folyó csőhá-
lózat, illetve annak elzárásai (szabályozott 
kifolyás), melynek megtisztítását saját erő-

ből végeztük, az elzá-
rások kiépítése van 
még folyamatban.

Ugrai Zoltán –  
Udvari Zsolt

Újabb fejlesztések az RDHSZ 
halgazdálkodási ágazatában

1. számú kép: JCB gumikerekes kotrógép állomáshelye a Makádi Tógazdaság

4. számú kép: Új szivattyúgépészet  
a Dömsödi Tógazdaságban

3. számú kép: Dömsödi telelőtavak feltöltése első ízben

2. számú kép: Központi szivattyú 
frekvenciaváltó
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Állandó rovatunkban a kitűnő „Dunai szi-
getek” blog ötlete alapján –Szávoszt-Vass 

Dániel blog-gazda írásait felhasználva – a 
Ráckevei Duna-ág szigeteit vesszük sorra 
észak-déli irányban. Elsőként a soroksári 
Molnár-szigetet mutatjuk be.

Még a környékbeliek közül is csak keve-
sen tudják, hogy nem mindig a Molnár-sziget 
volt a Duna-ág legészakibb szigete. Soroksár 
ezen részén ugyanis egy szélesebb ártér volt, 
amit a Molnár-szigettől délre a medret meg-
közelítő magaspart szűkített le. A sziget felett 
volt egy másik mellékág is, ami egy nagyobb 
és idősebb földdarabot, a legelőnek használt 
Gubacsi-szigetet fogta közre. Névadója a 
Gubacs nevű község, mely a török hódoltsá-
gig virágzó mezőváros volt. Ez a felső mel-
lékág természetes módon fokozatosan feltöl-
tődött, miközben a víz szeszélyeinek jobban 
kitett Molnár-sziget többször is megváltoz-
tatta alakját. Az 1838-as pusztító árvíz után 
nyerte el többé-kevésbé végleges formáját, 
ekkor kezdték el Soroksár lakosai lassan bir-
tokba venni, szőlők és kiskertek telepítésével, 
melyeknek emlékei a mai napig megtalálható-
ak a szigeten. Fejlődéséhez hozzájárult, hogy 
már a 19. században is átkelőhelyként szolgált 
Csepel és Soroksár között.

A Molnár-sziget régen és ma

Nem nehéz kitalálni, hogy a Molnár-szi-
get a hajómalmokról kapta a nevét, melyek 
az 1838-as árvízig meghatározó elemei vol-
tak a tájnak, szám szerint 120-at ringatott a 

Duna vize a sziget körül. A soroksári gazdák 
könnyen meg tudták közelíteni a helyszínt, 
a vízimolnárok pedig az úszó épületek kor-
mányzásával könnyen alkalmazkodtak a folyó 
szeszélyeihez. A hajómalmok emlékét a mai 
napig őrzik a sziget utcanevei (Molnár utca, 
Házhajó utca, Völgyhajó utca, Liszt utca, 
Dara utca). 1871-ben egy lezárást építettek a 
Gubacsi-híd környékére, lefolyástalan pos-
vánnyá változtatva a Soroksári Duna-ágat, 
egyúttal megpecsételve a vízimolnárok sorsát. 

A feliszapolódott mocsaras folyóág az utolsó 
pillanatokban menekült meg, amikor a lezárás 
elbontása után 1912-ben megkezdte működé-
sét a Kvassay zsilip, majd 1926-ban a tassi 
zsilip is üzembe állt. Az állandó vízszintnek 
köszönhetően a Duna-ág ekkor kezdte elnyer-
ni mai képét. A sziget ekkor a soroksáriak 
kedvelt kiránduló- és találkozóhelye volt, az 
itt működő Tündérliget vendéglőben élénk 
társasági élet folyt. A déli bejárónál állt a híres 
„Inselbaum”-nak elnevezett nyárfa, ahol – a 
későbbi Moszkva térhez hasonlóan – találko-
zott a munkaerőpiaci kereslet és kínálat, vagy-
is ennél a fánál gyülekeztek a helyi napszámo-
sok és munkanélküliek abban a reményben, 
hogy valaki felfogadja őket.

A XX. század elején-közepén az egyre 
jelentősebb horgászmozgalom ezt a kör-
nyéket is fokozatosan birtokba vette. Az 
1960–70-es években megkezdődött a sziget 

parcellázása, ekkor jelentek meg az első üdü-
lőtelkek és zártkertek. A kiság déli részén 
megépült a közúti híd, melynek köszönhe-
tően gépjárművel is megközelíthetővé vált a 
sziget és a csepeli rév. Lassan bevezették a 
közműveket, megindultak a közszolgáltatá-
sok, a 90-es években pedig megjelentek az 
első állandó lakosok. Ma már több az állan-
dóan lakott épület, mint a hétvégi ház, de a 
sziget még mindig őrzi a háborítatlan termé-
szetközeli hangulatot és a csendet, miközben 
néhány percre van Soroksár központjától. 
A sziget összetartó közössége igyekszik 
megőrizni ezt az idilli állapotot.

Az utóbbi évtizedekben egyre több nega-
tív környezeti hatás éri a szigetet, ami miatt 
gyakori szereplője a közösségi médiának, 
és időnként a hírműsoroknak is. A sziget 
felett bő fél kilométerre folyik be a Dél-pes-
ti Szenny víztisztító kimenő csatornája (a 
„Nép jóléti árok”). A szennyvíz nagyobb fel-
hőszakadás esetén – amikor a közelmúltban 
bővített záportározó megtelik – tisztítatlanul 
jut a Duna-ágba, az így keletkező sötét szeny-
nyvízcsóva pedig pontosan a Molnár-szigeti 
kiságat célozza meg, ahol a lelassuló folyás 
miatt méteres vastagságú bűzös iszap rakódik 
le, a vízmélységet több helyen 50 centiméter 
alá csökkentve. A terjeszkedő nádas által egy-
re inkább birtokba vett kiságban néhány éve 
megjelent a kolokán, ami a nyári időszakban 
összefüggő növénytakarót alkot a mederben. 
A vízi növények szervesanyag-megkötő és 
szűrő hatásukkal hatalmas segítséget nyúj-

Az RSD szigetei

A Molnár-sziget

A kiság alsó vége és a soroksári rendelőintézet ikonikus épülete
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tanak a Duna-ág megtisztításában, az alsóbb 
szakaszok megóvásában. A nagy csinadrattá-
val – politikától sem mentesen – beharango-
zott nyári „tisztítás” tehát egy elhibázott lépés, 
ehelyett inkább az okokat (a szennyvíz általi 
terhelést) kellene megszüntetni. Hasonlóan 
nagy probléma a mellékág déli végénél befo-
lyó Gyáli-patak által szállított iszap, szemét és 
műtrágyákkal terhelt szennyvíz, ami a sziget 
alatti szakasz vízminőségét rontja.

Nem lenne teljes a cikk a Molnár-sziget 
horgászati lehetőségeinek bemutatása nélkül. 
A sziget déli végén lévő nyílt – építési törme-
lékkel feltöltött, majd befedett – terület töké-
letes helyszín a vándorhorgászoknak. Az autó-
val is könnyen megközelíthető horgászhelyek 
mindkét ágon lehetőséget adnak akár több-
napos pecára is, csak az időnként felgyülem-
lő szemét rontja az összképet. Felfelé indulva 
inkább a főág lehet a vándorhorgászok terepe, 
azonban – noha a Duna-ágon nincs foglalt 
horgászhely – a kellemetlenségek elkerülése 
végett érdemes egyeztetni a parti házak lakói-
val. A sziget északi végén kialakított pihenőhe-
lyen is van néhány horgászatra alkalmas nyi-
ladék, nagyobb esők után azonban leginkább 
itt kell számítani törlőkendők és egészségügyi 
betétek horogra akadására. A főágon leginkább 
a fenekező módszert űző horgászok találhatják 
meg a számításukat, keszegfélék és ponty is 
gyakran akad itt horogra. Telepítések idején a 
csepeli komp környékére rendszeresen érkez-
nek a pontyszállítmányok. Számos 15–20 kiló 
körüli rekordpontyot hitelesítettünk a sziget 
közvetlen közelében, valamint nagy harcsák és 
csukák is színesítik az itteni palettát.

A Molnár-szigeti kiság tíz évvel ezelőtt 
még tavaszi kíméleti terület volt, de ezt a til-
tást Szövetségünk feloldotta, mivel a mellékág 
haltartó képessége nagy mértékben csökkent 
a feliszapolódás miatt. Az ág így is alkalmas 
lehet a finomszerelékes, úszós horgászat-
ra, különösen a hídtól lefelé eső szakaszon. 
Az említett kíméleti terület megszűnése óta a 
Molnár-sziget környékére semmilyen külön-
leges horgászrendi szabály nem vonatkozik. 

A szigetet horgászbot nélkül, gyalogosan, 
autóval vagy kerékpáron is érdemes felke-
resni egy rövid kirándulás erejéig. A környék 
nevezetessége a napközis tábor mellett lévő 
nemrég épült Tündérkert nevű szabadidőpark, 
amit rendszeres családi programok tesznek 
még vonzóbbá. 2022 októberében a főépület 

falán egy egész évben 
megtekinthető fotókiál-
lítást alakítottak ki, ami 
a Molnár-sziget történe-
tét eleveníti fel.

Béres Attila

A kolokánnal benőtt Molnár-szigeti kiság (fotó: Szendőfi Balázs)

Tavaszi látkép a sziget felső végéről

A mellékág ősszel
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2022. év finomszerelékes úszós kategória U20-
as korosztályának világbajnoka Zsiga Levente, 
aki az idei évben Szlovéniában rendezett világ-
bajnokságon az aranyérmes csapat tagjaként 
ügyes horgászatával járult a nagyszerű csa-
pateredményhez és az egyéni 6. helyezéséhez. 
A világbajnoki cím apropóján készített Gerendi 
Zsolt az RDHSZ elnökségi tagja, a finomszere-
lékes úszós szakág vezetője egy rövid interjút 
Levivel, aki mesélt arról a megtett útról, ami a 
világbajnok aranyéremig vezette őt. 

G.Zs. – Honnan jött a horgászat szeretete?
Zs.L. – Még ennél is kisebb koromban, 

családom tagjai szerettették meg velem a 
pecázást, és apukám látta a lelkesedésem, így 
vele rendszeresen jártunk sokat horgászni, itt 
szerettem meg ezt a sportot, hobbit. 

G.Zs. – Mikor és hol kezdtél el horgászni?
Zs.L. – Talán 6–7 éves lehettem, amikor 

életemben először horgásztam a Balatonon, 
ahova a legtöbb korábbi emlékem kötődik a 
horgászattal. A Balaton a családi nyaralások 
egyik legnépszerűbb helyszíneként sok-sok 
gyereknek adta meg a kezdő lökést a horgá-
szat megszeretésében. Ó, azok a snecik! 

G.Zs. – Mennyi időt (nap per év) töltesz a 
vízparton?

Zs.L. – A korosztályos magyar élmezőny 
tagjaként az elmúlt 2–3 év volt eddig a leg-
sűrűbb, ami akár 100–120 napot is jelentett, 
mondhatom, hogy a második otthonom lett a 
vízpart. Idén az iskola és az érettségi miatt már 
csak 70–80 napot tudtam a vízparton tölteni.

