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Már a tavalyi év összesítése előtt is lát-
szott, hogy kitűnő időszakot zárt a duna-

ági rekordlista. 222 alkalommal hitelesítettek 
halőreink szebbnél szebb fogásokat, ezzel a 
rekordhal-adatbázisunk bejegyzéseinek meny-
nyisége megközelíti a bűvös kétezres számot. 
Alighanem a ponty súlyhatár-emelésének 
köszönhetően 2021-ben kevesebb igazolóla-
pot állítottunk ki, mint előző évben, ami azon-
ban így is közel a duplája a 2019-es számnak. 
Talán nem árulunk el nagy titkot azzal, hogy 
ezúttal is taroltak a pontyok, 174 pontyos 
bejegyzést rögzítettünk 18,75 kg-os átlagsúly-
ban. Nagyhal-védelmi programunk keretében 
a pontyokat visszaengedés előtt egyedi chi-
pes jelöléssel láttuk el, a korábban hitelesített 
halak chipjének leolvasásával pedig kétsze-
res-háromszoros fogásokra is fény derült. Az 
amurok száma eggyel több, mint 2020-ban: a 
22 egyed súlya 20,8 kg-os átlagot mutatott. A 
ragadozók közül ismét a csuka zárt első helyen 
11 fogással, emellett három harcsa és két süllő 
iratkozott fel a rablóhalak listájára, valamint 
a rekordlista első pisztrángsügerét is regiszt-
ráltuk 2021-ben. A fogási tilalommal védett 
compók vezetik az egyéb halak listáját öt 
példánnyal, de érdemes megemlíteni a három 
komoly méretű dévérkeszeget és a 35 kg-ot 
meghaladó súlyú busát is.

A ponty 30 kg-os álomhatárát 2021-ben 
nem sikerült elérni, a 25+-os kategóriában 
azonban sűrű volt a mezőny. Az első helyen 
holtversenyben két ugyanakkora, 27,7 kg-os 
ráckevei pikkelyes zárt. Boros Gyula májusi 
dömsödi pontya krill-fűszeres bojlira kapott, 
és mindössze 15 perc alatt sikerül kifárasztani. 
„Ikertestvére” Szigetszentmiklóson vette fel 
Szabó Jószef horgásztársunk bojlis szerelékét. 
A képzeletbeli dobogó harmadik fokán Siket 
Máté feederes pontyfogása áll, ez a kapitális 
példány halibut pop-up csalit kívánt meg, partra 
emelése után 26,04 kg-ot nyomott a mérlegen.

Boros Gyula, 27,7 kg, 2021.05.08.

Szabó József, 27,7 kg, 2021.06.04.

Siket Máté, 26,04 kg, 2021.10.11.

Az amurok listáját szintén egy feeder-
rel akasztott hal vezeti, ez a 26,7 kg-os, egy 
métert meghaladó testhosszú növényevő Bez-
zegh Attila kukoricacsaliját vette fel augusz-
tus végén Dömsödön. Az akasztást 20 perces 
fárasztás követte.

Bezzegh Attila, 26,7 kg, 2021.08.29.

Legnagyobb rablóhalunk ezúttal is egy 
harcsa volt, mely Szigetszentmártonnál egy 
kukoricával és mangós pop-uppal csalizott 
amurozó szerelékre rabolt rá. Várfi Viktor 
hatalmas harcsája 20 perces küzdelem után 
partra emelve 38,59 kg-osnak bizonyult. Egy-
egy süllővel és csukával sikerült tavaly átlépni 
a 10 kg-os álomhatárt. Kiss Béla január végén 
Soroksáron gumihallal pergetve csalt horog-
ra egy 10,86 kg-os, 81 cm hosszú süllőt, a 10 
kg-ot éppen meghaladó csukánkat pedig január 
elején az Angyali-szigeten regisztráltuk. Gábos  
Barna horgásztársunk egy régi úszós készség-
gel, 8 cm-es élő dévérrel csalizva akasztotta ezt 
a kapitális ragadozót. 

Várfi Viktor, 38,59 kg, 2021.08.15.

A békés halakra visszatérve említést 
érdemel a tavalyi év egyetlen busája, melyet 
kukoricával csalizva szabályosan szájba akad-
va fogott Pokornyik László makádi horgász. 
A compók legnagyobbikát októberben regiszt-
ráltuk Dömsödön, a közel félméteres haldoktor 
3,2 kg-os súlyával nem sokkal maradt el az 
abszolút rekordtól. A sikeres csali gumikuko-
rica volt feederes módszerrel. A dévérek sorát 
is egy dömsödi fogás vezeti, ezt a 2,48 kg-os 

megtermett keszeget november közepén pellet-
tel feederezve sikerült horogra csalni. Az igazi 
kuriózumot a végére hagytuk: rutinos horgász-
társunk, Gazsi Máté ezúttal egy 2,1 kg-os, 41 
cm hosszú pisztrángsügérrel tette le a név-
jegyét, mely bojlis szerelékre rabolt rá Döm-
södön. Ahogy a többi hitelesített hal, úgy ő is 
visszanyerte szabadságát.

Kiss Béla, 10,86 kg, 2021.01.28.

Gábos Barna, 10,04 kg, 2021.01.07.

Varga László, 3,2 kg, 2021.10.17.
  

Tiszavári Gergő 
Attila,  2,48 kg, 
2021.11.11.

Gazsi Máté, 
2,1 kg, 

2021.07.06.

Folytatás  
a 10. oldalon

2021. évi rekordfogások

Borítókép: Tiszavári Gergő Attila (Vegyesüzemi Dolgozók HE) 2021. november 11-én az RSD-ben,  
Dömsödnél fogott 2480 grammos (49 cm, 44 cm) dévérkeszeggel.
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„H4” és „H5” jelzésű – a sukorói Kócsag 
580 alapjaira készült, ám Szövetségünk 
iránymutatása alapján speciálisan halőrzési 
célokra optimalizált (Horgász 580 változat) 
– szolgálati kishajóink mellé megérkezett 
az új „H8” is végre. Sajnos a kereskedelem-
ben 1–2 éve tapasztalható áru-
hiány (alumínium alapanyag, 
külmotor) miatt beszerzésünk 
majdnem 1 évet késett, de vég-
re a flottánkhoz csatlakozott 
az eddigi legerősebb, leggyor-
sabb és legjobban felszerelt 
fémtestű hajónk. Ez, a Szolgá
latunknál már bizonyított és jól 
bevált típus viszonylag széles, 
az RSDre meghatározottól 
nagyobb szabad oldalmagas-
sággal rendelkezik, ezért igen 
biztonságos és kényelmes 
mun ka végzést nyújt az egész 
napos szolgálati munka során. 
A sekély merülésnek köszön-
hetően valamennyi mellékág, öblözet, nádi 
átjáró vagy part menti sáv meghajózható, 
így semmi sem maradhat rejtve a figyelő 
tekinteteink elől… A gyári hajós székek 
teleszkópos lábukkal élvezetessé teszik 
az utazást még viharos körülmények közt 
is. Emellett az állítható magasságuknak 
köszönhetően akár 8 órára is kényelmes 
üléspozíciót biztosítanak a halőri járőrpár-
nak. A teljes fedélzet a szokásos módon 
csúszásmentes járófelületet kapott, így a 

csapadékos, zord téli időjárásban is biz-
tonságos benne a mozgás. Erre a hajóra – 
szakítva az eddigi 40 lóerős hagyománnyal 
– a legkorszerűbb, injektoros, négyütemű 
Yamaha F60 (60 LE) külmotor került. Vár-
ható maximális sebessége 2 fővel és teljes 

hajózási és halőri felszereléssel 60–65 
km/h lesz. A rendkívül stabil konstrukciójú 
test ezzel a motorral meglepő fürgeséggel 
párosul majd, jelentősen feladva a leckét 
az esetlegesen lelépő, csónakos szabály-
talankodóknak. A megnövelt sebességre 
nemcsak a szerencsére ritkán adódó üldö-
zéses helyzetek miatt van szükség, hanem 
a nagy kárókatona gyérítése is jóval ered-
ményesebb lesz ezáltal, mint a 40 lóerő 
nyújtotta 40–45 km/h mellett. Ez a hajó 

beépített üzemanyag tankkal rendelkezik, 
melynek kapacitása lehetővé teszi, hogy 
akár teljes sebességgel is, 34 alkalommal 
végig hajózzuk vele az RSDt a két zsilip 
közt. A kormánykonzolról az egész hajó 
vezérlése és irányítása megoldható. A szél-
védő keretre felszerelt nagy teljesítményű, 
több fokozatú reflektor maximális fényereje 

4–500 méterre is világosságot 
teremt. A hajóba beépítésére 
került egy igen korszerű, GPS
szel kombinált fenékszonár is, 
amely a hajó alatt lévő meder 
és vízoszlop megjelenítése 
mellett, a fenéken jobbrabalra 
akár 30–30 méter szélességben 
is képes felfedni a víz alatti 
tereptárgyakat, élőlényeket, 
adott esetben halászati eszkö-
zöket stb. A detektált képeket, a 
hozzájuk tartozó koordináták-
kal és térképészeti részletekkel 
mikro SD kártyára menthetjük 
egy későbbi elemzés, kiértéke-
lés céljából. A szolgálati célú 

vizsgával rendelkező kishajó az időjárástól 
függően, a jég tartós elvonulása után azon-
nal vízre kerül és elfoglalja ráckevei tárolá-
si helyét. Megkezdi szolgálatát a Ráckevei 

Dunaág, annak halai 
és horgászai érdeké-
ben.

Pfeifer Rikárd
halőrzési  

és horgászturisztikai 
ágazatvezető

Hadrendbe állt a „H8”
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Tisztelt Olvasó!
A 2021-es év egyik legnagyobb eredményének könyvelhetjük 

el, hogy a Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség a nemzeti 
kincsnek számító „ráckevei pikkelyes” megnevezésű ponty-
fajtája mellett két új államilag elismert ragadozó halfajtával 
gazdagította haltenyésztési genetikai erőforrásainak gyűjte-
ményét, jelesül a „ráckevei harcsa” és a „ráckevei fogassül-
lő” fajtával. Az állattenyésztésről szóló 188/2019. (VII. 30.) 
Korm. rendelet hatálya alá a ponty mellett bekerült a fogassül-
lő, a harcsa, a sebes pisztráng és a szivárványos pisztráng is. 
Korábban, az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 
időszakában (1993–2019) kizárólag a ponty fajra terjedt ki a 
jogszabály hatálya és e fajon belül működött az állami fajta-
elismerés, valamint a tenyésztőszervezeti bejegyzés rendszere. 
Új halfajokra történő kiterjesztéssel –Magyarországon első-

ként – a Ráckevei Dunaági Horgász Szövetségnek sikerült két 
ragadozó halfaj (harcsa, fogassüllő) esetében 1–1 új halfajta 
– a „ráckevei harcsa” és a „ráckevei fogassüllő” – tenyészté-
si programját megalkotnia, e fajtákat a tenyésztési hatósággal 
elismertetnie, valamint a Ráckevei Dunaági Horgász Szövet-
séget e két fajta vonatkozásában kizárólagos tenyésztőszerve-
zetként bejegyeztetnie. Szövetségünk négy haltermelési telep-
helyén (Ráckevei halkeltető állomás, Szigetbecsei előnevelő 
telep, Makádi tógazdaság, Dömsödi tógazdaság) az idei évtől 
immár három államilag elismert, „helyben nemesített” saját 

halfajtával végezzük a teljes vertikumú hal-
tenyésztést – Duna-águnk őshonos halállo-
mányának fejlesztése és horgászaink élmé-
nyeinek gazdagítása érdekében.

