
■ Hány éves korod óta horgászol, mióta lettél
ennek a csodálatos sportnak a szerelmese?
Köthetô ez a Ráckevei-Soroksári-Duna-ághoz?
Hogyan teltek az elsô évek, kik voltak, akik
elindítottak ezen a semmiképpen sem könnyû-
nek nevezhetô úton?

– Három éves koromra tehetô az elsô hor-
gászélmény, a halakkal való találkozásom,
ami a Ráckevei-Soroksári-Duna-ágon, Som-
lyó-szigeten történt. A szüleimnek köszönhe-
tôen itt töltöttem gyerekkorom nagy részét,
kikerülhetetlen volt a halakkal való találkozá-
som. Talán nagy részben ennek is köszönhe-
tô, hogy a helyi horgászok indítottak el e cso-
dálatos sport útján. Egy vesszôre kötött para-
fa dugó, mint úszó, és egy kis hajlított szög,
mint horog, segítségével fogtam életem elsô
halát. Míg hátra vittek a stég mögé pisilni, ad-
dig édesapám közremûködésével ráakasztot-

tak egy durbincsot a hajlított szögre. Miután
visszatértem, és megemeltem a „szuper hor-
gászbotomat”, rajta volt életem elsô hala, ami
megpecsételte a sorsomat a horgászattal
kapcsolatban.

■ Mikor dôlt el végleg, hogy „örök szerel-
mese” leszel az RSD-nek? Mi volt, ami annyira
megragadott? Minek köszönhetô, hogy a mai
napig is rabja vagy ennek a szépséges víznek?

– Az RSD-vel való kapcsolatom ifihorgász-
ként pecsételôdött meg, ebben az idôszakban
alakult ki köztünk a „vonzalom”, ami a mai na-
pig tart. Bár volt egy idôszak, amikor talán kis-
sé hûtlen voltam a vízhez. Vonzottak Magyar-
ország különbözô tavai, víztározói és csator-
nái, kihívást kerestem minden idegen víz
meghorgászásában. Horgászpályafutásom-
ban ez is nagyon izgalmas, egyben tanulsá-
gos idôszak volt, mégis visszatértem a Duna-

ághoz. 2008 óta a horgászataim nagy részét
itt töltöm, csak ritkán vállalkozom hosszabb
túrákra idegen vizeken. 
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Több természetes vízen is horgásztam már, nem egy kavicsbányata-

von töltöttem el hónapokat, de talán egyik se volt rám akkora hatás-

sal, mint a Ráckevei-Soroksári-Duna-ág. Úgy gondolom, ez köszön-

hetô annak is, hogy rögtön az elsô RSD-s horgásztúrámon sikerült

egy 23,1 kilós tôpontyot fognom. A folytatáshoz ennél nagyobb moti-

vációs tényezô nem hiszem, hogy létezik egy horgásznak. A 2015-ös

évet szinte végighorgásztam a Duna-ágon, rengeteg tapasztalatra

tettem szert. Nagy hasznomra voltak a  Hajlemász Attilával olykor éj-

szakába nyúló beszélgetések, sokat okultam ezekbôl is. Attila nagy

szerelmese és egyben ismerôje az RSD-nek, több titkot is elárult ne-

kem a sikeres fogások érdekében. Érdemes odafigyelni a szavaira,

az RSD-vel még csak ismerkedô horgászok sokat tanulhatnak tôle.

RSD egy életen át!

A Ráckevei-Soroksári-Duna-ág 
58 kilométer hosszú, s délen a Tassi-zsilip után

találkozik újra a Nagy-Dunával

Idén télen rekordalacsony a vízállás az RSD-n,
így az eddig láthatatlan akadók is szárazra
kerültek

Az idei alacsony vízállásnak köszönhetôen
szárazra került rengeteg kagyló. Sokan csak
most lepôdtek meg igazán hatalmas töme-
gük láttán



■ Régóta horgászol már ezen a csodálatos
vízen, biztos vagyok benne, hogy sok szép em-
léket ôrzöl. Emlékezetes fogások, melyek a
mai napig megmaradtak, akadnak-e?