G.Zs. – Mikor kezdődött a versenyzés? Ki 
„fertőzött meg” a versenysporttal? Mesélj egy 
kicsit a versenyzői eredményeidről. 

Zs.L. – Első versenyemen 8 évesen indul-
tam el, akkor még saját felindulásból, és ha jól 
emlékszem véletlenül még dobogós eredményt 

is elértem. Ezt követte még néhány hason-
ló ilyen élmény. Ezek után a Walterland-ban 
ismerkedtem meg Gyulai Ferivel. Rajta keresz-
tül bekerültem a Csepel HE csapatába. Első 
közös versenyünkön Ferivel óriási meglepeté-
semre sikerült nyernünk. Ezután két évvel már 
a spanyolországi ifi VB-n horgásztam, ahol 
csapatban ezüstérmet szereztünk. Emellett az 
RDHSZ csapat és egyéni bajnokságain minden 
évben ott voltam, valamint az TCSOB csapattal 
idén már ötödszörre utazhattam, és idén sike-
rült megnyernünk a bajnokságot.

G.Zs. – Melyik eredményedre vagy a leg-
büszkébb? 

Zs.L. – Legbüszkébb az idei szlovéniai 
utánpótlás világbajnokságon nyert aranyé-
remre vagyok. Egyéniben 6. helyen végeztem. 
Ezen a versenyen a csapattal együtt dolgozva 
találtuk ki a verseny 2 napjára vonatkozó sike-
res taktikát, majd ezt mindannyian hiba nélkül 
véghez vittük, és talán kijelenthetjük, hogy 
megdolgoztunk a vasárnapi szerencsénkért.

G.Zs. – Mesélnél erről a „vasárnapi sze-
rencséről” egy kicsit? 

Zs.L. – Talán 10 perc telt el a vasárnapi 
2. fordulóból, amikor már éreztük, hogy a 
szombati snecizős taktika biztosan nem fog 
működni, és kockáztatnunk kell a nagyhalas 
pecával. Egy akasztásig jutottam majdnem a 
forduló végéig, de az is megtépett. A horgá-
szat vége előtti 5 perces dudaszó is elhangzott 
már amikor újra bevágtam, a hátralévő 3 perc-
ben végül sikerült megszákolni a 3 kiló körüli 
harcsát, ami az addigi 12. helyemről egészen 
a szektor 2. helyig hozott fel, és ezzel végül 
9 pontos előnyünket meg tudtuk tartani. Még, 
hogy nem izgalmas a versenyhorgászat! 

G.Zs. – Kik segítettek a versenysportban? 
(Több nevet vagy akár márkát is kiemel-
hetsz…)

Zs.L. – Elsősorban Apukám, ő „hurcibál” 
már évek óta horgászni, és ott van az összes 
versenyemen. (Szerk.: Zsiga Gábor, Levi apu-
kája, aki évek óta „családtagja” az RDHSZ 
finomszerelékes verseny szervezői és segítői 
gárdájának.) Gyulai Ferikét nem hagyhatom 
ki, nagyon sokat köszönhetek Ferinek, hiszen 
ő tanított meg mindenre, amit most tudok a 
versenyzésről és segített nekem a versenyei-
men. Őszintén, ha ő nincs az életemben, akkor 
valószínűleg már rég befejeztem volna a ver-
senyzést. A Csepel HE és az RDHSZ rengeteg 
lehetőséget adott, hogy el tudjak jutni minden 
versenyre amire szerettem volna, valamint 
rengeteg olyan emberrel találkozhattam, akik 
bármiben segítettek nekem. Most már lassan 3 
éve, hogy a DOVIT csapat tagja lehetek, ahol 
szintén rengeteg segítséget kaptam, és már 
egy szezon óta a Garbolino Tacklebait segít, 
hogy meglegyen a megfelelő felszerelésem.

G.Zs. – Van-e magyar vagy nemzetközi 
példaképed? 

Zs.L. – Soha nem volt semmilyen példa-
képem, adott dolgokat különböző emberektől 
láttam és eltanultam, de szeretném a saját stí-
lusomat kialakítani, amikor mindent a saját 
belátásom szerint a lehető legjobban csinálok.

G.Zs. – Mi az a legfontosabb 3 elem, ami-
nek köszönheted a versenysport sikereidet? 

Zs.L. – Apukám korlátlan segítsége elen-
gedhetetlen, Gyulai Ferike rengeteg belefek-
tetett energiája és ideje nélkül közelében sem 
lennék annak, ahova így eljuttatott, valamint 
az, hogy mindig voltak olyan emberek, akik 
hittek bennem, és önzetlenül segítettek nekem.

G.Zs. – Mi a kedvenc horgászmódszered? 
Zs.L. – Az elmúlt időszakban versenyeken 

kívül nem sok időm maradt horgászni. Verse-
nyen mindenképpen matchbotozni szeretek 
a legjobban. Egyébként az abszolút kedvenc 
módszerem a folyóvízi úsztatás.

G.Zs. – Mióta horgászol az RSD-n?
Zs.L. – 2017-ben horgásztam először a 

cső   hídi versenypályán, ami azóta is a kedvenc 
pályám.

G.Zs. – Melyik egyesület tagja vagy?
Zs.L. – Csepel HE tagja vagyok mióta ver-

senyzek, ahol számtalan olyan embert ismer-
tem meg, akik már tapasztalt versenyzők, és 
velük együtt dolgozva csapatversenyeken 
olyan dolgokat tanulhattam, amit sehonnan 
máshonnan nem tudtam volna.

G.Zs. – Mi a véleményed az RDHSZ 
 Versenysportról?

Zs.L. – Szerintem kiválóan működik a 
jelenlegi rendszer, évről évre egyre több ver-
senyző nevez be a versenyekre, és a versenyek 
lebonyolítására nem lehet egy szavunk sem. 
Az idei TCSOB győzelem is ezt bizonyítja.

G.Zs. – Mesélj egy kicsit a jövőbeni ver-
senysport terveidről? 

Zs.L. – Most sajnos kénytelen leszek egy 
kis szünetet tartani, hiszen felvételt nyertem 
egy holland egyetemre, ahol szeptemberben 
megkezdetem a tanulmányaimat computer sci-
ence területen, de lehetőségeimhez mérten ott 
leszek, ahol tudok, akár a holland vízparton is. 

G.Zs. – Mit üzennél a fiataloknak, miért 
érdemes a versenyhorgászattal is foglalkozni?

Zs.L. – Aki szeret versenyezni és horgász-
ni az tudja, hogy miért érdemes horgászver-
senyzéssel foglalkozni, akinek az egyik hiány-
zik, az próbálja ki a másikat és megérti.

Nagyon köszönöm a beszélgetést, Levi, és 
az RDHSZ versenyhorgász közössége nevé-
ben sok sikert kívánok a külföldi tanulmá-
nyodhoz és a jövőben versenyzéshez, remé-
lem, hogy találkozunk még majd a vízparton!

Gerendi Zsolt
RDHSZ Elnökségi tag

Versenysport Bizottság 
finomszerelékes szakág 

vezető

Ifjúsági világbajnokunk  
a Ráckevei Duna-ág partjáról!

2022_4_tel_UDHirado_beliv.indd   6 2022. 11. 16.   11:18



7ÚJ DUNA-ÁGI HÍRADÓ

A 2022. szeptember 19–21. között megtartott V. Országos Halőri 
Szakmai Verseny és Találkozó helyszíne ezúttal is Szarvas volt. 

A Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége harmadik alkalommal 
látta el a házigazda szerepét a rangos halőri rendezvényen. A MOHOSZ 
tagszervezetei és tagegyesületei által delegált 29 csapat jelent meg, 
csapatonként 3 fő versenyzővel és 1 fő – nem versenyző – kísérővel. 
A verseny és találkozó helyszíne a szarvasi Liget Wellness és Konfe-
rencia Hotel volt. A háromnapos eseményen a színvonalas előadások 
után, elméleti és gyakorlati tudáspróbák állították kihívások elé az 
ország legfelkészültebb halőri egységeit. A hétfő kora délelőtti hiva-
talos megnyitó után az első nap tartalmát az elméleti ismeretek adták, 
ahol dr. Györe Károly természetesvízi halgazdálkodási szakértő az 
elektromos halászgépekről, Boros Ferenc Zsolt Békés megyei tájegy-
ségi fővadász a nagy kárókatona és az eurázsiai hód gyérítésének jogi 
háttereiről, illetve Tóth Zoltán Zsolt rendőr alezredes, közrendvédel-
mi osztályvezető az intézkedéstaktikáról és a rendészeti feladatokat 
ellátó személyekre vonatkozó jogszabályi előírásokról tartott előadást. 
Őket követte  Pfeifer Rikárd (Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség), 
 Havranek Mihály (Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt.), Dudás 
Tibor (Fővárosi Horgászegyesületek Szövetsége) és Donkó Péter 
(Közép- Tisza-vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége) kormorángyé-
rítéssel kapcsolatos tapasztalatokról szóló beszámolója.

Az első napon késő délután került lebonyolításra az első verseny-
szám, ahol is a háromfős csapatok két tagjának egy cselekményleírás 
alapján szabálysértési jegyzőkönyvet kellett készítenie, míg harmadik 
csapattagtársuk egy 72 kérdésből álló igen komoly tesztet töltött ki. 
A tesztben a szokásos halőr-szakmai kérdések mellett biológiai, hidro-
lógiai, vízkémiai ismeretekről is számot kellett adni. A második napon 
három olyan gyakorlati próbatétel várt a csapatokra, amelyek igencsak 

szigorú mércével vizsgáztatták a hivatásos halőrök szakmai felkészült-
ségét. A három versenyállomás egyikén egy halszállító autó „segítsé-
gével” kellett ismertetni a haltelepítés minden lényeges mozzanatát, a 
hal átvételétől a biztonságos szállításon át a leeresztés szakszerű folya-
matáig. 

A második helyszínen egy ugyancsak életszerű próbát tettek a 
halőrök, amikor egy feltételezhető haltolvaj autójának a feltartóztatását 
és a gépjármű átvizsgálását kellett szakszerűen és jogszerűen elvégez-
niük. A gépkocsiban jó néhány hal imitáció került elrejtésre különféle, 
teljesen kézenfekvő, vagy éppen meglehetősen trükkös helyekre. A har-
madik versenyszám a vízminőség vizsgálat volt. A Holt-Körös vizének 
pH értékét, vezetőképességét, oldottoxigén-szintjét és hőmérsékletét 
kellett az állomáshelyen rendelkezésre álló eszközökkel megmérni, 
majd arról jegyzőkönyvet készíteni és kiértékelni. 