Udvari Zsolt
főszerkesztő
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E. 7/2022. (01. 26.) sz. határozat 
A Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség Elnöksége egyhangú, 
11 igen szavazattal az RDHSZ Versenysport Bizottságának elnö-
ke javaslata alapján Lukácsa Donát pergető szakágvezetői poszt-
ra történő kinevezését és Kovács Zsigmond casting szakágvezetői 
posztra történő kinevezését jóváhagyja.

Lukácsa Donát, a pergető szakágvezető 

„Vidéki gyerekként 18 
évesen kerültem fel 
Pestre, ahol az egye-
tem mellett új horgász-
helyek keresésére is 
volt időm. Az 1990es 
évek végétől a Mol-
nársziget Sporthor-
gász Egyesület tagja 
lettem, az RSD hamar 
a legkedvesebb vízte-
rületem lett. A hobbi-
szerű horgászat szere-
pét rövid időn belül a 
versenyszerű horgá-

szat vette át és hamarosan az egyesület, majd röviddel később a 
szövetség versenycsapatá ban találtam magam, melynek egészen 
2020ig kisebb meg  szakítá sokkal a tagja is voltam… igaz, ez még 
az úszós finom szere lékes szakágban történt. Szívfájdalmam, hogy 
RSD egyéni úszós bajnokságot nem tudtam nyerni, csak a dobogó 
többi fokára tudtam felállni. 2008ban az RDHSZ csapatával orszá-
gos bajnokságot nyertem, szövetségi szinten ez volt a legkomo-
lyabb eredményem. 2017ben kiegészítő sportként elkezdtem 
perge téssel is foglalkozni. 2018ban indultam az első pergető ver se
nyemen, mely rögtön a csónakos országos bajnokság volt. Innentől 
kezdve ez egy új szerelem kezdete lett, az úszós horgászat és a ver-
senyzés kezdett háttérbe szorulni. 2020ban zöldfülűként egy új 
párral sikerült megnyernünk az országos csónakos pergető magyar 
bajnokságot, amely válaszút elé állított, ennek eredményeként 
szögre akasztottam a rakós botokat, melyeket teljes egészében per-
gető botokra cseréltem. Egyéni célom a versenyzésben, hogy egy 

világversenyen részt vehessek, de ennek egyelőre a COVID aka-
dályt szabott. Azért pályáztam meg ezt a pozíciót, mert szívügyem 
az RSD, és szeretnék a pergető társadalomnak a segítségére lenni. 
A szövetség segítségével szeretném a RSD ragadozó halainak jó 
hírét vinni, valamint az ország egyik legrangosabb pergető verse-
nyét megrendezni.”

Kovács Zsigmond, a casting szakágvezető

„Tiszafüreden születtem, ami a 
horgászéletemre meghatározó. 
4 évesen emeltem ki első kárá-
szomat a helyi tóból, ez volt a 
kezdő lépésem a sporthorgászat 
evolúciós lépcsőjén. Az úszó-
zást, fenekezés, mártogatás, gör-
getés majd pergetés követte. Fia-
talon kerültem Dániába, ahol 
először a tengeri horgászattal, 
majd a műlegyezéssel ismerked-
tem meg. A közgazdasági egye-
tem mellett dolgoztam horgász-
nagykernél, kötöttem legyeket 

boltok nak, megjelentek első cikkeim a dán horgászszövetség maga-
zinjában, és vezettem horgásziskolát több éven át. Nemzetközi 
üzleti tanácsadóként bejártam a fél világot. Újzélandi pisztrángtól 
grönlandi szajblingig, koreai sügértől mexikói vitorláshalig akadt 
már egy s más a horgomra. Mellette 5 évig képviseltem a legna-
gyobb skandináv horgászutazás céget Németországban, ma a régió 
legjelentősebb irodájában vagyok társtulajdonos (www.horgaszuta-
zas.hu). Bármely módszerrel öröm mel, de legszívesebben műlegye-
ző készséggel horgászom. A nemzetközi mű  legyező szövetségnél 
FFI vizsgáztam „Certified Master Casting Instructor” szinten. Már 

több mint 10 éve költöztem vissza Magyaror-
szágra, ahol hamar találkoztam a műlegyező 
sporttársakkal. Pár éven át a műlegyező szö-
vetség elnöke voltam, rendszeresen jelennek 
meg cikkeim horgász újságokban, ötödik éve 
a műlegyező válogatott szövetségi kapitánya-
ként dolgozom.”

Új szakágvezetők az RDHSZ 
Versenysport Bizottságban

A   Budapest Fejlesztési Központ a 
KEHOP1.3.015202100026 azono-

sítószámú, a „Ráckevei (Soroksári)Duna 
revitalizáció – előkészítés (projekt előké-
szítés)” című projekthez szakmai nyitó-
rendezvényt tartott 2021. november 3án a 
Budapest XX. kerületi Dunai Csónakház-
ban. A BFK honlapjára feltöltötték Vitézy 
Dávid vezérigazgató prezentációját, a pro-
jekt tájékoztató füzetét és bemutató kisfilm-

jét. Az összefoglaló anyagokat a https://bfk.
hu/fejlesztesek/arackeveidunarevitaliza-
cioja/ oldalon lehet elérni.

A Portfolio és a Budapest Fejlesztési 
Központ 2022. február 3án az ÖbölHáz 
Rendezvényközpontban tartotta a „Csepel 
Park Konferencia” című eseményét. A Cse-
pelsziget északi részén tervezett közpark 
egy évtizedek óta alulhasznosított, 36 hek-
táros területen jön létre. A jelenleg rendezet-

len állapotú, özönfajokkal spontán települt 
ipari terület Budapest legújabb városi köz-
parkjává válik. A rendezvényen elhangzott 
előadások megtekinthetők itt: https://www.
facebook.com/portfoliorendezvenyek/vide-
os/437797688092721 

Szövetségünk mindkét szakmai rendez-
vényen meghívottként részt vett képviselve 
a helyi horgászközösség érdekeit.

Udvari Zsolt

RSD-t érintő fejlesztési projektek
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Tekintettel arra, hogy a RDHSZ Halőri 
Szolgálatánál dolgozó valamennyi 

hivatásos halőr szenvedélyes kutyaked-
velő, és tekintettel arra, hogy valamennyi 
halőri gépkocsi és hajó fel van szerelve 
chip leolvasóval a megjelölt pontyok elle-
nőrzéséhez, úgy hisszük, joggal követ-
kezik ezekből, hogy segítenünk kell a 
„vész napjaiban”. Szilveszter éjszakáján, 
amikor jó néhány embertársunk önfeledt 
rakétázással, durrogtatással üdvözli az új 
esztendőt és búcsúztatja a régit, a házi 
és kedvtelésből tartott állataink a rettegés 
óráit élik át.  Különösen igaz ez az ebekre, 
melyeknek kifinomult érzékszerveit való-
sággal sokkolják ezek a zajok és csak az 
azonnali menekülésére, a futásra adnak 
parancsot a legtöbbjüknek. 

A gazdák felelősségének taglalása 
ilyenkor a csapból is folyik, így ezt most 
nem részletezzük. Halőri Szolgálatunk 
2019 óta vállalja azt, hogy a szilveszteri 
őrjöngést követő 1 héten segít a működé-
si körzetünk vízpartjain előkerült kutyák 

hazajuttatásában vagy menhelyre kerülésé-
ben. 2021. december 31én ezt a felhívást 
közzé is tettük: „A Ráckevei Dunaág mind-
két partján, a teljes hosszában, valamint az 
összes mellékvizén (Duna–Tiszacsatorna, 
Dunavölgyifőcsatorna, Északiövcsatorna, 
Dömsödi Holt Dunaág, Somlyócsator-
na, Szigetbecseiholtág) 2022. január 1–9. 
közötti időben előtalált „petárdás” kutyu-
sok hazakerülésének érdekében az RDHSZ 
Halőri Szolgálatának járőrei hívásra a 
helyszínre mennek és a befogott eb chipjét 
leolvassák. Amennyiben van benne, úgy 
hazajuttatják. Amennyiben nincs, úgy az 
Ebsegély Alapítvány bankházi telephelyére 
szállítják. Fontos: Csak megfogott, helyszí-
nen tartott eb esetén értesítsenek! Elérhető-
ség: 0630/2025688 (Pfeifer Rikárd).”

Felhívásunkra: 2021.12.31. 18:10-
kor érkezett az első bejelentés. Chip nél-
küli kutyust szállítottunk Bankházára a 
Ráckeve, Kerekzátonyszigeti rév mel-
lől. 2021.12.31. 19:50-kor chippel jelölt 
kutyust tudtunk hazaszállítani Kiskunla-

cházaDunapartra, Ráckevéről. 2021.12.31. 
21:10-kor fiatal, chip nélküli kutyát vittünk 
Bankházára a ráckevei Budapest Bank-
tól. 2022.01.01. 13:00-kor fiatal – mint 
később kiderült – chippel rendelkező puli 
kutyust vittünk az Ebsegélyhez. Gazdája 
még aznap hazavihette. 2022.01.06. 17:10-
kor középkorú, chipelt kutyát vittünk haza 
gazdájához Kiskunlacházára, a Dunapart-
ról. 2022.01.07. 20:20-kor fiatal, harciku-
tyakeverék eb chip ellenőrzése Ráckevén. 
Sajnos nincs benne. Megtalálója ideiglene-
sen befogadta, sorsát egyengeti.

Köszönjük Bejelentőinknek, hogy ész-
revették a bajba került kutyákat, megfogták, 
illetve nem hagyták rettegve tova szágulda-

ni őket és értesítették 
Szolgálatunkat, hogy 
se gít hessünk! Jövőre 
ismét rendelkezésre 
állunk a vész napjai-
ban!    

Pfeifer Rikárd

Négylábú barátaink védelmében

Jól indult az idei év Steigler Dániel 
horgásztársunk számára, aki 2022. 

január 4én 17:55kor a Kvassayzsilip alatti 
magasparton pergetve egy megtermett, kb. 30 
cmes magyar bucót akasztott. A védett hal fény-
képezés után azonnal visszakerült az RSDbe.

A magyar bucó őshonos halunk, amely a 
gyorsan folyó oxigéndús vizeket kedveli, így 
a Ráckevei (Soroksári)Duna nem tartozik a 
kedvenc életterei közé. Ez a példány is minden 
bizonnyal a NagyDunából került át az RSDbe 

egy zsilipelés alkalmával. 
Nem kimondottan raga-

dozó faj, jellemzően apróbb fenéklakó 
szervezetekkel – puhatestűekkel, fér-
gekkel, lárvákkal – táplálkozik, ezért 
különösen érdekes, hogy egy 6 cmes 
lilanarancssárga merülő wobblerrel 
sikerült becsapni. 

A ritka fogáshoz ezúton is gratulá-
lunk!  

Béres Attila

Magyar bucó az RSD-ből!
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Visszajelzéseink alapján Kedves Olva-
sóink már várják, hogy az Új Dunaági 

Híradó negyedévente megjelenő számaiban 
értesülhessenek az adott időszakban bekö-
vetkezett halvédelmi jogsértésekről, bűn-
cselekményekről. Nem okozunk csalódást 
most sem. Jelen tájékoztató tehát a 2021. 
január 1-től december 31-ig megindított, 
feldolgozott halőri ügyanyagokat tartal-

mazza. Ebben az időszakban 294 elkövető-
vel szemben indult meg az eljárás, a tálázat 
szerinti bontásban.