– Számtalan gyönyörû és kapitális halat si-
került már zsákmányolnom az RSD-n. Ifihor-
gászként 30 centiméteres csapósügérek, 2-3
kilós compók okoztak komoly örömöt, de
akadtak 80 deka körüli bodorkák és vörös-
szárnyú keszegek is. Kenyérkockával fogott
12 kilós harcsa, kapitális dévérek és gardák
tömkelege szintén mély nyomokat hagyott
bennem. Ahogy közelebb kerültem a modern
horgászstílusokhoz, egyre több kapitális mé-
retû pontyot sikerült zsákmányolnom. Volt
szerencsém 13 kilogramm fölötti, igazi dunai
nyurgapontyhoz és számtalan nagytestû
ponty megfogásához. Kedvenc sportjaim kö-
zé tartozik a gumihallal történô horgászat.
Ennek a rendkívül sportos pecának köszön-
hetôen 2013-ban sikerült elejtenem egy 55
kilós, 2 méter hosszú harcsát, de több kapitá-
lis süllôvel is összehozott a sors az RSD-én.

■ Köztudott, hogy az RSD nem tartozik a
könnyû vizek közé, de olyan vadvíz, ami hatal-
mas halakat rejt. Éppen ezért egy-két óra alatt
nehéz eredményesnek lenni, nem egy esetben
akár egyhetes túra is kell, hogy szép halakat
fogjunk. Hogyan tolerálja a családod ezt az
idôigényes hobbit?

– A legnagyobb szerencsém az életem so-
rán, hogy a párom, Anett is szenvedélyes hor-
gásszá vált! Ennek köszönhetôen könnyû dol-

gom van, ugyanis közös horgásztúrákon ve-
szünk részt, és az RSD-re is együtt járunk.
Feltûnôen eredményes párost alkotunk, amo-
lyan páratlan páros vagyunk!

■ Sokan kérdik tôlem, hogy mi lehet a tit-
ka a Ráckevei-Soroksári-Duna-ágnak. Te, aki
már régóta horgászol itt, biztosan tudsz tippe-
ket, ötleteket adni az ideérkezôknek. Mire kell
figyelni? Mi az, amire feltétlenül szükség van
ahhoz, hogy eredményesek legyünk?

– A Duna-ágról tudni kell, hogy rendkívül
idôjárásfüggô. A sikeres horgászat titka álta-

lában a hideg frontban rejlik. A meleg, káni-
kulai idôszakban kevés halat tudunk kapásra
bírni, viszont egy markáns hideg front erôs
észak-északnyugati széllel majdnem biztos si-
kert hozhat. Természetesen mivel nagy vízte-
rületrôl beszélünk, nem árt képbe kerülnünk
azzal kapcsolatban, hogy mely szakaszon hal-
lani fogásokról. Az RSD-n folyamatos vándor-
lásban vannak a pontyok! Bár kisebb létszám-
ban mindenhol akadnak, a többség „falka”
szellemben követi egymást. Nincsenek állan-
dó, tuti helyek, mint ahogy nincs két egyforma
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Attila párja, Anett 
elkötelezett híve 
a pontyhorgászatnak, 
szinte „anyatigrisként” 
védi ôket

Aki bojlis jegyet vált, sok kedvezményben ré-
szesül. Viszont ennek fejében köteles a kifo-
gott halakat visszaengedni

Gyönyörû halak élnek az RSD-n, 
majd’ kicsattannak az erôtôl!