A harmadik, egyben utolsó versenynap sem a pihenésről szólt, 
hanem újabb három próbatétel elé állította a versenyzőket. A casting, 
azaz a célba dobás, a szabálykönyv szerint, ezúttal három különböző 
pontról és távolságból történő megmérettetés volt. A hagyományos csó-
nakos versenyszám sem maradhatott ki a feladatok sorából, amit ezúttal 
egy a holtágon kijelölt akadálypálya időre történő teljesítése jelentett, 
bizonyos pontokon a halzsákmány mennyiségi, hossz- és súly szerin-
ti értékeinek a megállapításával. A casting és a csónakos versenyszá-
mokkal párhuzamosan zajló horgászverseny szintén megszokott elemét 
jelenthette volna a programsornak, ha nincs egy meglepő kis „csavar” 
a megszokott metodikában. Ugyanis a Fűzfás-zugi-holtág versenypálya 
szakaszán teljesítő harmadik csapattagok most nem a saját horgászfel-
szerelésüket vehették kézbe, hanem kizárólag a helyszínen kiosztott 
egyforma spiccbotokkal, zsinór-, úszó-, súly-, horog-, etetőanyag- és 
csalikészlettel veselkedhettek neki a délelőtt 9 órától délig tartó hal-

Dobogósok Versenyfeladat – gépjármű átvizsgálása

Megmérettettünk s megítéltettünk…
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fogásnak. Persze csak miután önállóan horgászatra alkalmassá tették, 
azaz saját maguk összeállították készségüket. A harmadik nap délután-
ján, az eredményhirdetés előtt több rövid előadást és értékelést hallgat-
hattak meg a fáradt, de izgatott versenyzők.

Dr. Dérer István Országos Horgászszervezeti Szolgáltató Köz-
pont (OHSZK) főigazgatója, a Magyar Országos Horgász Szövetség 
(MOHOSZ) elnökhelyettese „Hogyan tovább halőrzés?” című elő-
adását hallgathattuk meg, amely nehéz, ám reményteljes képet vázolt 
elénk. Sor került az országos, valamint tagszövetségi horgászszervezeti 
illetékességű feladatellátásra történő halőri kinevezések átadására. Ez 
érintett minket is, hiszen Pfeifer Rikárd hivatásos halőrt a MOHOSZ 
tagszövetségi horgászszervezeti illetékességű halőrnek nevezte ki. Ezt 
követően Fesztóry Sándor MOHOSZ alelnök, valamint Csizmár Erika 
OHSZK igazgató és dr. Hunya Miklós KHESZ elnök értékelte röviden 
az idei halőri találkozót. A 29 halőri csapat tételes eredményeivel nem 
szeretnénk untatni a Kedves Olvasót, ezért csak az összetett eredmé-
nyek három dobogós helyezettjét ismertetjük:

1. Tolna Megyei Horgászegyesületek Szövetsége
2. Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség
3. Horgászegyesületek Zala Megyei Szövetsége
Igen, jól olvasta! Halőri különítményünk az előkelő II. helyezést 

érte el ezen a rangos, országos, szakmai versenyen. Büszkék vagyunk 
kollégáinkra és örülünk, hogy a ráckevei halőrök hírnevét ismét öreg-
bítették. Gratulálunk tehát: Gönci György, Mándoki Bence és Pfeifer 
Rikárd hivatásos halőreinknek!

Pfeifer Rikárd
halőrzési és horgászturisztikai ágazatvezetőÉljenek a ráckevei halőrök!

Tájékoztatjuk Kedves Olvasóinkat, hogy a 2022. esztendő első 
háromnegyed évében, 2022. január 1. és 2022. szeptember 30. 

között az alábbi halvédelmi- vagy ezzel összefüggő szabálysértések, 
bűncselekmények történtek.

Ebben az időszakban 264 elkövetővel szemben indult meg az eljá-
rás, az alábbi bontásban:

Jogosulatlan horgászat: 165 fő

Több botos horgászat: 18 fő

Méret alatti hal kifogása:  7 fő

Tilalmi időben való horgászat: 2 fő  

Helyi időkorlát túllépése:   –

Tiltott helyen való horgászat:  2 fő

Kifogható halmennyiség túllépése: 5 fő  

Fogási napló nem- vagy hamis vezetése: 39 fő 

Őrizetlen, vagy kivilágítatlan készség: 5 fő  

Orvhalászat bűntette:  14 fő  

Tiltott horgászmódszer:   –

Külső akadásos hal megtartása:   –    

Védett vagy nem kifogható hal megtartása:     1 fő 

Felső méretkorlát feletti hal elvitele:     –                            

Vízügyi vonatkozású ügy:     3 fő 

Természetvédelmi vonatkozású ügy: 3 fő

Összesen: 264 fő

Nem győzzük elégszer hangsúlyozni, hogy a legtöbb esetben hal-
mazati tényállás is felmerül (pl. az orvhalász nem fogható halat tart 
meg, vagy a túlméretes hal ellopója nem jegyzi azt be a fogási naplóba 
stb.). Ilyen esetekben a súlyosabbik – komolyabban szankcionált – ügye 
kerül a fenti statisztikába.

Ezúton is – mint mindig – szeretnénk hálásan megköszönni hor-
gásztársainknak a sok hasznos információt, mellyel munkánkat segítik!

Kérjük, hogy a továbbiakban is jelezzék, ha nem odaillőt látnak- 
tapasztalnak szeretett vízterületünkön! A bejelenté-
seket diszkréten kezeljük !

A 24 órán át hívható halőri ügyeleti telefon
szám továbbra is rendelkezésükre áll: 
+36 30 675 7304 !

Pfeifer Rikárd
 halőrzési és horgászturisztikai 

ágazatvezető

Halőri Szolgálatunk jelenti

2022_4_tel_UDHirado_beliv.indd   8 2022. 11. 16.   11:18



9ÚJ DUNA-ÁGI HÍRADÓ

Dr. Keyha Tibor 
emlékére
(1944–2022)

2022. szeptember 14-én kaptuk a szomorú 
hírt, hogy hosszú türelemmel viselt betegsége 
után elhunyt Dr. Keyha Tibor horgásztársunk. 
Tudtuk, hogy súlyos beteg, mégis megren-
dülten, hitetlenkedve vettük tudomásul, hogy 
távozott közölünk, az élők sorából. Tibor a 
betegség a gyilkos kór felismeréséig nagyon 
sportosan élt, hosszú éveken át rendszeresen 
teniszezett. Alapító tagja és tisztségviselője 
volt a Ráckevei Tenisz Egyesületnek. 

Dr. Keyha Tibor a Ráckevei Horgász 
Egyesület Fegyelmi Bizottságának az elnö-
ke volt több cikluson keresztül. Az egyesület 
munkájában aktívan részt vett. Jogi ismeretei-
vel, tanácsaival, segítette a vezetőség munká-
ját, akikkel baráti viszonyban volt. Sok közös 
élmény, történet fűződik hozzá, természetesen 
elsősorban a horgászat kapcsán. 

A Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség Eti-
kai és Egyeztető Bizottság elnöki tisztét is betöl-
tötte. Több éven keresztül ellátta a szövetség 
jogi képviseletét. Tibor kiváló ügyvéd, jogász 
volt. Szerénység nélkül elmondhattuk a város 
sztárügyvédje volt. Ügyvédi praxisát 70 éves 
korában szüntette meg. „Ezután a családommal, 
barátaimmal szeretnék találkozni és minél többet 
horgászni”  – jelentette ki határozottan.

Tevékenysége révén nagyon sok emberrel 
állt kapcsolatban, így nemcsak az ügyvédre, 
jogászra, bizottsági elnökre emlékezünk, de 
arra a hús-vér emberre, arra a Tibire is, aki 
nemcsak munkatársaival találta meg a meg-
felelő hangot egy-egy nehéz döntés megho-
zatalakor, de higgadtságával tanácsot adott az 
egyesület vezetőségének, a szövetség elnök-
ségének, a küldöttgyűlésnek, jó szándékkal 

segítette a munkájukat. Temérdek elfoglaltsá-
ga ellenére családjáért, legközelebbi hozzátar-
tozóiért, igyekezett mindent megtenni,  hogy 
otthonuk a nyugalom szigete legyen. 

Barátait tisztelte, nyitott volt velük szem-
ben. Engem is nagy tisztelet ért, hogy barát-
jának tekintett, barátjának fogadott el. Sok 
vezetőségi összetartáson, elnökségi rendezvé-
nyeken horgásztunk együtt. Nagyon jó érzé-
ke volt a halfogáshoz, állandóan böngészte a 
horgász szaklapokat. Sporthorgász volt a szó 
szoros értelmében. Kifogott halat csak annyit 
tartott meg, amennyivel egy-egy hallére, sült 
halra megvendégelhette családját, barátait. 
Kiváló szakács volt. 

Nagyon szerette a Ráckevei Duna-ágat, 
elsősorban itt horgászott. A Balatonra is gyak-
ran elutazott a barátaival. A Nagy-Dunára is 
időközben kiment. Régi barátjához, Miklós-
hoz Poroszlóra is gyakran elutazott, hogy a 
Tisza-tavon együtt horgásszanak. 

Tibor temetése, végső búcsúztatása a szü-
letésnapján, szeptember 22-én volt. Nagyon 
sokan kísérték utolsó útjára, a család mellett, 
barátok, ismerősök, volt kollégák, az RDHSZ, 
a Ráckevei Horgász Egyesület tisztségviselői, 
valamint horgásztársak.

A búcsúbeszédben megrendülten hallgat-
tuk Tibor munkásságáról, személyiségéről a 
gondolatokat.

„Talán a „tisztesség” és az „elvhűség” 
azok a kulcsfogalmak, amelyek a legjobban 
leírják életét és jellemét, valamint megha-
tározzák szakmai életútját is. Nem véletlen, 
hogy bármilyen szervezetben is vállalt tiszt-
séget, mindig az etikai bizottságban munkál-
kodott. Megbecsültségének forrása részben 
szakmai felkészültsége volt, de még inkább 
az a hozzáállás, őszinte segíteni akarás, 
emberség, ami áthatotta ügyvédi tevékenysé-
gét és tulajdonképpen minden egyéb emberi 
kapcsolatát is. Jó ember volt, és ezt érezték, 
tudták barátai, kollégái és ügyfelei egyaránt. 
Betegségét példaértékű méltósággal viselte.

Családjára büszke volt, örömmel töltötte el, 
hogy gyermekei szintén a jogi pályát választot-
ták, büszke volt sikereikre, nagy szeretettel támo-
gatta őket, amikor önálló családot alapítottak.

Unokáit felszabadultan szerette, egytől 
egyig büszke volt rájuk.”

Régi barátja Ferenc többek között így 
emlékezett rá:

„Tibor szenvedélyes horgász volt. Az utol-
só maradandó horgászemlék: A Rózsa-szige-
ten horgásztunk, ahol kihasználta helyisme-
retét és baráti információit. Szerintünk (ez 
a gondolat horgászbetegség) a jobb helyet 
választotta. Elkülönülve tőlünk, egy kisebb 
stégen vert tanyát. Időnként átnéztünk egy-
máshoz, érdeklődni. Egyszer csak kétségbees-
ve jött, hogy a hal elvitte a kedvenc botját és 
próbáljuk meg csónakból megkeresni. Monda-
nom sem kell, nem sikerült megtalálni. Kide-
rült, hogy valóban jó helyet választott. Míg 
a másik bottal fárasztotta a halat, a kedven-
cet elvitte a NAGY HAL. Sajnos Dr. Keyha 
Tibor barátunk is ilyen gyorsan ment el.” 

Utolsó találkozásunkkor, a halála előtti 
napon még viccelődött, a „horgászunk még 
együtt” kijelentésre még elmosolyodott. 

Tibor mindig velünk fogsz horgászni. Te a 
fenti vizeken fogod a nagy halakat és őrködsz 
a sportszerű horgászat tisztaságáért. 