 Nem szabad elfelejtenünk, hogy a leg-
több esetben halmazat is felmerül (pl. a 
tilalmi időben horgászó méret alatti halat 
visz el, vagy az orvhalász felső méretkorlát 
feletti halat visz el). Ez esetben a súlyosab-
bik ügye kerül a fenti statisztikába. Az elő-

ző  számunkban  már  jeleztük,  de  ismét 
örömmel kell jelentenünk, hogy a halgaz-
dálkodási  közbiztonság  terén  látványos 
javulás tapasztalható. 2020-ban január 1. 
és december 31. közötti időszakban 478 fő 
ellen kellett halvédelmi, vagy egyéb ügy 
miatt eljárást indítani Halőri Szolgálatunk-
nak, míg 2021ben ugyanezen időszakban 
csupán 294 fő ellen. Ez bizony 38,5%-
os  javulást  mutat!  Párhuzamba helyez-
tük az ügycsoportokat, hogy a tendenciák 
jól nyomon követhetőek legyenek. Amit 
figyelembe kell még venni, az az ellenőr-
zési darabszám, mely mindkét évben közel 
azonos volt. Köszönhető ez az eredmény 
nagyban hivatásos és az aktív társadalmi 
halőreink professzionális munkavégzésé-
nek és a Tisztelt Horgásztársak egyre jog-
követőbb, önmérséklő vízparti magatartá-
sának. Ezúton is szeretnénk megköszönni 
horgásztársainknak a sok hasznos informá-
ciót, mellyel munkánkat segítik. Kérjük, a 
továbbiakban is jelezzék, ha nem odaillőt 
látnaktapasztalnak szeretett vízterületün-
kön! A bejelentéseket diszkréten kezeljük.

24 órán át hívható halőri ügyeleti tele-
fonszám 2022-ben is rendelkezésükre áll: 
+36 30 675 7304.            

Pfeifer Rikárd
halőrzési  

és horgászturisztikai 
ágazatvezető

Halőri Szolgálatunk jelenti

2021  2020
Jogosulatlan horgászat 192 fő 267 fő
Több botos horgászat 12 fő 22 fő
Méret alatti hal kifogása 1 fő 23 fő
Tilalmi időben való horgászat 4 fő 7 fő
Helyi időkorlát túllépése – 4 fő
Tiltott helyen való horgászat 3 fő 2 fő
Kifogható halmennyiség túllépése 4 fő 2 fő
Fogási napló nem, vagy hamis vezetése 37 fő 78 fő
Őrizetlen, vagy kivilágítatlan készség: 12 fő 13 fő
Orvhalászat bűntette 20 fő 24 fő
Tiltott horgászmódszer 1 fő 10 fő
Külső akadásos hal megtartása – 2 fő
Védett vagy nem kifogható hal megtartása – 2 fő
Felső méretkorlát feletti hal elvitele 2 fő –
Vízügyi vonatkozású ügy 3 fő 14 fő
Természetvédelmi vonatkozású ügy: 3 fő 8 fő
Összesen: 294 fő  478 fő

RDHSZ 2022. ÉVI VERSENYNAPTÁRA
2022 RDHSZ Bajnokságok és kupák Helyszín

Április 16. szombat IV. RDHSZ Családi és Gyerekhorgász Kupa Dömsödi 2. versenypálya

Május 7–8. szombatvasárnap RDHSZ Úszós Egyéni Bajnokság (2 forduló) Csőhídi vagy Dömsödi 2 versenypálya

Május 1415. szombatvasárnap
VI. RDHSZ Feeder Csapatbajnokság (3 fős) B oszt. 14e,  
A oszt. 15e

Csőhídi versenypálya

Május 28. szombat RDHSZ Feeder Egyéni Bajnokság Csőhídi versenypálya

Június 5. vasárnap RDHSZ Szövetségi Csapatbajnokság (új csapat összeállítás) Csőhídi versenypálya

Június 18. szombat I. RDHSZ Casting kupa Szigetszentmárton

Július 16. szombat II. RDHSZ RETRO kupa Rózsasziget

Augusztus 28. vasárnap RDHSZ Egyesületi Csapatbajnokság Dömsödi árapasztó, Szúnyogizsilip

Szeptember 5–9. hétfőpéntek X. RSD CARP CUP Makádi Ezüstpart

Szeptember 11. vasárnap IX. RDHSZ Csónakos Páros Pergető Bajnokság Szigetszentmiklós

Szeptember 25. vasárnap V. RSD Open Pergető Kupa (vis maior esetén: okt. 2.) Makádi Ezüstpart
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Általános jeggyel 
használható-e 
etetőcsónak  
a Duna-ágon?
A szabályok szempontjából meg kell külön-
böztetnünk az etetést a szerelék behordá-
sától. Az etetőanyag célba juttatása 
bármilyen típusú jeggyel megenge-
dett az RSDn és a mellékvizeken, 
a szerelék behordása azonban csak 
bojlis behúzós jeggyel lehetséges.

Többek 
véleménye 
szerint kevés 
a halőr az RSD 
vízrendszerén.  
Mi ennek az 
oka?

A törvény a 100–2000 hektár területű vizek-
re 4 fő hivatásos halőrt ír elő, ennek több 
mint a háromszorosa, 13 főállású halőr dol-
gozik a közel 2000 hektár területű RSDn 
és a mellékvizeken. Ezen felül halőri jogo-
sultsággal rendelkező,  más területen dol-
gozó munkatársak is ellenőrizhetnek, és ne 

feledkezzünk meg a társadalmi halőrökről, 
valamint a rendőrségről sem. A többi termé-
szetes horgászvízen sem szoktak területará-
nyosan több halőrt alkalmazni, mert nem 
tesznek hozzá annyit az ellenőrzés haté-
konyságához, mint amennyibe kerülnek. 
Egy hivatásos halőr milliós nagyságrendű 
havi költségét csak további jegyáreme-

léssel lehetne kitermelni. A létszámbőví-
tés helyett a beosztás optimalizálásával 
is komoly eredményeket lehet elérni, ami 
meg is történt az elmúlt időszakban. Ennek 
köszönhetően az elmúlt években számot-
tevően erősödött a halőri jelenlét az RSD 
vízrendszerén. Fontos megemlíteni, hogy a 

halőrök munkájának csak egy része a szúró-
próbaszerű ellenőrzés, kollégáink gyakran 
akkor is a közelben vannak, amikor a horgá-
szok nem észlelik őket.

Milyen szempontok 
alapján történik  
a kíméleti területek 
kijelölése?

A horgászrendben felsorolt tiltott 
vízterületek egy része a természet-
védelmi hatóságok és a KözépDu-
navölgyi Vízügyi Igazgatóság 
előírásai alapján kerülnek kijelölés-
re, a többi kíméleti területet pedig 
az RDHSZ mint halgazdálkodási 
hasznosító jelöli ki, törvény által 
előírt kötelezettségének eleget téve. 
Az ívóhelyek és a téli vermelőhe-
lyek kijelölése a rendszeres halku-
tatások eredményei, valamint a vizet 
járó halőreink és a horgászok vissza-
jelzései alapján történik. A vermelő-
helyek kiválasztásánál döntő fontos-
ságú a víztest téli radaros felmérése, 

melyet halőreink pro-
fesszionális szonárok 
kal rendszeresen elvé-
geznek.

Béres Attila

Gyakran ismételt kérdések

Az RSD egyik vermelőhelyén készített radarkép

Megújul 
a Neptun Tanya!

A Magyar Kormány Városi Civil Alap forrásaiból a VCA
KP1 2021/100968. azonosítószámú pályázattal megnyert 
3 445 140 Ft összegű támogatásával felújításra kerül a Neptun 
Sport horgász Egyesület tanyáján található étterem és kétszo-
bás apartman háza. 

A Ráckevei Halmúzeum 
2022. évben megnyitja 

kapuit
A Miniszterelnökség/Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. „A Rác-
kevei Halmúzeum létrehozásának támogatása” támogatási cél 
megvalósítására, a CNPKP12021/1000026 pályázati azo-
nosítószámon, 10 000 000 Ft költségvetési támogatást nyújtott 
a Magyar Halászati Kultúráért Alapítványnak a 2021.01.01.–
2021.12.31. közötti megvalósítási időszakra. Ráckevén, a Kos-
suth Lajos utca – Sas köz – Eötvös Károly utca által határolt 
sarki épületben, ami önkormányzati tulajdon és országos jelen-
tőségű műemlék, nyílik hazánk egyik leggazdagabb – horgászati 
és halászati témájú – gyűjteményi anyagával rendelkező látoga-
tótere. A bemutatóhelyhez az épület környezetében elhelyezett 
közterületi installációk is kapcsolódnak a Kelemen László park-
ban és az Eötvös utcai parkoló felőli belső udvarban.

Udvari Zsolt
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Ifj. Gyulai Ferencről sokszor írtak és írnak 
a Magyar Horgászban, de egy személyes 

beszélgetésben felelevenítettük közös hob-
binkat, a horgászatot, ezen belül a verseny-
horgászatot.

A horgászat iránti vonzalmat édesapjá-
tól örökölte. Fiatal korában a Nagybudapes-
ti Horgászok Egyesületének volt tagja, ahol 
igen jó versenyhorgászok voltak (Hunyady 
Attila, Hunyady Szabolcs, Ferenczy Dénes, 
Stefanik Sándor). Nagyon jó iskola volt 
számára ilyen versenyzőkkel vetélkedni. 
A katonaság után szövetséget és egyesületet 
váltott. 1989ben a Csepel Horgász Egye-
sületet választotta, több mint harminc éve 
folyamatosan tagja az egyesületnek.

Válogatás az elmúlt 30 sikeres év 
versenyeiből és eseményeiből:

1993. Szolnok OHCSB-n még a nézők 
között

1994. III. MOHOSZ KUPA: Hor-
gász versenysportunk egyik kiemelt ese-
ményeként harmadik alkalommal került 
sor a MOHOSZ Kupa elnyeréséért kiírt 
nyílt egyéni vetélkedőre 1994. június 5én, 
vasárnap 8:30–11:30 óra között a budai 
Dunapart Erzsébet és Szabadság híd közöt-
ti szakaszán. 58 résztvevő, köztük a magyar 
válogatott keret tagjainak zöme nevezett a 
helyszínen. Eredmények: a kupaverseny 
abszolút győztese Jónás György, a válo-
gatott keret tagja, horgászkategóriában 
1. Magyar Szilárd, 2. Gyulai Ferenc, 3. 
Romsics László.

1997. RDHSZ Egyéni Bajnokság 
Csepelen

1997. RDHSZ Egyéni Bajnoka: ifj. Gyulai 
Ferenc (első alkalommal)

1998. Dunakiliti, XXX. OHCSB: 
Az I. osztályú Csapat Bajnokságon vol-
tak olyanok, akik nem a szépre, hanem 
valami másra fognak emlékezni, hogy a 
verseny megnyitásakor még mérsékelten 
halbőnek jellemzett víz, valójában halsze-
génynek bizonyult. Ezért fordulhatott elő, 
hogy jó néhány versenyzőnek meg kellett 
elégednie egy szó szerint „mérhetetlenül” 
kevés fogással. Azok sem dicsekedhet-
tek, akiknek a mérleg mutatott is valamit, 
mert a 12 csapat összesen 96 versenyző-
je a 2×3 óra alatt 29,43 kilogramm halat 
fogott, ami alig 15 dekás átlagnak felelt 
meg fordulónként. A Ráckevei Dunaági 
Horgász Szövetség csapata egyenletesen 
jó teljesítményt nyújtva került a dobogóra 
és vehette át a bronzérmet. A csapat tag-
jai: Gyulai Ferencné, Keidl Márton, Zelei 
Krisztián, ifj. Gyulai Ferenc, Illés István, 
Mihó György, Szegedi György, Szent-
györgyi Attila.

1999. Makád, VIII. MAHOR 
KUPA: Magyar Horgász halfogó verse-
nyén több mint száz versenyző jelent meg. 
A Magyar Horgász kupát és a Ráckevei 
Horgász Szövetség különdíját Swarczen-
berg András, a Ráckevei HE tagja sze-
rezte meg 8350 grammal. Második hely-
re Csepel HE színeiben versenyző ifj. 
Gyulai Ferenc került 8270 grammal, míg 
Rimer Noémi, 7500 grammal a harmadik 
helyen végzett.