A kézfejnél is nagyobb, zsinórmetélô kagylók
között rengeteg apró, a pontynak ideális táp-
lálék található

A kecskeköröm kagylók nem ápolnak baráti
viszonyt az elôkezsinórral

A kagylóevés megedzi a dunai pontyok száját



év sem. Jártam úgy, hogy egyik évben talál-
tam a parti sávban egy kagylópados területet,
ahol mindjárt az elsô éjszakán két pontyot is
sikerült horogra csalni, és szinte hónapokon
át adta a szebbnél szebb pontyokat. A követ-
kezô évi szezonkezdéskor szomorúan szem-
besültem a ténnyel, hogy több alkalommal
sem tudtam kapást kicsikarni az elôzô évi
nyertes helyrôl. Ez is azt bizonyítja, hogy folya-
matosan vándorolnak a duna-ági pontyok.

■ Már negyedik alkalommal kerül megren-
dezésre az RSD Nemzetközi Carp Cup. Nem
tûnik számodra kicsit kockázatosnak egy ek-
kora volumenû versenyt megrendezni termé-
szetes vadvízen? Szerinted a kevés halfogás
nem riasztja el a jelentkezôket?

– Az elôzô versenyek is azt bizonyítják,
igenis van igény arra, hogy természetes vízen
bojlis pontyfogó versenyt rendezzünk. Nyil-
ván itt a fogási eredményekkel, a mennyiség-
gel nem lehet felülmúlni a tavi rendezvények
rekordfogásait. Mégis úgy érzem, egy ízig-vé-
rig pontyhorgász nem retten meg attól, ha
kevesebb kapása van, hogy akár több napon
keresztül is csak egy-egy kapást tud kicsikar-
ni a halaktól. Úgy gondolom, egyre nagyobb
azon bojlisok tábora, akik igénylik és szeretik

a kihívásokat, és erre a természetes vizeink a
legalkalmasabbak.

■ Tulajdonképpen láttad a régi idôk horgá-
szatát, az aranykort az RSD-n. Tisztában vagy
a mai állapotokkal is, hiszen sokat tartózkodsz
a vízen, a vízparton. Milyen irányban halad a
horgászat? Mit hozhat a jövô az RSD szem-
pontjából?

– Úgy érzem, hogy az elmúlt tíz évben ren-
geteget fejlôdött horgásztársadalmunk, még-

pedig pozitív irányba. Megtanulják az emberek
a halak tiszteletét és megbecsülését. Ennek
köszönhetôen számos kapitális méretû hal a
megfogása után, egy „nagy puszi” kíséretében
visszakerül az életterébe. Nagy sikereket hoz-
tak a Ráckevei Duna-ági Horgász Szövetség
kezdeményezései. Létrehoztak egy jutalmazá-
si súlyhatárt, és azokat a horgászokat, akik be-
jelentették rekordfogásukat, regisztrálás után
pedig minden esetben visszaengedték a kifo-
gott példányt, térítésmentes területi jeggyel ju-
talmazzák. Emellett felsô súlyhatárral korlátoz-
ták a nagy testû pontyok elvitelét. Ezen kívül
még számos pozitív lépést tettek annak érde-
kében, hogy minél nagyobb sikereket tudja-
nak elérni a duna-ági bojlis horgászok. Beve-
zették a bojlis területi jegyet, mely számos ki-
váltságot biztosít. Például aki kiváltja a területi
jegyet, az behúzhat, a tilalmi idôszak utáni idô-
ben éjjel-nappal horgászhat. Nem utolsósor-
ban köszönet illeti a duna-ági halôröket áldo-
zatos munkájukért és hozzáállásukért, aminek
köszönhetôen csökkent a mértéktelen halelvi-
tel. Ennek tükrében úgy gondolom, ez a folya-
mat csak pozitív jövôt hozhat a Ráckevei-So-
roksári-Duna-ágnak.

L. T.
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Brutális erôvel küzdô 
nyurgapontyok is élnek az RSD-n

Nagyon sok amur él a Duna-ágban.
Megfelelô etetéssel és kitartással
fantasztikus élményekben lehet 
részünk a horgászatuk során

Páratlan páros az RSD-n!

Behordásos módszerrel is 
lehet pontyozni, de ehhez 
bojlis jegyet kell váltani