Búcsúzunk Tőled! Nyugodj békében! 
Schwarcz Gáspár

RHE elnök
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2021. szeptember elején, az igazi nagyhalas szezon kellős közepén, 
egy nagyobb adag igazolólap között érkezett egy kép egy kapucnis fia-
talemberről, aki a hideg szélben hullámzó vízen egy dömsödi stégen 
egy 18 kilós pikkelyes pontyot tart a matrac felett. Már ez a fogás is 
felkeltette a figyelmemet, mivel ezt a gyönyörű halat feederbottal és 
mindössze 22-es monofil zsinórral sikerült kifárasztani. Siket Máténak 
hívták a horgászt, aki néhány héttel később – ugyanezzel a módszerrel 
horgászva – egy 26,04 kg-os pontyfogással tette le névjegyét, amivel 
ki is érdemelte a 2022-es garantált jutalomjegyet. Idén már február 
elején felhívta magára a figyelmet az év első rekordpontyával, egy 15,3 
kg-os pikkelyessel. Ezután jött a bojlis módszer, és egy fantasztikus 
sorozat, amivel szabályosan „berúgta az ajtót” a rekordlistán: lapzár-
tánkra bő egy év alatt (!) 26 publikált fogással ő lett a 13 éve online 
működő RDHSZ rekordlista legeredményesebb horgásza. Legnagyobb 
pontya megközelítette a 30 kilós álomhatárt: az október elején hitelesí-
tett hal igazolólapján 28,43 kg-os súly szerepel. A másik véglet, egyben 
kakukktojás az a 2 kg-os öreg dévér, amit még áprilisban regisztráltak 
a halőrök. 

Mátét közben a közösségi médiában is megismerhették az RSD hor-
gászai. Nagyhalas posztjaiban jól látszik a halak szeretete és a példa-
mutatóan sportszerű hozzáállás, ami sokaknak felkeltette a figyelmét. 

Ezek után már nem volt kérdés, hogy ki lesz az Új Duna-ági Híradó 
következő interjúalanya!

 – Máté, kérlek, mondj néhány szót magadról. Mennyi idős 
vagy? Mivel foglalkozol, ha éppen nem horgászol?

25 éves vagyok, 3 éve dolgozom a vendéglátóiparban. Saját kis 
vállalkozásban food truck kocsikat üzemeltetek fesztiválokon és egyéb 
rendezvényeken, ahol legfőképpen desszerteket árulunk. Ez egy sze-
zonális munka, négy hónap alatt bejárjuk az egész országot, a feszti-
válszezon elmúltával viszont több időm van kedvenc hobbimra, a hor-
gászatra.

 – Hány évesen kezdtél el horgászni? Mi volt az első emlékezetes 
fogásod?

Hét éves korom óta horgászom, már az első lépéseket is itt az 
RSD-n tettem meg. Nagypapám igazi helyi öreg róka volt, ő fertőzött 
meg ezzel a fantasztikus hobbival. Ahogy megfogtam az első vörösz-
szárnyút a házi készítésű nád bottal, onnantól már minden horgászaton 
ott akartam lenni, és rendszerint ott is voltam. Nagyon szép nyarakat 
töltöttem a Duna-ágon, meghatározó emlékeket adott nekem ez a víz. 
Ahogy remegő kézzel vittem haza az első komolyabb csukámat 12 éve-
sen, vagy ahogy a másfeles vadvízi nyurgák törték a nádbotot, ezek az 
élmények elkísértek idáig.

 – Mennyi időt töltesz horgászattal?  Van még más hobbid?

A horgászattal töltött időm nagyon változó. A nyári szezonban alig-
alig vagyok a parton, de egy-egy fesztivál és több ezer ember kiszol-
gálása után kiülni a csendes éjszakába maga az igazi kikapcsolódás. 
A munka mellett egyedül a horgászat maradt meg mint kedvenc idő-
töltés, de sokszor úgy érzem, hogy ez több számomra, mint egy sima 
hobbi.

 – Egy konkrét helyen horgászol? Az RSD-n kívül más vizekre 
is jársz?

Eddigi horgászataim 90%-át itt az RSD-n töltöttem, mivel itt sze-
rettem meg ezt a hobbit, valahogy ez a víz adja meg azt a „plusz érzést”. 
Sok más vadvízen is horgásztam-horgászok, de nem ugyanaz a hangu-
lat. Aki rendszeresen, régóta horgászik ezen a vízen, az tudja, miről 
beszélek.

Úgy gondolom, hogy nagyon jó irányban halad a Duna-ág, egy-
re jobb itt horgászni, és egyre komolyabb a halállomány. Kemény dió 
lehet ezen a hatalmas vízen megoldani a halőrzést, de ebben is látom 
a fejlődést, sokkal kevesebb halat lopnak el, mint régebben. Örömmel 
olvasom a híradásokat az újabb és újabb leleplezésekről. A haljelölésnek 
komoly visszatartó ereje lehet, ez látszik a fogásokon is.

 – Hogyan jutottál el a nagyhalas bojlizáshoz?

Ezt az évet leszámítva leginkább feedereztem és matchbotoztam, az 
RSD rendkívüli keszegállománya miatt választottam ezeket a módsze-
reket. Később egyre több ponty érkezett keszegezés közben, és nagyon 

Horgászportrék

A horgász, aki letarolta a rekordlistát

Dömsöd, 2022.02.05, 15,3 kg

Ráckeve, 2022.10.03, 28,43 kg
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megtetszett ezekkel a lágy botokkal az itteni erős pontyok fárasztása, de 
20 kiló feletti pontyokat ekkor még csak a neten láttam. El sem tudtam 
képzelni, hogy néz ki egy ilyen öreg hal élőben.

Az áttörés 2021 őszén jött, amikor a kedvenc helyeimet járva, 
feederezve sikerült egy 18 kiló feletti, igazi ráckevei pontyot kifá-
rasztanom. Akkor még nem voltam tisztában a hitelesítés menetével, 
de szerencsére a tapasztaltabb horgászok segítettek. Ez az élmény 
annyira meghatározó volt, hogy elkezdtem éjszakára is kijárni fee-
derezni, közben bújtam a netet, és cikkekkel, videókkal próbáltam 
képezni magamat. Jankovich Krisztán videóiból ellesett néhány 
trükköt kipróbálva egy hihetetlen éjszakán partról feederezve egy 
26,04 kg-os tövest akasztottam! A mai napig nem értem, hogyan 
sikerült ezt a csodálatos halat megszákolni, de sikerült, és hab a tor-
tán, hogy korábban még chipet sem kapott ez a hal. Ekkor döntöt-
tem el, hogy a következő évemet a nagyhalas módszerekre áldozom.

Beszereztem a bojlis felszerelést, és teljesen zöldfülűként belevág-
tam nagypontyos horgászatba. Egy dologban biztos voltam: másképp 
szeretnék horgászni, mint az itteni pecások. Volt alkalmam megismer-
kedni Jankovich Krisztiánnal, aki nagyon sok tanáccsal és ötlettel látott 
el, és az is sokat számított, hogy még a fejlesztés közben kipróbálhat-
tam az új rák kivonatos bojliját, ami nagyon hasonlít a pontyok ter-
mészetes táplálékára itt az RSD-n. Ezekből kitűnően tudtam építkezni, 
és sikerült is egy olyan nagyhalas taktikát összeraknom, ami remekül 
működött ezen a vízen már a kezdetektől.

 – Biztos, hogy minden olvasó a sikereid titkára kíváncsi.  
Nem úszod meg tehát: kérlek, mondj néhány szót a nagyhalas 
taktikádról és a felhasznált csalikról, már amennyi publikus!

Aki valami nagy varázslatot keres, az csalódni fog, semmi ilyenről 
nincs szó. Először is mindig figyelem az aktuális időjárást. A hidegfront-
tal járó emelkedő légnyomás és a viharos északnyugati szél, esetleg a 
szakadó eső mindig jó esélyeket tartogat. Nem mellesleg ilyenkor üres 
a part, ami szintén növeli a fogási esélyeket. Ezeken az éjszakákon soha 
nem alszom, egymást érik a nagy halak kapásai.

A másik fontos tényező a helyválasztás. Aki ismer – mostanra már a 
halőrök is –, az tudja, hogy rendszeresen váltogatom a helyeimet. Olyan 
területeket keresek, ahol kevesen horgásznak, kevés a bója, vagyis nem 
etetnek rendszeresen, itt nyugodtan tudnak táplálkozni a nagy halak. 
Sokan nem hiszik el, de tényleg nincs rendszeresen etetett helyem, sőt, 
etetni is csak ritkán szoktam.

Szinte mindig éjszaka horgászom, amikor megszűnik a hajóforga-
lom és elcsendesedik a Duna-ág. Ilyenkor életre kel a víz, és szinte egy 
másik folyó partján találom magam. Sötétedéskor a halak elkezdenek 
forogni, és sok apró jellel mutatják, hogy merre járnak. A szereléket 
etetőhajóval húzom be általában iszaposabb részre, ahol rengeteg rák 
van, így az én bojlimat is természetes tápláléknak veszik az öreg pon-
tyok. Csalinak egy szem 20 mm-es bojlit szoktam használni, etetésnek 
pedig három szemet teszek mellé. A ráetetéshez dobócsövet haszná-
lok, de csak néhány szem bojlit dobok be a szerelék 20 négyzetméteres 
környezetébe. Ha 3–4 óráig nincs kapásom, akkor új helyre húzom a 
szereléket, így keresve a halakat.

 – Tisztában voltál vele, hogy hamarosan a legeredményesebb 
rekorder lehetsz?

Nem nagyon foglalkoztam ezzel a témával, meglepett amikor mond-
tad, de egyben örülök is neki. Ahogy valószínűleg a többi rutinos rekor-
der, én sem hitelesíttettem az összes fogásomat. Például azon az októberi 
éjszakán, amikor a 28 kilós pontyot akasztottam, összesen négy 15 plu-
szos halat fárasztottam ki, de csak két pontyzsák volt nálam, így mivel a 
másik kettőt nem tudtam volna kíméletesen tárolni, inkább rögtön visz-
szaengedtem őket.

 – Van előtted elérendő cél a horgászatban? Esetleg 
gondolkodtál a versenyzésen?

Komolyabb célom nincs, egyszerűen szeretek horgászni, teljesen 
kikapcsol a dolgos hétköznapok után. A versenyzés is foglalkoztat, 
jövő évi célom a Method Feeder Országos Bajnokságon jól szerepelni. 
Kisebb versenyeken eddig is indultam, és sikerült is több első helyezést 
elérnem.

–  Máté, köszönöm a tartalmas interjút,  
és további sok horgászélményt kívánok 
 itt az RSD-n!

Béres Attila

Dömsöd, 2022.09.21, 26,8 kg Hidegfront, fárasztás közben
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A két világháború között, Csepel és az ország iparának meghatáro-
zó személyisége, Weiss Manfréd tette meg az első lépéseket azért, 

hogy gyárának (ahol ekkor már kerékpárt, motorkerékpárt, de ha-
dianyagot és repülőgépet is előállítottak) dolgozói megfelelő körül-
mények között hódolhassanak a horgászat nemes szenvedélyének.