2002. Kunhegyes, Férfi Egyéni Baj-
nokság: A Kunhegyesen megrendezett 
bajnokság úgy fog a hazai horgászsport 
történetébe bekerülni, hogy azt a 40 részt-

vevő közül a bajnoki mezőny egyik újon-
ca, ifj. Gyulai Ferenc nyerte. Az ezüsté-
rem pedig azé az Erdei Attiláé lett, aki pár 
éve éppen ezen a pályán szerezte bajnoki 
aranyát. A dobogó harmadik fokát elhódí-
tó Ambrus Tibor pedig az előző évi ezüst 
után vitte haza a bronzérmet.

2002. Az Egyéni Bajnokság dobogósai

A legjobb és általában 68 kilós fogá-
sok ugyanis sneciből, apró keszegféléből 
vagy törpéből álltak. Volt a mezőnyben 
egy fiatalember, akit egy cseppet sem 
zavartak a Kunságicsatorna snecijei, sőt 
nagyon szerette őket, hiszen őt egyenesen 
a csúcsra juttatták. Snecizéssel kivívott 
előkelő helyét sokan felcserélték volna a 
magukéval. Keszegezőket elő sem vett, 
de a snecizőket nagyon gondosan készí-
tette elő, mert pontosan tudta, hogy ezen 
a helyen neki nem szabad mást csinálni. 
Az utolsó fordulóban nyolc és fél kilóval 
biztosan nyerte a szektorát, és élete első 
bajnokságán az első bajnoki címét is. 

2005. MOHOSZ KUPA: A hagyomá-
nyoknak megfelelően a következő férfi 
bajnokság helyszínén, a SoroksáriDuna 
csepeli versenypályáján rendezte meg 
horgászversenyét a Magyar Országos 
Horgász Szövetség. Az ötven résztvevő 
egy fordulóban mérte össze tudását, és 
küzdött nemcsak a halakkal és egymás-
sal, hanem az erősödő széllel is, de szép 
dévérekből álló zsákmányra tettek szert. 
A 2005. évi MOHOSZ KUPA joggal büsz-
ke tulajdonosa ifj. Gyulai Ferenc lett, aki 
közel tíz kilós fogással bizonyult legjobb-
nak a három kategória összevetésében.

2005. ORSZÁGOS Egyéni Bajnok-
ság Csepelen: 2005 férfi bajnoksága dön-
tőjének helyszínéül a csepeli versenypá-

Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség 
csapatának legendás versenyzői: 
ifj. Gyulai Ferenc, a kétszeres Magyar Bajnok
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lyát jelölték ki, ahol a hazai pálya minden 
előnyét élvezve készülhetett ifj. Gyulai 
Ferenc a döntőre. Már két hónappal a dön-
tő előtt nagyon gyakran lehetett a pályán 
látni. Ekkor már nem azt keresgélte, hogy 
vajon milyen etetőanyag lenne a legjobb, 
vagy éppen milyen szereléket állítson 
össze rakósra, illetve matchbotra, már azt 
is pontosan tudta, hogy milyen módszer-
rel és taktikával lehet a legeredménye-
sebb. A folyamatos és nagyon intenzív 
gyakorlás oka tehát annak felismerése, 
hogy Csepelen csak az szerepelhet jól, aki 
ennek a sok tekintetben végtelenül nehéz 
pályának ismeri minden rezdülését.

2005. Országos Egyéni Bajnok 
(másodszor)

A negyven fős mezőnyben sok világ 
és Európabajnoki érmes és sok tapasztalt 
versenyző indult. A verseny pénteki nap-
ján Gyulai pontyfogás nélkül, de többet 
horgászva gyűrűssel, mint rakóssal, ért 
el szektor kettő helyezést. Szombaton 
azután újabb szektorgyőzelmet aratott 
délelőtt és délután is. Vasárnap pontos 
matchbotozással magabiztosan nyerte a C 
szektort, és egy pillanatnyi kétséget sem 
hagyott, hogy teljesen megérdemelten lett 
rövid időn belül másodszor is magyar baj-
nok, szektor eredményei: 2111=5 pont 
14 840 g össz. súllyal. A 2005. év férfi 
bajnoka tehát ifj. Gyulai Ferenc, ezüs-
térmes Nagy Benedek lett, a bronzérmes 
pedig Komáromi Levente.

2006. Férfi válogató verseny Ma -
ty é ren: Négy fordulóban rendezték meg 
a válogatót. A tizenhat főre szűkített 
mezőny, színvonalas és izgalmas horgá-
szattal döntötte el, hogy kik kerülhetnek 

csapatba az Európabajnokságon, és ki 
lesz az a hat, aki utazhat a portugáliai 
világjátékokra. Az első és a második for-
dulóban rakós botos horgászat volt, a har-
madikban és a negyedikben matchbottal 
kellett horgászni. Walter Tamás, Serman 
László, Martin Gábor, Magyar Szilárd, 
Nagy Benedek, Varga József, Erdei Attila 
és a nyolcadik helyen, kétszeres magyar 
bajnok ifj. Gyulai Ferenc került a csapat-
ba, kapott lehetőséget Eb illetve vbsze-
replésre.

2006. RDHSZ Egyéni Bajnokság  
Csepelen:

2006. RDHSZ Egyéni Bajnoka: ifj. Gyulai 
Ferenc (második alkalommal)

2007-ben: a Dunaszerdahely csapa-
tával megnyerte a négy fordulós Szlovák 
Nemzeti Bajnokságot.

2007. RDHSZ Egyéni Bajnokság  
Csepelen:

2007. RDHSZ Egyéni Bajnoka: ifj. Gyulai 
Ferenc (harmadik alkalommal)

2008. Csepel, MOHOSZ Match-
botos Kupa: 2008ban ismét a csepeli 
versenypálya adott otthont a hivatalos 
versenynaptár szezonnyitó nyílt verse-
nyének. Negyvenen mérték össze tudásu-
kat a Dunaági versenypályán. A verseny 
reggelén a napsütésre és a víz sodrásá-
nak mértékére sem lehetett panasz, így 
a regisztrációt és a sorsolást követően a 
versenyzők ideális körülmények között 
kezdhették meg a felkészülést, majd a 
horgászatot. Több nagy testű dévérkeszeg 
került szákba, Feri a középmezőnyben 
végzett.

2009. MOHOSZ Match Kupa: 
A csepeli versenypálya adott otthont a 
MOHOSZ Kupának, melyen kizárólag 
matchbotos tudásukat csillogtathatják 
meg a benevezett versenyzők. A 28 fel-
nőtt versenyző közül Schmidt Attila, 
Molnár László és ifj. Gyulai Ferenc lett a 
három dobogós.

2011. A felnőtt egyéni bajnokság 
keleti elődöntője: május 20–22én, 
az Alcsi HoltTiszán rendezte meg a 
MOHOSZ. A megmérettetésen harminc-
hatan vettek részt. A férfi bajnokságok 
időtartama háromról négy órára emelke-
dett. A keszegek mellett a pontyok és a 
nagy számban jelen lévő küszök is fontos 
szerephez jutottak az elődöntő folyamán. 
A „C” szektorban a szélső hely előnyével 
maximálisan élni tudó Gyulai Ferenc sze-
rezte meg az első helyet: 8660 grammal. 
A keleti elődöntőből összesen 23 fő jutott 
tovább a középdöntőbe.

2011. MAGYAR HORGÁSZ KLUB 
SZUPER KUPA: A Magyar Horgász 
Klub a 2011. évben megrendezett 10 ver-
senyéből a Szuper Kupa végeredményé-
be minimum 5 versenyen elért legjobb 
helyezést számították be. Az összesített 
sorrend: Gábor András, Magyar Balázs, 
Magyar Gábor, Csőregi Balázs és Gyulai 
Ferenc.

2014. augusztus 4–9. között került 
megrendezésre Rómában a Tevere 
folyón a XVI. Mozgáskorlátozottak 
Horgász Világbajnoksága: A világver
senyen első alkalommal induló Ulrich 
György és ifj. Gyulai Ferenc vezet-
te magyar mozgáskorlátozott csapatot 
Galambos Sándor, Gurisatti Gyula, Samu 
Zsolt és Varga Tamás alkották, segítő-
ik Tímár Gábor, Horváth Gyula Gábor, 
Parádi Gergő és Lakatos Sándor vol-
tak. Egyéni világbajnoki címet Gurisatti  
Gyula szerzett. A mozgáskorlátozott csa-
pat és egyéni világbajnoki cím, gratulá-
ciót érdemel. Köszönet a versenyzőket  
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önzetlenül segítő szakmai stábnak az egész 
heti munkáért, mert segítségük nélkül ez 
a nagyszerű eredmény nem születhetett  
volna meg.

A Magyar Mozgáskorlátozott csapat  
és segítőik

2018. I. Masters Horgász Világ-
bajnokság Horvátországban: Az első 
alkalommal megrendezett masters világ-
bajnokságra a magyar csapat Ambrus 
Tibor, Faragó Róbert, Serman László, 
Papp József, Timár Gábor összeállításban 
érkezett. Segítőik Gyulai Ferenc, Faragó 
Zoltán és Bálint Gyula voltak. A masters 
versenypálya a Mura egyik ágán került 
kialakításra. Előfordultak 2–3 kgos pon-
tyok is, amelyek gyorsan átformálhat-
ták az apróbb halakra felépített taktikát. 
A rutinos versenyzőkből álló válogatott 
napról napra került közelebb a helyes 
megoldáshoz és 18 csapatból a negyedik 
helyen fejezte be a válogatott a versenyt. 
A francia válogatott megszerezte az első 
helyet, mellettük az angol és a cseh mas-
ters csapatok állhattak még fel a dobo
góra.

2018. Fót, Fogyatékkal élő gyerekek 
horgászata és versenye: A fóti gyermek-
város közepén lévő tónál megrendezett 
közös horgászaton és versenyen a 12 

induló kis horgász között, 7 fogyatékkal 
élő gyermek volt.  A horgászat folyamán 
Gyulai Ferenc kétszeres magyar bajnok is 
segítette a gyerekeket.

2018. RDHSZ Egyéni Bajnokság  
Csepelen:

2018. RDHSZ Egyéni Bajnoka: ifj. Gyulai 
Ferenc (hatodszor)

2018. év végén a Csepel Horgász 
Egyesülettől megkapta a „CSHE ÖRÖ-
KÖS BAJNOKA” megtisztelő pla- 
kettet.

2019. Spanyolországban megrende-
zett Utánpótlás Világbajnokságon ismét 
segítőként vett részt Feri. Két utánpótlás 
korosztálynál csapat ezüst, egyéniben U25 
arany, U20 és U15 kategóriában egyegy 

ezüstérmet szereztek a fiatalok. A jó ered-
ményhez nagyban hozzájárult a csapatokat 
segítők tudása.

Versenyeken elért eredményeit szin-
te lehetetlen felsorolni, annyi érem-
mel, serleggel, trófeával büszkélked-
het. Az elmúlt negyven év alatt több 
száz versenyen indult, bemutatókon 
és kiállításokon vett részt. Serlegek és 
érmek sokasága (több mint kettőszáz) 
bizonyítja eredményes versenyzői és 
szakmai segítő készségének, szerve-
zői tevékenységének eredményességét. 
A Dunaági egyéni bajnokságokon tizen-
kétszer állt a dobogón. Dunaági csapat-
versenyeken pedig, az utolsó 15 évben 
a Csepel Horgász Egyesület csapatával 
állandóan a dobogó valamelyik fokán  
álltak.

Újságíróként cikkei jelentek meg a 
Sporthorgászban, a Pecavilágban és a 
Magyar Horgászban. Ezekben legin-
kább a közvetlenségre és a praktikák 
ismertetésére helyezte a hangsúlyt. 
A felszerelések és etetőanyagok rek-
lámját meghagyta másoknak. A fiatalo-
kat viszont nagy odaadással segítette és 
segíti. Közvetítésével több tucat fiatal 
lett versenyhorgász a Ráckevei (Sorok-
sári)Dunán.

A beszámolót a Arcanum Digitális 
Tudománytár segítségével összeállította:

Deme Sándor

A Magyar Masters csapat és segítőik
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2021. december 18án kaptuk a szomorú 
hírt, hogy elhunyt Marci bácsi.

Marci bácsi, mert a horgásztársadalom 
nagy része így ismerte. Szikár, sportos ter-
metét nem lehetett nem észrevenni. Nehéz 
elfogadni, hogy nincs már közöttünk, múlt 
év október 3án a Ráckevei Horgász Egye-
sület fennállásának 80. évfordulójára ren-
dezett házi felnőtt horgászversenyen még 
személyesen találkoztunk. Már nem kora 
reggel a nevezéskor, hanem 2–3 órával 
később kerékpárral látogatta meg a ver-
senyt. Marci bácsi legutoljára 2017ben, 87 
éves korábban vett részt az utolsó egyesü-
leti bajnokságon. Egy évvel később is már 
csak a kerékpárjával horgászfelszerelések 
nélkül tisztelte meg a horgászversenyt. 
Természetesen jött a kérdés: miért nem 
nevezett? Hiszen nélküle évtizedekig nem 
indulhatott el a verseny. Tudjátok, már nem 
látom rendesen az úszót és egy kicsit szédü-
lök is – válaszolta kissé kesernyésen. Nem 
volt természetes, hogy a nagy bajnok, a ran-
gidős horgász nincs a pályán. Mert bajnok, 
nagy bajnok volt Ő. Számolatlanul nyerte 
az egyesületi házi versenyeket. A Ráckevei 
Soroksári Intéző Bizottság, majd jogutód-
ja, a Ráckevei Dunaági Horgász Szövet-
ség versenycsapatát erősítette, 1973ban 
Szombathelyen, 1974ben Tiszavasváriban, 
1975ben Dunaújvárosban, 1976ban ismét 
Dunaújvárosban volt országos bajnokcsa-
pat tagja. Külföldi versenyeken is rend-
szeresen részt vett, így pl. Luxemburgban, 
Olaszországban. Rendszeresen részt vett az 
országos, megyei, szövetségi és az idő elő-
rehaladtával veterán bajnokságokon, kiváló 
eredményekkel. 

Bajnok volt Ő, bajnok az ifjúság neve-
lésében is. Egy szülőnek, egy apának nincs 
nagyobb dicsőség, minthogy a gyermeke 
túlszárnyalja az ő sikereit is. Leánya, Rimer 
Noémi nagyon jó tanítványnak bizonyult. 
Az igazi jó tanítványmester kapcsolat 
záloga a kölcsönös egymásra találás. Ez 
az egymásra találás tökéletesre sikerült.  
Noémi 11szer nyert országos bajnokságot, 
csapatban világbajnok, egyéniben világ-
bajnoki bronzérmes, 2×3. hely VB csapat 
tagjaként. A mester évtizedeken keresz-
tül elkísérte a versenyekre, ahogy Noémi 
sokszor ismételte, neki köszönheti a sok 
szép eredményeket. „Apukámtól, aki fiatal 
korában maga is válogatott versenyző volt, 
nagyon sokat tanultam, és nem csak az ala-
pokat. Ő még ma is megbízható segítőm. 
Tanácsainak, észrevételeinek, és a soksok 

tűzőszúnyognak, amit mindig ő szedett 
nekem, nagyon sok szép eredményemet 
köszönhetem. Még most, a tizedik bajnoki 
címem után is abból merítek a legtöbbet, 
amit gyerekkoromban tőle tanultam. És 
akármilyen keveset is horgászok, azok a 
mozdulatok percek alatt előjönnek, ame-

lyek akkor rögzültek, amikor az ablakunk 
alatt horgásztunk.” – olvashattuk 2003ban 
a Magyar Horgászban.

Rimer Márton 1957 óta a Ráckevei 
Horgász Egyesület tagja, több cikluson 
keresztül volt a vezetőség tagja, ifjúsági 
és versenyfelelősként. A házi versenyek, 
megszervezése, lebonyolítása a fiatalokkal 
a horgászat megszerettetése volt többek 
között a feladata. Saját maga készítette az 
úszókat, együtt készítették a szerelékeket, 
jó tanácsokkal látta el a fiatalokat.  

Marci Bácsi vízi ember, elsősorban 
dunai ember volt. Családi háza is közvet-
lenül a RáckeveiDuna partján áll. Stégen, 
csónakban érezte igazán jól magát és a 
malomban. Magyarországon az 1960as 
években Ráckevén állt az utolsó hajóma-
lom. Az utolsó ráckevei vízimolnár Rimer 
Márton volt, aki még értett a mesterséghez. 

Marci bácsi, Te már az égi vizeken 
őrlőd a gabonát, csónakázol, fogod a szép 
halakat, és felülről segíted a horgászokat.

Búcsúzunk Tőled, Örökös Bajnok,  
nyugodj békében!

Ráckevei Horgász Egyesület 
vezetősége

Schwarcz Gáspár elnök

A könyvek tanúsá ga 
szerint a Rafás 

család tagjai 1815ben 
érkeztek Ráckevére a 
Délvidékről. Házuk 
ak ko riban a mai Eöt-
vös utcán volt a közzel 
szem ben, így nevez-
ték el a kor szokásai 
szerint a dunai lejárót 
Rafás köznek. A kez-
detekben csizmadia 
mester apa gyermekei 
közt találhatóak az első 
halászok, akiknek a 
kikötője a köz végén volt. Ahogy múlt az idő, egyre népesebb lett a família, de a halászat 
mindvégig megmaradt, az Árpád hídtól felfelé található részeken végezték a munkát, ellátva 
a környékbelieket hallal. Sokféle mesterséget űztek az utódok, találunk műszerészt, révészt 
és méhészt is köztük, de a halászat is mindvégig megmaradt foglalkozásként. Szigetszent-
mártonban a Rafássziget is nevében őrzi az emléküket, Rafás Máté halász birodalma volt 
a ma nyaralókkal beépített földdarab. A Dunaágon megszüntetett halászat a Körösökre 
száműzte a család utolsó halászait, de ma is élnek a városban utódok, akik büszkék, hogy 
emlékük fennmarad a Rafás köz által.                                                                 Illés István

A ráckevei Rafás köz 
története

Rimer Márton emlékére (1930–2021)

Rimer Márton a Veterán OB-n 2007-ben  
a Leveleki víztározón
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A borító 2. oldal folytatása

2021ben 11 olyan rekordlistás horgásztársunk volt, aki kiemel-
kedően nagy fogásért garantált jutalomjegynek örülhetett: Bezzegh 
Attila, Boros Gyula, Gábos Barna, Huszka Attila, Kiss Béla, Kiss  
Sándor, Márkus Dávid, Nagy Tamás, Schreiner Zsolt, Siket Máté 
és Szabó József. További 146 horgász között sorsolással 50 db 
éves területi jegyet osztottunk ki. A szerencsés nyertesek: Angeli  
Áron András, Bak László, Bazsonyi Zsolt, Birkás Zsolt, Boros-Uri  
Viktória, Budai Alex Antal, Csák Józsefné, Csiszár Tibor, Deák Ferenc,  
Dr. Bindics György, Fábián Ferenc, Farkas József, Farkas Judit, Farkas  
Márkó, Gáspár Csaba, Godó Rolf, Greschó Gábor, Győrfi Péter, 
Halász Péter, Hanol Dénes, Hosszú Ferenc Szilárd, Huber Enikő, Jacsó 
Zoltán Károly, Jegesi Zsolt, Kaló Norbert, Kauremszki József, Képli 
László, Kiss Gábor, Kiss Krisztián Zsolt, Kovács Szilárd, Kubányi Imre, 
Lévai Attila, Maksai Ottó, Molnár Manuel, Nagy Péter, Nyitrai Sándor, 
Papp János, Papp Tamás, Permoser Ilona, Primász József, Riz Tibor,  
Roszler Géza, Sándor Csaba, Sárdi Attila, Selmeci István, Szirányi  
Balázs Márton, Tiszavári Gergő Attila, Varga László, Vaskó Károlyné, 
Vinczéné Balogh Emese.

A jutalomjegyek sorsolása 2022. január 15-én

A nyerteseknek ezúton is gratulálunk! 2022ben változatlan feltéte-
lekkel várjuk a szebbnél szebb Dunaági rekordfogások igazolólapjait.

Cikkünk végén következzen egy kis csemege a számok rajongói-
nak: néhány statisztika a 2021. évi rekordfogásokból.

Fajok szerinti eloszlás

Halfaj db  Össztömeg 
(kg) 

 Átlagsúly 
(kg) 

 Legnagyobb 
(kg) 

Ponty 174 3 262,75 18,75 27,70 

Amur 22 457,68 20,80 26,70 

Csuka 11 80,96 7,36 10,04 

Compó 5 11,92 2,38 3,20 

Dévérkeszeg 3 6,63 2,21 2,48 

Harcsa 3 89,14 29,71 38,59 

Süllő 2 18,86 9,43 10,86 

Busa 1 35,20 35,20 35,20 

Pisztrángsügér 1 2,10 2,10 2,10 

Összesen 222 3 965,23 17,86 38,59 

     

2021. évi rekordfogások
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Egyesületek rekordfogásai

Egyesület Db
 Össz-
tömeg 
(kg) 

 Átlagsúly 
(kg) 

 Leg-
nagyobb 

(kg) 
Dömsödi HE 27 490 18,15 27,70 

Ráckevei HE 21 414 19,72 35,20 

Neptun HE 20 372 18,62 25,11 

Petőfi  HE 19 325 17,13 22,52 

Szigetbecsei HE 16 296 18,48 25,20 

Csepel HE 11 174 15,79 20,78 

Bugyi HE 10 185 18,46 21,77 

Vegyesüzemi Dolgozók HE 8 109 13,65 20,90 
Dolgozók 
Szigetszentmiklósi HE 7 123 17,62 25,90 

MÁVAG HE 6 113 18,88 21,30 

Délpesti HE 5 111 22,28 26,00 

Nemzeti Közművek HE 2 43 21,28 22,50 

Postás HE 2 32 16,12 25,53 

Egyesület Db
 Össz-
tömeg 
(kg) 

 Átlagsúly 
(kg) 

 Leg-
nagyobb 

(kg) 
BM Dolgozók HE 1 21 21,24 21,24 

Molnársziget HE 1 21 21,17 21,17 

BKV HE 1 19 19,40 19,40 

Ganz HE 1 16 16,20 16,20 

Kinizsi HE 1 8 8,00 8,00 

Dunaágon kívüli egyesület 62 1 075 17,34 38,59 

Ismeretlen / nincs 1 16 15,87 15,87 

Béres Attila

A Magyar Haltani Társaság honlapján 
megadott három jelöltre december 

31én délig 4155 szavazat érkezett, ez alap
ján alakult ki a végeredmény. Harmadik 
helyen a nagyobb folyóvizek márnazónáját 
és a dévérzóna erősebb sodrású szakaszait 
jellemző bagolykeszeg végzett, megsze
rezve a szavazatok 20 százalékát. A védett 
széles durbincsra, amely csak a Duna, a 
Dnyeper és Dnyeszter vízrendszerében él, a 
szavazók 25 százaléka voksolt, így második 
lett. Az első helyet, 55 százalékos abszolút 
többséggel, a vizeinkben nagyon elterjedt 
és így sokak által ismert bodorka szerezte 

meg. A bodorka nem nagy termetű, de szé
les körben elterjedt pontyfélénk. Az alsó 
úszói többnyire rőtespirosas színűek, ezért 
gyakran összetévesztik a vörösszárnyú 
ke szeggel. Erre az is okot ad, hogy mind
két faj szemgyűrűje többnyire narancsszínű. 
A vörösszárnyú keszeg hátúszója azonban 
sokkal hátrébb kezdődik, mint a hasúszói, 
ami alapján biztosan megkülönböztethető. 
A bodorka táplálékát zömmel kisebb gerinc
telen állatok, férgek, alsóbbrendű rákocs
kák, apróbb puhatestűek alkotják. A nyu
godt, vízinövényes élőhelyeket kedveli, így 
a kisebbnagyobb csatornákban is gyakori. 