Akkoriban még magánszemélyek is bérelhettek az államtól vízterü-
letet, ahol halászhattak, horgászhattak, vagy másoknak erre enge délyt 
adhattak. E lehetőséggel élt a gyártulajdonos is, s a ráckevei Dunán kibé-
relt egy kilenc kilométeres szakaszt (a Gubacsi hídtól Dunaharasztiig). 

Annak ellenére, hogy 1935-ben már három száz csepeli gyári dolgozó 
szervezett keretek között horgászott, hor gászegyesület még nem volt Cse-
pelen, de az első országos szövetség már ötödik születésnapját ünnepelte.

1939-ben, amikor a WMTK (Weiss Manfréd Vállalatok Test edző 
Köre) megalakult, 400 csepeli horgász kész szakosztályként csatlako-
zott a sportegyesülethez. 

A horgászat csepeli szerelmeseiről a gyári újság és a Sporthorgász 
havilap is rendszere sen tudósított.

„Az ősi, zsákmányszerző ösztön mellé az időtöltés gyönyörűsé-
ge párosul a horgászszenvedély gyakorlásakor. A horgászat tech nikai 
eszközei folyamatosan fejlődtek, az ember egyre ügyesebb lett, s a 
sportszerű halfogás eredményének, azaz a kifogott hal nak sok esetben 
megkegyelmezünk. A diadal akkor is a mienk, ha nem esszük meg a 
zsákmányt, hanem visszaengedjük…”

1939-ben már 500 tagot tartottak nyilván a szakosztályban. Eb ben 
az évben avatták fel a gyár segítségével felépült (a Hollandi út 240. alatt 
– újjáépített változatban – ma is üzemelő) nádfedeles horgásztanyát, 
melyben a halőri lakás mellett tágas társalgó és 20 személyes éjszakai 
szálláshely is fogadta a horgászokat. 

A kis öböl ben pedig 36 csónak állt a vízre szállók rendelkezésére. 
Rendkívül nehéz viszonyok között, a vízterület kirablóival szemben 
szinte kö zelharcot vívtak a sportszerű viselkedésre és halgazdálkodás-
ra ne velt szakosztályi tagok. A szigorú vezetésnek köszönhetően az 
or szág legnépesebb és legsportszerűbb horgásztársaságává fejlődött az 
1940-re már közel 600-as létszámú csepeli csapat, amelyik eb ben az 
évben a WM 3000 pengős pénzügyi támogatásával gazdál kodhatott. 
A szakosztály elnöke Katona István igazgató volt, szakosztályvezető 
Németh Gyula, titkár Vitányi István Béla, halgazda Süle József.

A létszám növekedése, a szervezeti élet erősödése, a gazdasági gya-
rapodás felvetette az önálló horgászegyesület megalakulásának igényét. 
1942-ben jött létre a Weiss Manfréd Vállalatok Horgász Egyesülete, de 
az továbbra is a sportkör keretein belül működött. El nök ismét Katona 
István lett, ügyvezető elnök Lengyel Márton, alelnök Süle József és  
Babusák Pál, főtitkár Potvocsek János. (Csak 1949-ben vette át az egye-
sület vezetése a gazdasági részt is, s ezzel szerve zetileg és anyagilag is 
függetlenedett a sportkörtől az egyesület.)

A második világháború után a horgászatban is minden megváltozott, 
ahogy a társadalom szintén átalakult. 

A horgászok első háború utáni jelentős szervezete a Soroksári  
Du na-ági Horgász Egyesületek Intéző Bizottsága volt, amely 1945 
októberében alakult meg. 

1946-ban kizárólagos horgászkezelésbe került a ráckevei Duna-
ág, az első horgászvíz Magyarországon! Ebben az évben alakult meg a 
MOHOSZ, a Magyar Országos Horgász Szövetség. A jegykiadást köz-
pontosították, de a tagság még egyéni volt. A horgászat „mozgalom má” 
vált: az egész országra kiterjedő egyesületi rendszert szerveztek.

1947 novemberében a MOHOSZ vezetőségébe csepelieket is 
választottak: Süle József alelnök lett, Potvocsek János titkár.

Az 1948. évi rendes közgyűlését január 25-én a WM Sportcsar nok 
kistanácstermében tartotta a Csepel Horgász Egyesület. Ekkor Mersich 
András volt a főtitkár. November 16-án az Arató Vendéglőben taggyű-
lést tartottak.

1949. január 30-án volt a rendes, évi közgyűlés a WM Sport csarnok 
kistanácstermében. (Ebben az évben már megszűnt az or szágban az 
egyéni tagság: aki horgászni akart, csak egyesületi tagként tehette.) 

A MOHOSZ áprilisi közgyűlésén alelnökké válasz tották a csepeli 
Kántor Ferencet és Kolosseus Józsefet.

Egyre többen választották a békés, aránylag politikamentes „moz-
galmat”, a horgászatot szabadidejük nyugodt eltöltésére. A fejlődést az 
is magyarázza, hogy a szövetség és az egyesületek sok központi támo-
gatást kaptak.

A Csepel Horgász Egyesület hivatali helyisége 1950-ben a Szilágyi 
Lajos utca 63. szám alatt volt, s a Szent István úti Munkásszálló alagso-
rában tartották havonta a választmányi ülést.

1952-ben a MOHOSZ autonómiáját a kormány felfüggesztette, s 
másfél évig miniszteri biztos vezette az ügyeket a horgászok orszá gos 
szervezetében. A belügyminiszter Kolosseus Józsefet, a Rákosi Mátyás 
Művek sporthorgász szakosztályának ügyvezető elnökét ne vezte ki a 
szövetség miniszteri biztosává. Tevékenysége idején bebi zonyosodott, 
hogy a szövetség ellen korábban felhozott vádak va lótlanok, így a szö-
vetség alkotmányos életét ismét helyreállították.

1953. december 20-án a rendkívüli közgyűlésen Berényi János 
országos ügyvezető titkár számolt be (más létesítmények említése 
mellett) a ráckevei halkeltető állomás felépítéséről is. E közgyűlésen 
választották meg a MOHOSZ elnökének Kolosseus Józsefet, addigi 
miniszteri biztost. Az egyik alelnökké pedig Kántor Ferencet, a Rákosi 
Mátyás Művek munkairányítóját választották.

A Csepel Vas- és Fémművek Gyári Horgászegyesület elnö ke  
Kántor Ferenc volt, a tisztújító közgyűlés után Német József irányította 
a nagy létszámú egyesületet, melynek lét számát közel háromezer hor-
gász alkotta.

A dömsödi tanya a 2000-es években

1957-ben a Csepeli Horgász Egyesület vagyona 380 ezer forint volt.
1959 áprilisában Fax Mihály horgászmester arról számolt be a 

Fo gaskerék gyári újság hasábjain induló horgászrovatban, hogy a Cse-
pel Művek Horgász Egyesületének nemrégiben újjáválasztott vezetősé-
ge friss erők bevonásával készül megerősíteni az egyesületet, s szeretné 
megélénkíteni az egyesületi életet, emelni a horgászoktatás színvonalát.

A horgászat mind több embert „fertőzött meg”, és lépett be az 
egyesületbe. Akkor még voltak kültagok és beltagok, ez attól füg gött, 

Az RDHSZ tagegyesületei

A Csepel Horgász Egyesület rövid története

2022_4_tel_UDHirado_beliv.indd   12 2022. 11. 16.   11:18



13ÚJ DUNA-ÁGI HÍRADÓ

hogy a horgász a gyáróriásban dolgozott vagy azon kívül. A tagságnak 
évente számolt be az egyesület vezetése. (A csepeli sport csarnokban.) 
A nagy taglétszám miatt küldötteket választottak, akik képviselték a 
horgászokat és részt vettek a választásokon. Anyagilag is gyarapodott 
az egyesület: 1961-ben vásárolt Dömsödön telket és 1975-ben Sziget-
szentmiklóson is horgásztanya épült, valamint fogadta a pihenni és szó-
rakozni vágyókat. A csepe li gyár sok anyagi és tárgyi segítséget adott 
az egyesületnek.

Az 1964. január 31-ei közgyűlésen el hangzott, hogy 1959 óta 
minden évben 1340 felnőtt, 350–400 ifi és 50 női tagja van a hor-
gászegyesületnek. 1964-ben az egyesület vagyona már több mint 1,2 
millió forint volt, s 120 fémcsónak segítette a horgászokat.

Dömsödön, az egyesület horgásztanyáján, 24 egyszemélyes férő-
hely, öt családi víkendház és egy manzárdszoba állt a horgászok ren-
delkezésére.

A horgászegyesület új helyisége a Kalamár József utca 3. szám 
alatti Sportszálló alagsorában volt található. A közgyűlés által meg-
választott új elnökség: Németh József elnök, Finta István titkár, Honti 
László főpénztáros, Kántor Ferenc és Deme Béla alelnökök.

1965 júliusában a Kis-Duna-ági Intéző Bizottság halfogási verse-
nyén a tizenhárom induló egyesület versenyzői közül a csepeli hor-
gászok (Szűcs István, Ürmos Jenő, Deme Béla és Gráma József) bi zo-
nyultak a legjobbnak: első helyen végeztek, és elnyerték a Ma gyar 
Országos Horgász Szövetség ezüst vándorserlegét. A csapat tagjai 
megkapták a MOHOSZ tiszteletdíját, s a versenyzők a ma gyar váloga-
tott tagjai lettek, s elindultak a Magyarország–Anglia nemzetek közötti 
halfogási versenyen.

1966. február 11-én a Kossuth Lajos utcai Munkás szállóban a Hor-
gászok Bálját a Gulyás Zenekar közreműködésével rendezték meg, 
ezzel is bizonyítva, hogy a horgászat mellett a közösségi élet kialakítása 
is fontos volt.

1966. július 16-án a Francia-öbölben (a Magyar Horgász Szö vetség 
kérésére) nemzetközi halfogó versenyt szervezett az egyesü let osztrák, 
lengyel, NDK-s és magyar horgászok részvételével. Szeptember 18-án 
ifjúsági horgászversenyt rendeztek a csepeli alsó horgásztanyán, a volt 
Király-tanyán. A nevezési díj 2 forint volt.

1967 májusában a Francia-öbölben ismét horgászversenyt ren dezett 
az egyesület szép tiszteletdíjakkal. Június 4-én a Soroksári Duna-ág 
Intéző Bizottsága rendezte meg halfogási versenyét a Francia-öbölben 
(három óra alatt több mint 12 ezer halat fogtak ki). A 19 induló csapat 
között a Csepel Művek Horgászegyesület csapata győzött új országos 
rekorddal.

1967-ben – erről számolt be Németh Imre elnök az 1968. februá ri 
közgyűlésen – több mint 36 mázsa halat fogtak a csepeli horgászok, s az 
egy főre jutó kifogott hal átlagosan 15,76 kilogramm volt.

1970-ben a hazánkban működő 273 horgászegyesület között a cse-
peli már 35 éves tapasztalattal rendelkezett. 

Az egyesület vezetését a választmányi tagok segítették, akik a 16 
csepeli vállalat horgászait képviselték. Az egyesület ügyintézése a gyár 
főkapuja melletti klubhelyiségben történt.