Kisebb számban a folyók dévérzónájában 
is előfordul, itt azonban általában kevésbé 
színes, ezért például a tiszai példányokat a 
halászok fakó keszeg névvel illették. Beir
dalva, paprikás lisztben megforgatva és jól 
átsütve az íze kitűnő.

Magyar Haltani Társaság 
közleménye (MTI, OS)

A Dömsödi tógazdaság lehalászása után 2021. végén extra 
telepítésekkel fejeztük be a tavalyi szezont:
 • 2021. november 24én 2900 kg, Dinnyési Halgazdaság

ból származó egy és kétnyaras pontyot telepítünk az RSDbe 
Ráckevén.

 • 2021. november 26án – szintén Dinnyésről – 450 kg két
nyaras compót szállítottunk ki a szigetcsépi telepítőhelyre.

 • Ugyanebben az időpontban ugyanitt 300 kg kétnyaras 
csukával is gyarapodott a Dunaág ragadozóhalállo mánya.
A telepítések a Magyar Országos Horgász Szövetség „Standard 
és preferált őshonos halfajok telepítése, visszatelepítése” pályá
zat keretében 50%os MOHOSZ fi nanszírozásban történtek. Compó telepítőanyag

A 2022-es év hala a bodorka

Haltelepítések MOHOSZ pályázati 
forrásból
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Életem során számtalan éjszakát szen-
teltem már a horgászat gyönyörű szen-

vedélyének, melyek bár bizonyos tekintet-
ben hasonlítanak egymásra, mégis merően  
különbözőek. Ezekből mesélek el most  
kettőt.

Augusztusi péntek délután van. Ful-
lasztóan meleg, fülledt, álmos idő. Semmi 
sem mozdul. Én is kedvetlenül nézek ki 
irodám ablakán, pedig már vége a munka-
időmnek és bár tudom, hogy a ma éjszaka 
a horgászaté, de ha belegondolok, hogy 
mennyi mindent kell még tennem ahhoz, 
hogy kijussak a vízpartra, megcsappan a 
lelkesedésem. Természetesen minden meg-
változik majd, ha már kint leszek, de egye-
lőre még a mindennapok súlyát érzem a 
vállamon, még nyomasztanak a határidők, 
még egymást félrelökve tolonganak elém 
az el nem végzett feladatok. Szinte gépi-
esen mozdulok, és csak az akaratom hajt 

előre, míg elérek az autómhoz, majd lassan 
otthonomba, ahol a családom már az össze-
készített vacsorámmal vár. Teszik mindezt 
azért, mert tudják jól, hogy erre nem szá-
nok időt, hiszen minél előbb a csónakom 
megnyugtató, biztonságot sugárzó ölelésére 
vágyom. Tudják, hogy szükségem van erre 
és végtelen szeretetükben érzik, hogy a mai 
rohanó, eredményorientált életben nekem 
ez segít elszakadni az urbanizált világtól és 
visszatalálni a természethez, visszatalálni 
önmagamhoz. Kevesek ilyen szerencsések, 
mint én. 

Nem, nem csónakból horgászom, azzal 
csupán a kikötőből a stégemig megyek, de 
ennek ellenére számomra már akkor elkez-
dődik a horgászat, amikor felszerelésemet 
elkezdem bepakolni a ladikba. Ilyenkor már 

átjárja a lelkem RSD látványa, a víz illata, 
a természet ezernyi csodás színe és az élet-
től lüktető hangjai. Ilyenkor már minden 
rendben, a távolodó parton elmaradnak kis 
hajóm mögött a mindennapok problémái 
és már csak én vagyok és a víz. Nyugodt a 
Duna, csak a csónakom keltette hullámok 
törik meg békéjét. Tükrében megmutatja 
nekem a lemenő napot, ezzel is azt üzenve, 
már vártalak. Tizenöt perc csupán ez a vízi 
út, de mire a stégemhez érek, megváltozik a 
világ. Mostanra minden csupa derű, minden 
csupa izgalmakkal teli várakozás. 

Rutinszerűen állítom fel a sátram a sté-
gen és pakolom helyére a felszerelésemet. 
Azt, hogy mikor vetettem be a készsége-
imet, hirtelen meg sem tudnám mondani. 
Olyan nyugodtságot sugároz felém a lába-
imnál lassú méltósággal hömpölygő Duna 
és a mögöttem délutáni szendergéséből 
ébredő erdő, hogy elveszítette a jelentősé-

Novellaírói pályázatunk második 
fordulójának eredménye

Az RDHSZ novellaírói pályázat első fordulójának sikerére és a további érdeklődésre 
tekintettel második fordulót írtunk ki, melyre a művek benyújtási határideje hosszabbítás 
után 2021. november 15re módosult. A novella témájánál a legfőbb kritérium az volt, 
hogy kötődjék a Ráckevei (Soroksári)Dunához vagy mellékvizéhez és a horgászathoz. 

A novellák bírálata az alábbi négy értékelési szempont alkalmazásával történt, melyek 
egyforma súllyal szerepeltek:

1. A novella témája a Ráckevei (Soroksári)Duna vagy mellékvizei valamely helyszínén játszódik, és horgászatot bemutató  
történet.

2. Mennyire kreatív, mennyire találó a mű címe, illetve mennyire jól harmonizál a tartalommal és a mondanivalóval.
3. Mennyire hatásosak a műben megjelenő jelképek (hasonlat, metafora, retorikai eszközök, szimbólumok).
4. Emlékezetes élményt nyújtó horgászkaland, kellemes, szívetlelket melengető olvasmány.
A hattagú Bíráló Bizottság részéről a novellaírói pályázat második fordulójára beérkezett művek értékelése megtörtént.

Az alábbi művek értek el dobogós helyezést:

    I. helyezett: Skultéti László: Álmatlan éjszakák
  II. helyezett: Tóth Nándor: Szivárvány
 III. helyezett: Szentjóby István: A három szökevény

A nyerteseknek szívből gratulálunk!

A határidőre összesen 12 db alkotás érkezett, amelyből a legsikerültebbeket a kiíró RDHSZ a hivatalos lapjában, az Új Dunaági 
Híradóban, megjelenteti. Az alábbiakban az I. helyezett novellát olvashatja a T. Olvasó.

 Dr. Molnár Pál Udvari Zsolt
        elnök ügyvezető igazgató

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

Álmatlan éjszakák
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gét. Mit számít az, hogy pár perccel előbb, 
vagy később kerülnek horgaim a vízbe, 
hiszen előttem az egész éjszaka. 

Sötétedik. Ahogy szürkülni kezdenek a 
fények, miközben legyőzi az éjszaka a nap-
palt, megváltozik a víz hangulata. Ezt az 
arcát ismerem, ez az én RáckeveiDunám. 
Őzek, és talán vaddisznók csörtetésének 
zaja szűrődik ki hozzám az erdőből és a 
víz felől a halak is egyre sűrűsödő csobba-
násokkal jelzik felém, hogy beköszöntött 
az éjszaka. Ahogy enyhül a forróság, fel-
ébred hőségtől fojtogatott tetszhalálából a 
természet.  Csendben ülök a sátram előtt és 
hagyom, hogy átjárjon az éjszaka hangu-
lata.  Jómagam alapvetően a vadvizek (ha 
létezik még ilyen) szerelmese vagyok, mert 
szeretem a csendes magányban eltöltött 
horgászatok meghitt boldogságát. Igen. Azt 
hiszem, most boldog vagyok.

Annak ellenére, hogy szinte minden 
alkalommal megajándékoz a Duna egyegy 
hallal, a mai este csendben telik, mozdításom 
sincs, pedig láttam mozgást az etetésen és a 
kapásjelzőm is jelezte rövid, sejtelmes csip-
panásokkal, hogy a mélyben bizony a folyó 
egy titokzatos pikkelyes lakója nekiúszott 
zsinóromnak. Éjfél körül elálmosodom. 
Frissítem a csalikat és miután mindkét hor-
gászbotom a helyére kerül, átadom magam 
hálózsákom álmokat rejtő ölelésének. Nem 
tudom, hogy mennyi idő telhetett el, amikor 
ütemes, húzós kapásra ébredek. Kiugrok 
stégemen álló sátramból, és a botjaim után 
nyúlok, de itt meg is akad a mozdulat. Nem 
világít egyik kapásjelzőm sem, mozdulatla-
nok a swingerjeim és teljes csend uralja a 
tájat. Álmos értetlenséggel bámulok a nyu-
godt éjszaka arcába, ami mintha mosolyogna 
rajtam. Annyira szeretnék halat fogni, hogy 
megálmodtam volna a kapást? Lehet. Mivel 
nem találok a történtekre más magyarázatot, 
ezzel zárom le magamban az ügyet és ismét 
kényelembe helyezem magam ágyamon. 
Épp, hogy elalszom, ismét erős húzós kapás 
rángat vissza a valóságba. Mivel élénken 
él még bennem az előző kapásom kudarca, 
türelmetlen igyekezettel próbálok kikászá-
lódni ágyamból, aminek az a vége, hogy 
előbb próbálok meg felállni, mint ahogy a 
hálózsákom beragadt zipzárja jóváhagyá-
sát adná erre a műveletre, így gúzsbakötve 
pattanok fel, majd néhány imbolygó mozdu-
lat után kiesve a sátorból, elterülök stégem 
deszkáin, közvetlenül a rodpodom és a hor-
gászfotelem tőszomszédságában. Kígyózó 
mozdulatokkal szabadulok ki a jobb sorsra 

érdemes hálózsákból, de mind hiába. Mikor 
úrrá leszek kényszeredett helyzetemen, ismét 
a korábbiakkal szembesülök, nincs kapásom. 
Hallgatnak a kapásjelzők, és ha lehet, most 
még nyugodtabb minden. Zavarodott tanács-
talansággal nézek a sötétségbe és tisztán 
érzem, hogy az éjszaka már sírva kacag sze-
rencsétlenségemen. Mit lehet ilyenkor tenni? 
Nyugalmat erőltetve magamra ismét vissza-
fekszek, de már nem húzom magamra a zip-
zárat és jó időbe telik, mire elnyom az álom, 
azonban ahogy ez megtörténik, ismét erőtel-
jes kapásra ébredek. Abban a pillanatban a 
botoknál vagyok és már meg sem lepődöm 
azon, hogy minden mozdulatlan, miközben 
kapásjelzőim csendes egykedvűséggel tűrik 
riadozásaimat. Kétségbeesetten igyekszem 
megfejteni a rejtélyt és úgy vélem sikerül is. 
Horgászbarátom ízetlen tréfájának áldozata 
lettem, aki az enyémtől pár száz méterre lévő 
stégén szokott horgászni. Nyilvánvalóan 
mindig megvárta, míg elcsendesedem, majd 
kapást imitált a magával hozott saját elekt-
romos kapásjelzőjével, ami ugyanaz a típus, 
mint az enyém, így nem tűnhetett fel a hun-
cutság. Kihasználva ébredéseimből fakadó 
bizonytalanságomat, még arra is volt ideje, 
hogy visszaiszkoljon a saját horgászhelyére. 
Dühömben kiveszem a botokat és nyomda-
festéket nem tűrő gondolatok társaságában 
indulok el cimborám vízállásához, hogy 
elmondjam neki a véleményemet tettéről, 
szoros összefüggést felmutatva közvetlen 
felmenői és bizonyos lótenyésztési szakkife-
jezések között. Ahogy sétálok felé az éjsza-
kai erdő áthatolhatatlannak tűnő sötétjében, 
szememmel önkéntelenül is a szálláshelyéről 
kiszűrődő fénysugarat keresem, de mind hiá-
ba. Pedig, már ott kellene lennem. Annyiszor 
tettem már meg ezt az utat, hogy sötétben, 
csukott szemmel is tudom, hol járok. Elhagy-
tam az ismerős csipkebogyó bokrot és utána 
pár méterre a kidőlt fánál kellene lennie a 
bejáratnak. Felkapcsolom hát fejlámpámat, 
melynek fénye késként hasít az éjszakába 
és alakot ad az imént még a sötétségtől sej-
telmes világnak. Jó helyen vagyok, előttem 
a stég, de üres, a barátomnak nyoma sincs. 
Visszafordulok hát és rosszat sejtve egyre 
gyorsuló léptekkel sietek vissza horgászhe-
lyemre. Ott azonban semmi sem változott, 
minden úgy van, ahogy pár perce hátrahagy-
tam. Nem értem az egészet. Fotelembe hup-
panok és tanácstalanul bámulom a sötétség-
ben megmegcsillanó Duna vízét. A botok 
szárazon, a történtek hatására még vissza 
sem dobtam azokat. Ekkor ismét megszólal a 

kapásjelzőm, azonban hangja nem a rodpod 
felől, hanem a hátam mögül a magasból szól. 
A hang forrását keresve rávilágítok hát a sté-
gem mögött lévő, a hódok munkásságának 
hála félig bedőlt fa ritkás lombkoronájára, 
melyről egy mátyásmadár pajkosan néz bele 
a fénysugárba, miközben tudását harsányan 
fitogtatva a kapásjelzőm hangját utánozza. 
Nem cifrázom tovább, az önjelölt előadót 
rövid úton elzavarom és megpróbálok napi-
rendre térni afelett, hogy egy ártatlan madár 
járatta a bolondját velem. Aznap éjjel még 
kétszer szólalt meg a jelzőm, de ekkor már 
okkal, két gyönyörű tőponttyal örvendezte-
tett meg az RSD, melyek izgalmas fárasztás 
után adták csak meg magukat. Nem tudhat-
ták, hogy a mérlegelés után szabadon foly-
tathatják titokzatos útjukat éltető elemükben. 

Eltelt néhány nap, mire barátomnak el 
mertem mesélni a történetet, mert féltem 
attól, hogy az események valószínűtlensé-
ge miatt csorba esik becsületemen és meg-
kérdőjelezi szavahihetőségemet. Ehelyett 
ő csendesen mosolyogva csak ennyit mon-
dott: Tudom. Az a nyavalyás madár már 
kétszer megtréfált engem is. Sajnos az oly 
sok bosszúságot okozó szajkó többé nem 
látogatott meg, pedig azóta csínytevése 
kedves emlékké szelídült.

A következő hétvége újra a vízen talált. 
Ezúttal már a kora délutáni órákban sike-
rült kiérnem. Előtte a hét minden napján 
kijártam etetni, így hát nagyon bíztam a 
sikerben, annak ellenére, hogy ez alkalom-
mal kifejezetten a vizeink torpedóiból, az 
amurokból szerettem volna néhányat rövid 
időre a matracra fektetni. Pontyot ebben az 
évben már sokat fogtam, azonban amurból 
még egyet sem, így ezen a héten elhagytam 
a bojlis etetést és csak erjesztett magvakkal 
szórtam a vizet. Mivel sportsérüléseimnek 
hála nem érzek szagokat, imádott lányom-
tól kérdeztem meg otthon, hogy az erjesz-
tő hordóban lévő keverék szerinte elég 
„érett”e már? Ő a tőle megszokott lelkese-
déssel sietett segítségemre. Miután eltávo-
lítottam az edény légmentesen záró tetejét, 
belehajolt a hordóba és úgy szagolta meg. 
A látvány önmagáért beszélt. Szegénykém 
csak hosszú percekkel később tudta elszür-
kült arccal és könnybe lábadt szemmel, 
elhaló hangon ezt mondani: szerintem jó 
lesz apa. Az így előkészített etetőanyagból, 
amely kendert, kukoricát, tigrismogyorót 
és papagájmagot tartalmazott, két vödörrel 
is vittem magammal, mert azt terveztem, 
hogy három óránként megszórom az etetést 
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a horgászat során is, hogy a nappali órák-
ban aktívan táplálkozó keszeghad ellenére 
is folyamatosan terített asztal várja az arra 
tévedő amurcsapatokat. Délután három 
óra felé a botok már az állványon várták 
a kapást, bár tudtam, hogy egyelőre hiába, 
hiszen sok éves tapasztalat mondatja velem, 
hogy a helyemen este tizenegynél korábban 
csak ritkán indul be az élet. 

Ez köszönhető talán a megnövekedett 
csónakforgalomnak, vagy annak, hogy 
egyre többen fedezik fel a természet és a 
vizek adta örömöket, sportolási lehetősége-
ket. Nem tudom a választ és igazság szerint 
számomra jelentősége sincs, mert az imént 
említett tevékenységek egyike sem zavar! 
Az kellemetlen ugyan néha, hogy néhány, 
a szabadságérzettől megmámorosodott 
honfitársunk komoly sebességgel szeli a 
habokat a nagyteljesítményű motorcsónak-
jával és még a horgászladikkal is rá kell 
fordulnom az általuk keltett hullámokra, 
hogy fel ne borítsanak, de ennek ellenére 
azt gondolom, hogy a víz mindenkié. Örü-
lök, ha örömüket lelik benne. Azt pedig 
kifejezetten szeretettel szemlélem, amikor 
az életnek hangosan örülő fiatalok csoport-
ja halad el előttem, kenuikból, kajakjaikból 
esetlenül csapkodva a vizet. Egyszer egy 
kisfiú a dőlőbójámtól remélve segítséget, 
abba kapaszkodva szerette volna megvárni 
szüleit. Természetesen a bója nem tartotta 
meg, így kénytelen volt újra evezőt ragad-
ni. Kedves emlék.

Vártam hát az ólomlábakon közele-
dő éjszakát, és a reményekkel kecsegtető 
este tizenegy órát. Addig is szorgalmasan 
jártam be etetni a halk villanymotort hasz-
nálva, hogy a lehető legkevésbé zavarjam 
meg az etetésem közelében lévő halakat. 
Végre elkezdett szürkülni, egyre csende-
sebb lett a víz. Megszűnt a csónakforga-
lom, és a tükörsima folyóra bíborpalástot 
festettek a lenyugodni készülő nap utolsó 
sugarai. Ez a látvány minden alkalommal 
ugyanúgy lenyűgöz, elvarázsol, rabul ejt, 
magával ragad. Ahogy a nap is elenyészik a 
horizonton, és hűlni kezd a levegő, a folyó 
könnyű ködfátylat sóhajtva maga fölé még 
sejtelmesebbé válik, az ezeregy éjszaka 
titokzatosságát idézve ezzel. Szégyenkezve 
vallom be magamnak, hogy ilyenkor titkon 
azt remélem, hogy semmi sem töri meg a 
csendet, még a kapásjelzőm egyébként hőn 
vágyott hangja sem. Este tíz óra körül jár 
az idő, amikor a mögöttem ébredező erdő-
ben két őzbak kezdi el szólongatni egymást 

egyre hangosabban, egyre közelebbről, míg 
a végén mérgesen horkantva hevesen egy-
másnak nem rontanak. Ismerős jelenet, sok 
fülledt nyári estén voltam már tanúja ennek. 
Úgy vélem, hogy stégem a két dalia terri-
tóriumainak határánál fekszik, mert rend 
szerint a bejárónál lévő aprócska tisztáson 
rendezik nézeteltéréseiket. Ha az aktuális 
lovagi tusájuk nem hajnalban zajlik, amikor 
a legszebb álmomból riaszt fel az agancsok 
csattogása, élvezettel hallgatom. 

Ismét órámra nézek, mintha ettől az idő 
gyorsabban telne, de hiába. Nem kérhetem 
meg, hogy andalogjon sebesebben elhozva 
nekem a várvavárt kapást. Ő az úr, nem 
lehet siettetni és mintha tudná is ezt, mert 
az utolsó pár percet a végsőkig elnyújtja. 
Aztán végre 23 órát mutat az órám és én 
szinte követelőzve nézek készségeimre, 
melyek mintha értenék, mert ebben a pilla-
natban szinte felrobban a bal oldali botom, 
amelynek orsójáról elemi erővel húzza 
ismeretlen ellenfelem a zsinórt. Odalépek, 
átváltom a nyeletőféket és beleemelek a 
húzásba. A 3 librás pontyozó botom kari-
kába hajlik, majd hirtelen megkönnyebbül. 
Gyorsan csévélem a zsinórt, hátha meglesz 
még a kontaktus és nem is csalódom. Enyhe 
ellenállást érzek csupán, könnyedén húzom 
a part felé a halat. Azonnal lazítok a féken, 
mert ismerem már, sokszor játszottam ezt. 
Az amur, mert szinte biztos vagyok abban, 
hogy az lesz, a vehemens kapás után gyak-
ran „kikíséri” a horgot a partig, ott aztán 
megfordul és minden erejét összeszedve 
féktelen száguldásba kezd a nyílt víz felé. 
Ha erre nem készül fel a szerencsés hor-
gász, könnyen szakítás, vagy rosszabb 
esetben bottörés a vége. Most sem történt 
másképp. A stég előtt pár méterre, talán a 
fejlámpám fényétől megriadva halam kitör 
és 30–40 méternyi zsinórt húz le egyhuzam-
ban. Egymásnak feszülve küzdünk sikerért. 
Én az élményért, ő az életéért. 4–5 kiro-
hanást követően a víz tetejére fekve jelzi, 
megadja magát. Izgatottan tolom alá a merí-
tőhálót, majd óvatosan a matracra fektetem. 
Az idei első! Leírhatatlanul boldog vagyok! 
Tovább növeli örömömet, hogy a mérleg 
kicsivel több, mint 12 kgot mutat. Ellen-
felem annyira elfáradt, hogy hosszú perce-
kig kell tartanom kezemmel a vízben, mire 
saját erejéből elúszik. Kicserélem a csalit a 
hajszálelőkén és visszadobom a végszerelé-
ket. Ha ma már több halat nem fogok, akkor 
is elégedett leszek. Ahogy erre a gondolat-
ra jutok, a jobb oldali botomon jelentke-