Az utánpótlásra is gondolt az egyesület. 1973. július 18-án a csepe-
li úttörőknek szerveztek horgászversenyt húsz kispajtás rész vételével. 
A verseny végén frissen sült keszeggel kedveskedett ne kik Mária néni, 
a Csepeli Úttörőház szakács szakkörének vezetője.

1977. április 17-én hazánk felszabadulásának tiszteletére már har-
madik alkalommal rendezték meg a felszabadulási emlékver senyt a 
Kis-Duna-ág Hollandi úti szakaszán. A versenyen indult a Nagybuda-
pesti Horgász Egyesület, a Gázművek HE, a Nehézipari Minisztérium 
HE és a Horgászkellék Készítő Vállalat csapata is. A csapatversenyben 
a Csepel HE csapata győzött: Finta József, ifj. Deme Béla, Rádi István, 
Salamon András és Zsolnai László összeté telben. Az egyéni versenyt 
ifjabb Deme Béla nyerte meg.

A horgászat már olyan népszerű lett 1977-re Csepelen, hogy évente 
átlagosan 7–800 embert kellett elutasítani a CSM Horgász egyesületnek 
helyhiány miatt… (Az országos szövetség vízfelület holdanként 3,5 
horgászt engedélyezett, és a csepeli egyesületre 670 hold jutott.) Ekkor 
2345 felnőtt és 840 ifi tagot számlált az egyesü let. Ez év májusában 
nyerték el a Kiváló Horgászegyesület címet a tartalmas szervezeti élet, 
a rájuk bízott vízfelülettel való jó gazdálko dás eredményeként. A felső 

és alsó tanyán 20–20 csónak, a sziget szentmiklósi tanyán 30 csónak, a 
dömsödi tanyán 35 csónak, a tassi halfogó területen 15 csónak szolgálta 
a csepeli horgászokat.

1980-ban újra – már második alkalommal – kiváló lett a gyári 
horgász egyesület. Csaknem 4000-es tagsága és vezetése színvonalas 
oktató-nevelő munkájával, környezetvédelmi tevékenységével, gör-
dülékenyen bonyolított versenyeivel vívta ki az ismételt elismerést.

Az 1981. februári küldöttközgyűlésen – ahol részt vett Keszei 
Károly, a MOHOSZ főtitkára is – a Munkásotthonban új vezetőséget 
választott az egyesület. Az elnök Rádi István lett, elnökhelyet tes Zsol-
nai László, titkár Finta István, titkárhelyettes Somogyi La jos. Az elnök-
ség tagjai: Török Mátyás, Bangó Béla, Deme Béla. A vezetőség nyolc 
évig (két cikluson át) irányította az egyesületet. Az egyesület ügyinté-
zése közben a Kossuth Lajos utcába költözött.

1981 júliusában a Kossuth Lajos utcai Munkásszállóból a Sallai 
Imre utca 36. szám alá (a posta mellé, az alagsorba) költözött a Horgá-
szegyesület klubhelyisége.

Kerületi sportnappal egybekötött horgászverseny volt 1981. jú lius 
16-án Hollandi úti Tanácsi Sporttelep melletti szabadidőpark ban a Cse-
peli Horgászegyesület, a CSM Tömegsport Koordinációs Bizottsága és 
a XXI. kerületi TSF rendezésében. A halfogó verseny után a halsütők is 
összemérték tudásukat.

1984 áprilisában is megrendezte az egyesület a felszabadulási 
emlékversenyt a soroksári Kis-Duna-ágon, a Marton-tanyánál öt szov-
jet s öt magyar csapat részvételével.

Az egyesületnek 1987-ben több mint 4500 tagja volt, három hor-
gásztanyája üzemelt (Csepel, Szigetszentmiklós, Dömsöd), 2,3 mil lió 
forint értékű állóeszközzel és több mint 4,5 millió forint éves bevétellel 
gazdálkodott.

1991–1995 között új vezetőséget választottak a horgászok. Erre 
az időszakra tehető a megújulás és a változás időszaka is. A vezetőség 
nagy munkába kezdett: a Hol landi úton elkezdődött az új klubház épí-
tése. A kezdeti nehézségek után, sok munkával elkészült az új, végleges 
klubház.

Az 1995–2003-es időszak kétszer is új vezetőség összeállítását 
eredmé nyezte. Az egyesület továbbra is megrendezte „házi” horgász-
versenyeit és az ifjúsággal ki emelten foglalkozva rendszeres lett a nyári 
vízparti táboroztatás.

2003 márciusában lemondott az egyesület elnöke és újabb fia talítás 
történt. A hagyományokat folytatva 1998 óta rendszeresen halfőző ver-
senyeket rendez az egyesület, melyen minden csepeli indulhat. Több 
civil szervezet bevonásával évente négy alkalommal vízparti takarítást 
szervezünk. A dömsödi horgásztanyán befejeződött a felújítás és a tető-
térben négy négyágyas és két kétágyas szoba, zuhanyozó és nappali lett 
ki alakítva. 2004-ben húsz gyerek és ifjúsági horgász nyári táborozta-
tásának már ez a horgásztanya volt a helyszíne.

Az egyesület halfogó versenyzőinek első eredményes szakasza 
1964–1974 között volt, ez volt a kezdet.

Nagy értéket hoztak létre a „hőskor” elkötelezett versenyfelelősei: 
Finta István, id. Deme Béla, Honti László, Papp József, Horti János.

1970-től az egyesület kezdte kialakítani külföldi kapcsolatait. Jugo-
szláviában Beograd, Bled, Zenta. Ausztriában Wien-Donaustadt, majd 
később Leoben baráti horgászegyesületekkel. 

Azóta együttműködési szerződést kötött az egyesület a Rijekai 
SRD Luben horgászegyesülettel. 

Horti János és Szűcs István a két legeredményesebb csepeli ver-
senyző, szinte Európa minden országában, Magyarországon az összes 
nagy versenyen eredményesen horgászott. Versenyzői tevé kenységük 
alatt 100–120 érmet gyűjtöttek személyenként.

Az 1970-es évektől egy újabb versenyhorgász-generáció kezdett 
ki alakulni, majd az 1990-es évektől ismét több új versenyezni vágyó 
csatlakozott az Egyesülethez. 

Ekkor lett elismert versenyző Gyulai Ferenc többszörös magyar 
bajnok, illetve két fiatal csónakos pergető versenyzőnk, Hipszki Róbert 
és Deák Ferenc világbajnoki második helyezést ért el.

Egyesületünk versenycsapatai a Soroksári Duna-ági Intéző Bizott-
ságban, a Budapesti Intéző Bizottságban, majd a Ráckevei Duna-ági 
Horgászegyesületek Szövetségében versenyeztek, és 1966 óta a külön-
böző szintű versenyeken 58 alkalommal álltak a dobogón.
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Versenyzőink egyéni és csapateredményei: világbajnokságon, 
Európa-bajnokságon, nemzetközi bajnokságokon, országos bajnok-
ságokon, szövetségi bajnokságokon, meghívásos és nyílt versenye ken 
dobogós helyezettek voltak. Eredményes szereplésüket a mindenkori 
vezetőség elősegítette és kiemelten támogatta anyagilag is.

A Csepel Horgász Egyesület vezetősége a 2003. március 29-ei tiszt-
újító közgyűlést követően elkészítette öt évre szóló programját, majd 
ezt követően újabb célokat határozott meg a 2013-ig terjedő időszakra, 
melyet az egyesület választmánya jóváhagyott.

Kiemelt feladatnak terveztük a vezetőség és a választmány, vala-
mint a Horgász Egyesület tagjai közötti megfelelő kapcsolat meg-
tartását. Meg kell tennünk mindent a Duna-ág tisztaságáért, a horgászá-
si lehetőségek javításáért.

Egyesületünk választmánya az elmúlt évek fő feladatának a gazda-
sági stabilitás fenntartását, az egyesületen belüli élet javítását, a horgá-
szok kulturált kiszolgálását tekintette.

Csepel csapat – RDHSZ Csapatbajnokság – 2019. 05. 19.

2006 márciusában egyesületünk kikotortatta a horgásztanyánk 
előtti csónakkikötő öblöt. A dús növényzet és az eliszaposodás használ-
hatatlanná tette ezt a vízterületet, most ismét használható, és kialakult a 
természet egyensúlya is.

Minden évben adunk jelentős kedvezményeket horgászainknak.
Jövőnk biztos hátterének érdekében hosszú távú szerződést kötöt-

tünk a Nádfedeles – Csárda Kft.-vel, ami lehetőséget ad a tanya bizton-
ságos és megfelelő működtetésére. Egyesületi életünk sarkalatos pontja 
a belső szervezettség, a tes tületek munkája és munkájának összehan-
goltsága és határozataik nak végrehajtása. Egyesületünk újkori történe-
tében jelentős szerepet szán az egyesületi élet fenntartásában. Igaz ez a 
megrendezett környezetvédelmi napra, egyesületi horgászversenyre, a 
halászléfőző versenyre, a gyerekna pi horgászatra, az évnyitó és évzáró 
horgászatokra.

Kiemelten nagy rendezvény volt a 2005. március 29-én megtar tott 
„70 éves a Csepel Horgász Egyesület” jubileumi megemlékezés és kiál-
lítás, valamint az azt követő Horgászbál. A kiállításból végül sikerült 
egy horgász múzeumot létrehozni, mely az egyesület megalakításától 

napjainkig bemutatja történetün-
ket és a horgászmódszereket, esz-
közöket.

Meg szerveztük a szokásos 
környezetvédelmi napokat, és 
ezen túl is többször kitakarítottuk 
a Duna partját, horgászhelyeket 
alakítot tunk ki, 15 darab padot és 
15 darab szeméttárolót helyeztünk 
ki a „Horgászparton”. Létrehoz-
tunk a Dunaágon egy hiánypótló 
mozgássérült horgász helyet.

Jelentős számú társadalmi 
halőrünk van, akik letették a hal-

őri vizsgát. Egyesületünk szerves része a Ráckevei Dunaági Horgász 
Szövet ségnek, valamint a MOHOSZ tagegyesületeinek.

Jó a kapcsolatunk a Ráckevei (Soroksári)-Duna-ági Horgász Szö-
vetséggel és a társegyesületek nagyobb hányadával, a viszony tényle-
gesen baráti és főleg segítőkész. A Szövetség kollégái is gyakorlatilag 
minden esetben segítik munkánkat.

Jónak mondható a kapcsolatunk a kerületi rendőrség velünk kap-
csolatot tartó munkatársaival, ők is segítik munkánkat, minden olyan 
helyzetben, amikor szükség volt a segítségükre, meg is kap juk azt.

Egyesületünk fontos szerepet szán a fiatalokkal való foglalkozás-
nak. Ezen belül is fontos a gyermekhorgászok bevonása az egyesü-
leti életbe. Szakköröket szervezünk, vettünk TV-t, DVD-lejátszót és 
vizuál táblát, s ezek mellett olyan horgászfelszereléseket is vásároltunk, 
melyekkel nemcsak szemléltetni lehet, hanem a gyakorlati képzés is 
megvalósítható, az az a gyermekek ingyen használhatják azokat.

A horgászat szeretetének egyik alapja az eredményesség és a si-
kerélmény, ezért a tematikánkat úgy állítottuk össze, hogy az alap-
ismereteken kívül olyan módszereket tanítsunk és mutassunk be a 
résztvevőknek, amelyek viszonylag kis beruházással megvalósítha tók 
és némi gyakorlás után könnyen elsajátíthatók.

A szakkörön túlmenően az Ifjúsági Bizottság feladata többek között 
a hagyományos dömsödi, és balatoni teljes ellátású gyermek horgásztá-
bor megszervezése, a programok összeállítása. A tábor folyamato san 
kihasználja a maximális létszámkeretet. 

A tábor nemcsak a horgászatról szól, hanem kiegészítő progra mok 
is segítik a gyermekek kikapcsolódását, melyek közül kiemelhető – a 
strand, és a halnevelő meglátogatásán túl – az egyes napi játékos vetél-
kedők bevezetése is.

A 2007. évben 12 ifjúsági horgász 4 nevelő kíséreté ben egyhetes 
horgásztáborban vett részt a leobeni egyesület hor gásztanyáján meg-
rendezett táborban, a közelben pedig a Mura fo lyó rohanó, hideg vize 
kínálta a horgászati lehetőséget.

Dömsödi horgásztábor 2021

Kiemelt fontossággal kezeljük az egyesület által szervezett kör-
nyezetvédelmi, háziverseny és halászléfőző napokat, melyek szer ves 
részét képezik az egyesületi életnek, ezáltal egy összetartó ifjú sági csa-
pat kialakításának is, melyre a legjobb példa azon gyerme kek jelenléte, 
akik évek óta megtisztelnek részvételükkel, vidámsá gukkal bekapcso-

lódnak a felnőttek horgászéletébe.
Célunk, megalapításunk óta nem változott, 

horgászainknak megfelelő horgászat biztosítása, 
élővilág védése, valamint a gyermekekkel való 
foglalkozás. 

Mészáros Ferenc elnök 
Csepel HE
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Valós-e az RDHSZ 
által közzé tett 
telepítési adatokkal 
együtt közzétett 
horgászlétszám?
A pontytelepítések megtervezésekor a hor-
gászok területi aránya alapján számítjuk ki 
az egyes szakaszokra kiszállított halmeny-
nyiséget. Ez az „igazságos” telepítést köve-
telő tagegyesületeink kérésére történik, akik 
nincsenek tisztában azzal, hogy a ponty nagy 
távolságot tesz meg kihelyezés után.

Sokan tévesen azt gondolják, hogy annyi 
horgász van az RSD-n, amennyi a közzé tett 
telepítési adatokban szerepel. A táblázatokban 
a 29 RDHSZ tagegyesület közül az a 20 sze-
repel, amelyek valamennyire hozzáköthetőek 
a Duna-ág egy-egy szakaszához, illetve hor-
gásztanyával rendelkeznek a parton. Az ará-
nyosítás vagy a taglétszám, vagy az eladott 
éves területi jegyek száma alapján történik. 
Ezek az adatok azért sem helytállóak, mert 
amióta kb. 10 évvel ezelőtt a MOHOSZ uta-

sítására megszűnt az a szabály, hogy az RSD 
területi jegy kiváltásához be kell lépni valame-
lyik RDHSZ tagegyesületbe, azóta évről évre 
erősebb a trend, hogy a horgászok más egye-
sületbe lépnek át többnyire az alacsonyabb 
tagdíj miatt. Különösebb következtetést tehát 
nem lehet levonni ezekből az adatokból.

Mennyi ideig tárolhatom 
a fogási naplóba nem 
beírt, visszaengedni 
kívánt halat?
A 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet 35. § (5) 
szerint „Az engedélyes a kifogott (megtartani 
kívánt), darabszám-korlátozás alá eső halat 
horgászat esetén a horogtól való megszabadí-
tás után, […] horgászhelyén vagy a halászhe-
lyén azonnal köteles a papíralapú fogási nap-
lóba tollal, kitörölhetetlen módon bejegyezni.”

Ebből következik, hogy ha a halat nem 
jegyezzük be a fogási naplóba, akkor a horog-
szabadítás után azonnal vissza kell engedni. 
A gyakorlatban egy mérés és egy rövid fény-

képezés még megengedett, de a horgászhely 
elhagyása a hallal – beleértve a csónakkal vég-
zett helyváltoztatást – már semmilyen indok-
kal sem elfogadható. A rekordhal hitelesítése 
speciális eset, ilyenkor be kell jegyezni a halat 
a fogási naplóba, amit a hitelesítő halőr a hal 
visszaengedésekor fog kihúzni a naplóból.

Megengedett-e  
a vízi túrázás  
a mellékvizeken?
A Duna-ági horgászrend a vízi járműből vég-
zett horgászatot tiltja, de természetesen ez csak 
a horgászatra (illetve a horgászhely megközelí-
tésére és elhagyására) érvényes. A vízitúrázásra 
a mellékvizeken semmilyen tiltó szabály nem 
vonatkozik, így az evezés – sőt, még a belső 
égésű motor használata is – megengedett, ami-
vel sok horgász nincs tisztában. A horgászok és 

az evezősök között a csa-
tornákon is sok a konflik-
tus, amit körültekintéssel 
és odafigyeléssel mindkét 
fél részéről könnyen meg 
lehetne előzni.

Béres Attila

Gyakran ismételt kérdések

A következő receptnek nem más adta az 
alapötletét, mint a honfitársaink egyik 

kedvenc étele, a Hortobágyi húsos palacsinta. 
Kevesen tudják, hogy ennek az ételnek nincs 
köze a Hortobágyhoz, csak a nevét kapta innen. 
A mi ételünk lakóhelyünkről kapta a nevét, 
Ráckeresztúrról. Az ötlet, hogy egy népszerű 
ételt úgy készítsünk el hogy az egészséges is 
legyen, nem újkeletű a családunkban. Jelen 
esetben a tölteléket darált halhúsból készítjük 
el. A darált hús szinte bármilyen halból készül-
het, de inkább a zsírosabbat válasszuk, hogy 
legyen szaftja a pörköltnek! A legjobb ha fele 
ponty, a másik fele amur, busa vagy harcsa 
halhús. Az előkészítés során a bőrös filéket 
3 mm-es lyukbőségű darálón egyszer vagy 
kétszer le kell darálni.

Íme a recept, ami megkoronázza a hétköz-
napi, de akár a vasárnapi ebédet is. 

A pörkölt elkészítéséhez a következőkre 
lesz szükségünk:

•• 1 kg halhús
•• 10 dkg bacon
•• 2 fej vöröshagyma
•• 1–1 db paradicsom, paprika
•• édes-nemes pirospaprika, bors, fok-

hagy ma, só
•• 1 dl tejföl
•• 2 ek. liszt

A palacsintához a következőkre lesz szük-
ségünk:

•• fél kg liszt
•• szénsavas ásványvíz

•• 3 ek. napraforgó étolaj
•• 1,5 dl tej
•• 1 db tojás
•• só

A panírozáshoz a következőkre lesz szük-
ségünk:

•• 3 db tojás
•• liszt
•• prézli (vagy 50% prézli és 50% pankó 

morzsa)

Díszítéshez a következőkre lesz szükségünk:

•• 2 dl tejföl
•• só
•• 0,5 dl tej
•• habszifon

Az étel elkészítése a pörkölttel kezdődik. 
A bacon szalonnát apróra vágva saját zsír-
ján megpirítjuk. Ha szükséges, egy kis olajat 
öntünk a szalonnára. Hozzáadjuk a nagyon 
apróra vágott hagymát, majd üvegesre párol-
juk. Ezt követően rárakjuk őrölt paprikát, 
rövid ideig pároljuk (hogy az olaj kioldja az 
aromákat), majd levéve a tűzről hozzáadjuk 
a darált halhúst. Ezt jól összekeverjük, majd 
mehet vissza a tűzhelyre, ahol lassú tűzön 
elkezdjük főzni. Hozzáadjuk az apróra vágott 
paprikát, paradicsomot és a fokhagymát, majd 
sózzuk és borsozzuk ízlés szerint. Az elkészült 
pörköltből a halhúst kivesszük és félre rakjuk. 
1 dl tejfölt 2 ek. liszttel csomómentesen kike-
verjük, majd behabarjuk vele a pörkölt levét. 

Ha elkészült, levesszük a tűzhelyről és ezt is 
hűlni hagyjuk. 

A palacsintatésztát a hozzávalókból kike-
verjük, akár még a pörkölt elkészítése előtt, 
hogy tudjon állni egy kicsit. Kiolajozott pala-
csintasütőben vastag palacsintákat sütünk. Ha 
elkészültünk, akkor a palacsintákat megtöltjük 
a pörkölt sűrűjével (halhússal), majd batyu 
szerűen összehajtjuk. Ezeket a batyukat bepa-
nírozzuk a szokásos módon, majd bő olajban 
kisütjük. A díszítéshez elkészítjük a tejföl és 
tej keverékét, picit megsózzuk, majd a szifon-
ba töltjük. Tálalásig hűtőben tartjuk. 

A tálalásnál a tányérra szedünk a besűrített 
pörköltszaftból, majd ráhelyezzük a félbevá-
gott batyukat, mellé nyomunk a habszifonban 
készített tejföl habból.

Jó étvágyat kívánunk hozzá!

Kocsis László, Kocsisné Tímea

Ui.: a Csepel HE évenként megrendezett 
támogatói versenyén ezzel az étellel 2022 
októberében megvédtük a tavalyi, kapros 
káposztás halkolbásszal megnyert bajnoki 
címünk. Köszönjük hogy ott lehettünk és kép-
viselhettük az RDHSZ-t. 

Keresztúri halacsinta 
avagy hogyan csempésszünk szálkamentes hazai halat a hétköznapok asztalára
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Balinrekord, süllőrekord
Izgalmas negyedévünk volt a rekordlista szempontjából, mert két ra-
gadozó halfaj esetében is megdőlt az „újkori” rekordlistánk rekordja. 
Tiszavári Gergő Attila (Vegyesüzemi Dolgozók HE) 2022. szeptember 
27-én 6280 grammos (70 cm, 64 cm) balint fogott az RSD-ben Döm-
södnél, wobblerrel pergetve. Pál László sporttárs (Duna–Tisza SHE) 
2022. október 10-én az RSD 37–38 fkm szelvényben, Szigethalomnál, 
csónakból, wobblerrel pergetve 11,83 kg-os (84 cm, 54 cm) fogassüllőt 
fogott. Természetesen, a két álomszép hal kíméletesen visszahelyezésre 
került az RSD-be.

Halgazdálkodási terv módosítása 
A Pest Megyei Kormányhivatal, mint területi halgazdálkodási hatóság 
hivatalból indított eljárás keretében a 2022. szeptember 19-én kelt ha-
tározatában az RSD és mellékvizeire jóváhagyott, 2021–2025. évekre 
vonatkozó halgazdálkodási tervet hivatalból úgy módosította, hogy a 
2022. évre vonatkozó haltelepítési kötelezettségek korlátozás és kikö-
tés nélkül elhagyhatóak. A 2022. évben a tartósan fennálló vízhiányos 
állapot a hazai halgazdálkodási vízterületek vízszintjét is drasztikusan 
lecsökkentette. A beszűkülő vízi élettér komoly veszélyt jelent az ősho-
nos halállományokra is. A 2022. évre vonatkozó – elméleti – „0 kg/év” 
telepítési kötelezettség ellenére az RDHSZ Elnöksége úgy döntött, 
hogy nem él a hatóság nyújtotta könnyítéssel, hanem az aszály és az 
energiaválság ellenére a 2021–2025. évekre vonatkozó, mindösszesen 
900 tonna (átlagosan évi 180 tonna) II–III. nyaras pontyot be fogja te-
lepíteni a horgászvizekbe.