zik füstölős kapás! Megemelem a botot és 
ismét nagy súlyt, komoly ellenállást érzek. 
Ez a hal sem adja magát könnyen. Amikor 
a stéghez ér, megperdül és a víz felszínén 
menekülve tör vissza! Lámpám fényénél 
élesen kirajzolódik izmos, ezüstös teste, és 
minden mozdulata, melyeket külön kihang-
súlyoz a RáckeveiDuna háttérként szolgáló 
éjfekete víztömege. A látvány örökre a lel-
kembe ég, alig térek magamhoz. A mérleg 
ezúttal 9 kgon áll meg. Őt is visszaenge-
dem. Frissítem a csalit és éppen újradob-
nék, amikor a másik, még bent lévő végsze-
relékemet ismét elhúzza valami! Egy újabb 
10 kg körüli amur kötött rövid ismeretséget 
velem. Ami ezután következett, azt szinte el 
sem hiszem, mert ez a jelenet ismétlődött 
újra és újra reggel hat óráig. Akkor az utolsó 
halam valahogy rátekerte magát a dőlőbó-
jámra, ezért be kellett mennem kiszabadí-
tani, összecsörögve ezzel az etetést. Egész 
éjjel húztam a halat, így ekkorra már érthe-
tő módon annyira fáradt voltam, hogy nem 
figyeltem az apróságokra. Felborítottam a 
vödröt, amiből csónakom alumínium testé-
re hangos csörgéssel hullottak ki az abban 
lévő eszközök, csobbanva ejtettem a vízbe 
a kikötősúlyt, hogy a csónakomat rögzítve 
letekerhessem a zsinórt a bójáról. Nem baj, 
elég volt, talán túl sok is. Csodálkozásomra 
halam még a horgon volt, így meg tudtam 
szákolni, de már ki sem vittem a partra, a 
csónakból engedtem útjára. A kimerültség-
től kábultan irányítottam vissza csónakom 
a stéghez, és bár kikötöttem, de kiszállni 
már nem volt erőm. Csak ültem a ladikban 
és az elmúlt éjszaka körül forogtak fáradt-
ságtól meglassult gondolataim. De nem volt 
időm túl sokáig mélázni a történteken, mert 
összecsörgött etetés ide, összecsörgött ete-
tés oda, a még bent maradt botom kapásjel-
zője türelmetlen sípolással adta tudtomra, 
hogy bizony ismét testesebb hal van a hor-
gomon. Kétségbeesetten kapaszkodtam hát 
ki a hajóból és maradék erőmet összeszed-
ve kezdtem el fárasztani, bár ez esetben már 
egyáltalán nem voltam biztos abban, kinek 
jobbak az esélyei. 12 amur este tizenegytől 
reggel hat óráig, melyek közül 9 kgos volt 
a legkisebb, 12 kgos a legnagyobb. Párat-

lan, megismételhetet-
len élmény, mellyel ez 
alkalommal megaján-
dékozott az én szere-
tett RSDm. 

Skultéti László
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A főzéshez a hal előkészítése majd hogy 
több időt emészt fel mint maga az elké-
szítés. A törpeharcsát konyhakész állapot-
ba hozni nem egyszerű feladat. A halakat 
kíméletes leölés után alaposan be kell 
sózni, hogy a nyálka réteget le lehessen 
róla mosni. Vannak, akik csípőfogóval 
levágják a tüskéit, hogy később ne okoz-
zanak sérülést. Ezután egy éles késsel ki 
kell filézni, azaz háti filéket le kell vágni, 
bőrrel együtt. Majd nagyobb kockákat kell 
vágni a filékből.

Hozzávalók: 
 • 30 dkg törpeharcsa filé
 • 5 dkg füstölt szalonna 
 • 1 közepes fej vöröshagyma 
 • 4–6 gerezd fokhagyma 
 • só, bors, kevés liszt
 • 1 tk őrölt köménymag
 • 70 dkg burgonya 
 • napraforgó étolaj

Elkészítés:
Közepesen mély edényben (akár wok

ban!) kiolvasztjuk a szalonna zsírját, majd 
megfuttatjuk benne a nagyon apróra vágott 
hagymát. A harcsa kockákat finoman meg-
sózzuk, majd lisztben megforgatjuk. Rárak-
juk a hagymára, és innentől csak rázzuk, 

nem keverjük. Közben egy edényben olajat 
melegítünk és a kockára vágott burgonyát 
ropogósra sütjük. A halhúst is addig sütjük, 
amíg mindkét oldala aranybarnára sül. Ez 
után hozzáadjuk az áttört fokhagymát és 
a köménymagot, valamint a készre sütött, 
olajtól lecsepegtetett sült burgonyát. Ismét 

megrázzuk, majd jól összemelegítjük. Cse-
mege uborkával vagy csalamádéval tálaljuk. 

Megjegyzés: A brassói pecsenye felénk 
mindig pirospaprika nélkül készül, de van-
nak receptek, amelyek írják használatát. 
Ahány ház, annyi szokás.

„Anno 2007-ben írtam első halas receptem, a busa fasírt készí-
tésről. Manapság megint felkapott téma lett a busa célzott, és 
igen eredményes horgászata. A megfogott halakat többféleképpen 
lehet elkészíteni ízletes és nem utolsó sorban egészséges ételnek. 
Gasztronómia pályafutásom következő állomása a 2019-es Orszá-
gos Halfőző verseny volt, ahol arany minősítést kaptunk a kap-
ros-káposztás halkolbász ételünkkel. Itt a juhbélbe amur, busa és 

ponty darált húst töltöttünk, sok finom fűszerrel ízesítve. Azonban 
ne feledkezzünk meg arról, hogy nem csak ez az egyetlen tájide-
gen faj, ami Magyarországon is kiszoríthatja az őshonos fajokat. 
Ilyen kártékony hal a törpeharcsa is, melynek húsa igen ízletes, a 
lesőharcsához hasonlóan kevés szálkát tartalmaz. Ehhez ajánlom a 
következő receptet.”

Kocsis László

Ínyencfalat az ördögből

Törpeharcsa Brassói aprópecsenye

2021. évi szövetségi kitüntetések
E.  28/2021.(06.07.) sz. határozat: A Ráckevei Dunaági 
Horgász Szövetség Elnöksége Gecse István, Horváth Imre 
és Rátvay László részére a Szövetség tagszervezetében 
nyilvántartott sporthorgásznak járó, Halmi László és Dr. 
Lányi Gábor részére a Szövetség tisztségviselőjének járó, 
Csiszár Katalin részére a Szövetség munkavállalójának 
járó kitüntetést adományozza. Szári Zsolt részére az Arany 
Compó Díjat adományozza. Závory Zsoltot MOHOSZ 
kitüntetésre terjeszti fel. Petőfi Sporthorgász Egyesület 75 
éves, a Fővárosi Csatornázási Művek Rt. Horgász Egye-
sület 75 éves megalakulásának évfordulójára oklevél és 
plakett kerül átadásra. Csiszár Katalin nyugdíjas RDHSZ főkönyvelő és Dr. Lányi Gábor, 

az RDHSZ Etikai Bizottságának tagja a kitüntetés átvételekor
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A szigetszentmiklósi olajkatasztrófára emlékezünk...  
az elmúlt 1 évben a természet elkezdte begyógyítani  

az ember okozta sebet (Fotó: Szendőfi Balázs)



Már a tavalyi év összesítése előtt is lát-
szott, hogy kitűnő időszakot zárt a duna-

ági rekordlista. 222 alkalommal hitelesítettek 
halőreink szebbnél szebb fogásokat, ezzel a 
rekordhal-adatbázisunk bejegyzéseinek meny-
nyisége megközelíti a bűvös kétezres számot. 
Alighanem a ponty súlyhatár-emelésének 
köszönhetően 2021-ben kevesebb igazolóla-
pot állítottunk ki, mint előző évben, ami azon-
ban így is közel a duplája a 2019-es számnak. 
Talán nem árulunk el nagy titkot azzal, hogy 
ezúttal is taroltak a pontyok, 174 pontyos 
bejegyzést rögzítettünk 18,75 kg-os átlagsúly-
ban. Nagyhal-védelmi programunk keretében 
a pontyokat visszaengedés előtt egyedi chi-
pes jelöléssel láttuk el, a korábban hitelesített 
halak chipjének leolvasásával pedig kétsze-
res-háromszoros fogásokra is fény derült. Az 
amurok száma eggyel több, mint 2020-ban: a 
22 egyed súlya 20,8 kg-os átlagot mutatott. A 
ragadozók közül ismét a csuka zárt első helyen 
11 fogással, emellett három harcsa és két süllő 
iratkozott fel a rablóhalak listájára, valamint 
a rekordlista első pisztrángsügerét is regiszt-
ráltuk 2021-ben. A fogási tilalommal védett 
compók vezetik az egyéb halak listáját öt 
példánnyal, de érdemes megemlíteni a három 
komoly méretű dévérkeszeget és a 35 kg-ot 
meghaladó súlyú busát is.

A ponty 30 kg-os álomhatárát 2021-ben 
nem sikerült elérni, a 25+-os kategóriában 
azonban sűrű volt a mezőny. Az első helyen 
holtversenyben két ugyanakkora, 27,7 kg-os 
ráckevei pikkelyes zárt. Boros Gyula májusi 
dömsödi pontya krill-fűszeres bojlira kapott, 
és mindössze 15 perc alatt sikerül kifárasztani. 
„Ikertestvére” Szigetszentmiklóson vette fel 
Szabó Jószef horgásztársunk bojlis szerelékét. 
A képzeletbeli dobogó harmadik fokán Siket 
Máté feederes pontyfogása áll, ez a kapitális 
példány halibut pop-up csalit kívánt meg, partra 
emelése után 26,04 kg-ot nyomott a mérlegen.

Boros Gyula, 27,7 kg, 2021.05.08.

Szabó József, 27,7 kg, 2021.06.04.

Siket Máté, 26,04 kg, 2021.10.11.

Az amurok listáját szintén egy feeder-
rel akasztott hal vezeti, ez a 26,7 kg-os, egy 
métert meghaladó testhosszú növényevő Bez-
zegh Attila kukoricacsaliját vette fel augusz-
tus végén Dömsödön. Az akasztást 20 perces 
fárasztás követte.

Bezzegh Attila, 26,7 kg, 2021.08.29.

Legnagyobb rablóhalunk ezúttal is egy 
harcsa volt, mely Szigetszentmártonnál egy 
kukoricával és mangós pop-uppal csalizott 
amurozó szerelékre rabolt rá. Várfi Viktor 
hatalmas harcsája 20 perces küzdelem után 
partra emelve 38,59 kg-osnak bizonyult. Egy-
egy süllővel és csukával sikerült tavaly átlépni 
a 10 kg-os álomhatárt. Kiss Béla január végén 
Soroksáron gumihallal pergetve csalt horog-
ra egy 10,86 kg-os, 81 cm hosszú süllőt, a 10 
kg-ot éppen meghaladó csukánkat pedig január 
elején az Angyali-szigeten regisztráltuk. Gábos  
Barna horgásztársunk egy régi úszós készség-
gel, 8 cm-es élő dévérrel csalizva akasztotta ezt 
a kapitális ragadozót. 

Várfi Viktor, 38,59 kg, 2021.08.15.

A békés halakra visszatérve említést 
érdemel a tavalyi év egyetlen busája, melyet 
kukoricával csalizva szabályosan szájba akad-
va fogott Pokornyik László makádi horgász. 
A compók legnagyobbikát októberben regiszt-
ráltuk Dömsödön, a közel félméteres haldoktor 
3,2 kg-os súlyával nem sokkal maradt el az 
abszolút rekordtól. A sikeres csali gumikuko-
rica volt feederes módszerrel. A dévérek sorát 
is egy dömsödi fogás vezeti, ezt a 2,48 kg-os 

megtermett keszeget november közepén pellet-
tel feederezve sikerült horogra csalni. Az igazi 
kuriózumot a végére hagytuk: rutinos horgász-
társunk, Gazsi Máté ezúttal egy 2,1 kg-os, 41 
cm hosszú pisztrángsügérrel tette le a név-
jegyét, mely bojlis szerelékre rabolt rá Döm-
södön. Ahogy a többi hitelesített hal, úgy ő is 
visszanyerte szabadságát.

Kiss Béla, 10,86 kg, 2021.01.28.

Gábos Barna, 10,04 kg, 2021.01.07.

Varga László, 3,2 kg, 2021.10.17.
  

Tiszavári Gergő 
Attila,  2,48 kg, 
2021.11.11.

Gazsi Máté, 
2,1 kg, 

2021.07.06.

Folytatás  
a 10. oldalon

2021. évi rekordfogások

Borítókép: Tiszavári Gergő Attila (Vegyesüzemi Dolgozók HE) 2021. november 11-én az RSD-ben,  
Dömsödnél fogott 2480 grammos (49 cm, 44 cm) dévérkeszeggel.
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