Fekete gólya mentés
Egy fiatal, sérült fekete gólya mentésében működött közre a halőri szol-
gálatunk. 2022. augusztus 23-án este jött a bejelentés Makád, Diófa utcai 
ingatlan tulajdonosától, hogy a kerítésükhöz egy sérült fekete gólya szállt 
le. Erőtlen, összeesik, begyén vérzik – hangzott a bejelentés szerint. 

Pfeifer Rikárd ágazatve-
zető és halőrtársa kimen-
tek, átvették a befogott 
madarat, majd elszállí-
tották és átadták a Tollas 
Barát Madármentés kép-
viselő asszonyának, aki 
még aznap este állator-
voshoz vitte. A mellkasi 
sérülése szakított 2 db 
seb volt, melyeket fer-
tőtlenítettek és össze-
varrtak. A madár más-
nap a dömösi Vadmadár 
Mentőközpontba került 
lábadozásra, felerősítés-
re. Gyűrű, jelzés nem 
volt rajta. 

„Horgászszövetségi halőr II.” megbízás
Az RDHSZ ügyvezető igazgatójának előterjesztésére, Dr. Dérer István 
úr, mint a Magyar Országos Horgász Szövetség közfeladat-ellátásért 
felelős Országos Horgászszervezeti Szolgáltató Központ főigazgatója 
2022. szeptember 21-én (visszavonásig) megbízta Pfeifer Rikárd hi-
vatásos halőrt a Tagszövetségi horgászszervezeti illetékességű halőri 
feladatok ellátásával. E feladatkörében illetékessége a Hhvtv. 56. § 
(1a) bekezdése alapján az RDHSZ szervezeti rendszerébe tartozó vala-
mennyi tagegyesülete által hasznosított nyilvántartott halgazdálkodási 
vízterületre kiterjed. Illetékességi területén jogosult, pl. a horgászok 
ellenőrzésére, a telepítések ellenőrzésére, a horgászokmányok próba-
vásárlására és a forgalmazás szabályszerűségi ellenőrzésére.

Rózsa-szigeti Matula Büfé
Az E. 70/2022. (11. 09.) sz. határozata szerint a Ráckevei Dunaági 
Horgász Szövetség Elnöksége úgy határozott, hogy a Tass Rózsa- 
szigeti büfé – a működési engedély megszerzése után – az RDHSZ 
ügyintéző szervezete általi üzemeltetésbe kerüljön. A Rózsa- 
szigeti büfé „működési engedélyét”, az Igazolás a bejelentéshez 
kötött kereskedelmi tevékenységről szóló dokumentumot a „Matu-
la Büfé” névre keresztelt létesítményünkre 2022. október 20-i kel-
tezéssel kaptuk meg Tass Község Jegyzőjétől. Saját üzemeltetésű 

büfénk március 1-jétől november 30-ig szerda- 
csütörtök 8:00–16:00 óra, péntek-szombat 
8:00–20:00 óra, vasárnap 8:00–19:00 óra kö-
zött várja az enni-inni vágyó vendégeinket a 
Rózsa-szigeti Horgásztanyán!

Udvari Zsolt

RÖVID HÍREK
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Borító 1. oldalán: Jankovich Krisztián idei listavezető – 29 200 grammos – rekordpontya, amely az abszolút rekordlistánk előkelő, 7. helyére került

Hajlemász Attila és Hudomiet János

Az RSD CARP CUP ponty- és amurfogó 
fogó verseny 10. jubileumát ünnepelte. 

A versenyen rekord számú csapat mérette 
meg magát, köszönhetően a versenypálya 
meghosszabbításának. A verseny évek óta 
nagy népszerűségnek örvend, a csapatok szí-
vesen jönnek megmérettetni tudásukat, ezen 
a kifejezetten nehezen meghorgászható vízen. 
A 2022 januárjában kiírt X. RSD CARP CUP 
nevezési listája, pillanatok alatt telt meg, 
ráadásul 10–15 feletti tartalék-csapat szám-
mal. A nevezők között egyaránt tisztelhettünk 
rendszeres, visszatérő és először részt vevő 
horgászokat, az ország minden tájáról, sőt 
külföldről is. A verseny népszerűségét jelzi, 
hogy a versenyzők már a díjátadó ceremónia 
után jelzik indulási szándékukat a következő 
évre, évekre. A verseny közkedveltségét iga-
zolja a horgászvíz kiváló adottsága, (szép-
sége, természetessége), a benne élő halak 
tömege és állapota, a versenyt patronáló 
támogatók, és nem utolsó sorban a szerve-
zők és segítőik munkája. Örömünkre szolgál, 
hogy egyre több hölgy képviseli a „gyengéb-
bik” nemet a versenyen, idén nem kevesebb, 
mint 6 hölgy tette próbára tudását az RSD-n. 
A verseny a X. RSD CARP CUP ponty- és 
amurfogó versenyszabályzat 2022. alapján 
került megrendezésre, 2022. szeptember 5. és 
9. napja között. A nevezett 45 csapat a maká-
di Ezüstparton, valamint a Rózsa-szigeten 
került elhelyezésre 4 szektorra osztva, szek-
toronként 11-11-11-12 horgászhellyel. Három 
csapat a Rózsa-sziget spiccén foglalhatta el a 

számára kijelölt horgászhelyet. A verseny 
megnyitója és központja – immár negyedik 
éve – a Rózsa-szigetre került, amely nagy-
ban megkönnyítette a szervezők munkáját 
és emelte a verseny színvonalát. A versenyt 
megelőző hétvégén a versenypálya a Duna-ág 
mindkét partján kijelölésre került. Vasárnap 
délutántól a megérkező csapatok folyama-
tosan regisztráltak. Hétfő reggelre az összes 
nevező a nyitó ceremóniára készült. A meg-
nyitót és a sorsolást követően a csapatok 
elfoglalták horgászhelyeiket. A verseny 2022. 
szeptember 5. napján, 12:00 órakor kezdődött 
és 2022. szeptember 9. napján 12:00 óra-
kor ért véget. A versenyzőknek 96 óra tisz-
ta versenyidő állt rendelkezésére. A verseny 
támogatói több mint 3 000 000 Ft értékben 
ajánlottak fel díjakat. A szervezők új díjakkal 
is készültek a jubileumi verseny alkalmából, 
díjazásra került a korábbi díjakon túl: az első 
10+-os hal, az első 15+-os hal, az első 20+-
os hal, a 3 legnagyobb ponty. A verseny alatt 
a versenyzők fegyelmezetten, sportszerűen 
viselkedtek, még szóbeli figyelmeztetésre 
sem került sor. (Ez a korábbi versenyekre is 
jellemző volt.) A szervezők és a versenyzők 
minden alkalommal rendkívüli figyelmet 
fordítanak a Duna-ág halainak védelmére. 
A szervezők különösen nagy figyelmet for-
dítanak továbbá, a versenyzők és a versenyt 
követők folyamatos tájékoztatására. Az reg-
geli az esti, valamint a soron kívüli mérlegelé-
sekről készült fotók, mérlegelés után azonnal, 
az eredmények, az összesítéseket követően 
szintén rögtön felkerülnek közösségi olda-
lakra. (Carpexpress TEAM Facebook oldal, 

Amatőr Bojlisok Klubja Facebook oldal.) 
A jubileumi verseny újításai közé tartozott a 
verseny minden estéjén bemutatott kisfilm, 
az előző 24 óra történéseiről. A 45 csapat a 
96 óra alatt összesen 2301,2 kg tömegű halat 
fogott (új rekord!). Ez 306 egyedet jelent (új 
rekord!), 7,52 kg-os átlagtömeggel. A legna-
gyobb ponty 21,92 kg, a legnagyobb amur 
25,07 kg tömegű volt. A 45 csapatból mind-
össze 1 csapat nem tudott értékelhető fogást 
elérni. (A versenyszabályzat szerint kizáró-
lag a 3000 gramm feletti pontyok és amurok 
kerültek mérlegelésre.) A verseny lebonyo-
lításában nyújtott segítségért köszönetün-
ket szeretnénk kifejezni Dorsánszki István, 
Hostya Zoltán, Huszka Zsolt, Lovász Gyula, 
Németh Attila, Kondor József, Nagy Attila, 
valamint kollégái részére. Köszönetünket 
szeretnénk kifejezni támogatóinknak, hogy 
ismét fejedelmi ajándékokat oszthattunk 
szét! A szervezők újult erővel és új ötletekkel 
készülnek a XI. RSD CARP CUP-ra!

X. JUBILEUMI RSD CARP CUP 
2022. szeptember 5–9. 
Összefoglaló

X. JUBILEUMI RSD CARP CUP – 2022. szeptember 5–9.

Folytatás a borító 3. oldalán

A borító 2. oldal folytatása

Ezek a kupák várták a versenyzőket

A verseny megnyitóján egyperces  
néma főhajtással emlékeztünk  
Pálvölgyi Tiborra, akitől rengeteg 
segítséget kaptunk az elmúlt versenyeken

A X. JUBILEUMI RSD CARP CUP ponty- 
és amurfogó versenyt dr. Molnár Pál úr,  
az RDHSZ elnöke nyitotta meg

Mind a 10 versenyen részt vevő csapat 
emlék-Oscar díjat kapott KKB Team

A verseny legnagyobb amurja: 25,07 kg 
(Reed Carp Team)

3 legnagyobb ponty: POSTÁS TEAM 
(Szőke Lőrinc-Marosvölgyi Géza)

Összetett I. helyezett, a X. RSD CARP 
CUP BAJNOKA: VITAL BAITS HUNGARY 
TEAM (477,3 kg számított tömeg)  
(Lévai Attila–Dianiska Csaba)

Összetett II. helyezett: POSTÁS TEAM 
(370,4 kg számított tömeg)  
(Szőke Lőrinc–Marosvölgyi Géza)

A rendezvényt a díjátadó előtt Udvari Zsolt, 
az RDHSZ ügyvezető igazgatója zárta le

A verseny legnagyobb pontyja: 21,92 kg 
(Gülü) (Postás Team)

A hölgy horgászok külön díjazásban 
részesültek!

Az ABK C&R díja, a „legpéldamutatóbb 
horgászok”: ALL IN TEAM (Moldován Artúr–
Tamás Martin–Urbán Dániel)

Összetett III. helyezett: KKB Team  
(246,17 kg számított tömeg)  
(Kocsír István–Kancsár Sándor)

A jubileumi versenyhez, jubileumi pólót 
készítettünk
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A Ráckevei 
Dunaági 
Horgász 
Szövetség 
hivatalos lapja

6. évfolyam, 2022. 4. szám (TÉL)
INGYENES

Az RSD szigetei: A Molnár-szigetAz RSD szigetei: A Molnár-sziget
A holtág élni akar

A horgász, 
aki letarolta a rekordlistát

  Lehalászat a M
akádi Tógazdaságban 2022 őszén (Fotó: D

em
e Sándor)

Áldott Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánunk! 

A horgász, 
Ifjúsági világbajnokunk
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