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Visszatérés az RSD-re

Egyszer fent, 
egyszer lent!

Általában szeretek visszatérni olyan vizekre, ahol régebben többször is horgásztam. Ilyenkor nem kell

újra feltérképezni a helyet, hiszen ismerem az elôzô évekbôl. Ha sikeres horgásztúrán vagyok túl, szép

fogásokkal gazdagodom, akkor különösen várom a napot, mikor újra elindulhatok az adott vízre. Idén

májusban így voltam a Ráckevei-Soroksári-Duna-ággal. Tavaly ugyanebben a hónapban sok szép pon-

tyot fogtam, és közülük is kiemelkedik egy 23,1 kilós tôponty. Most nagyon bizakodó voltam az indulás

elôtt, az eltervezett öt napot, gondolván a tavaly történtekre, abszolút elegendônek tartottam. Talán ki-

csit zavart, hogy két héttel késôbbi idôpontban mentem, mivel tavaly május elsô heteiben horgásztam

az RSD-n, idén május végére tettem az újabb látogatás idôpontját. Sajnos, ez nem bizonyult jó döntés-

nek, nem úgy sikerült a horgászat, ahogy elterveztem. Utólag persze nem bánt a dolog, hiszen így is na-

gyon jól éreztem magam, ismét megtapasztaltam, hogy egy elementáris erejû vihar mire képes, és azért

csak kirimánkodtam a vízbôl négy pontyot! Nézzük most a horgásznaplóm segítségével, mi történt az

újabb RSD-n leforgatott horgásztúrámon.

Örültem annak a néhány pontynak,
amit idén fogtam, de hiányérzetem
azért akadt bôven

A túrán szinte végig 
viharos idôjárás uralkodott, 
ami nagyon megnehezítette 

a horgászatot



Május 22. A délutáni órákban érkeztem
meg az RSD-re, azon belül is a Rózsa-sziget-
re. Gyors táborhely-kialakítás után már indul-
tam a vízre, hogy a tavalyi nyerô helyeket
megtaláljam. Nem igazán sikerült, sajnos
nem rögzítettem GPS-szel ezeket a pontokat.
Azért hellyel-közzel megtaláltam, a radar
egész jó dolgokat mutatott a víz alatt. A csa-
lizást nem variáltam agyon, a tavalyi jól bevált
kolbászos-fûszeres bojlit vetettem be ismét,
de ezúttal a másik botra Super Fish, 24 milli-
méteres pellet került. Mindkét csalit megfele-
lô mértékben kibalanszíroztam. Este a bojlival
sikerült egy kétkilós pontyot fognom, ami jó
érzéssel töltött el, remek elôjelnek tûnt a foly-
tatást, a további napokat figyelembe véve.

Május 23. Az éjjelt kapás nélkül megúsz-
tam, nagy volt a csend. Nem aludtam jól, csak
forgolódtam. Talán a közelgô hidegfrontot
éreztem? Nappal fullasztóan meleg volt, mo-
zogni sem volt kedvem. Egy érdekes teszte-
lést végeztem a héten, amilyenben még soha
nem volt részem. Hosszú horgásztúrák nélkü-
lözhetetlen kényelmi segédeszközeit, a Carp
szék- és ágykollekciót kellett alaposan szem-
ügyre vennem, használhatóság alapján osz-
tályoznom. Kissé bosszantott, de bele kellett
törôdnöm, hogy nappal sem jött kapás. Feszí-
tett víztükör, egy ugrás sem látszott. Este újra
csaliztam és behordtam, maradtam az elôzô
napi csalivariációnál.

Május 24. Éjjel megint nem volt kapásom,
de ez igazából nem is foglalkoztatott. Hatal-
mas vihar ébresztett fel éjjel egykor. Brutális
erejû szél döngette a nyárfákat, melyek alá a
sátramat felállítottam. Nem voltam nyugodt,
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A szeles és esôs idôn kívül ezúttal a kagylók-
kal is alaposan meggyûlt a bajom

A hosszú horgásztúrák kényelmi segédeszközei
Bár manapság mintha kevesebb ideje lenne az embereknek,
azért még vagyunk jó páran, akik hosszabb idôre kiköltözünk
a vízpartra. Hogy viszonylag kényelmes körülményeket 
biztosítsunk magunknak, 
szükség van pár kiegészítôre, 
ami otthoni körülményeket 
varázsolhat a vízpartra. 
Ezek közül talán a legfontosabb 
a horgászágy és -szék.

A horgásztúrám során közel 
húsz széket és ágyat teszteltem, 

volt is kavalkád a vízparton

Az egyik kedvenc székem a legkisebb mé-
retû, mely egyesek szerint nem kényelmes.
Én nem is arra használom, hogy pihenjek
rajta. Imádok leülni a bottartó állványom
mögé, és nézni, szuggerálni a mozdulatlan
jelzôket

Strapabíróak ezek
a székek, akár

egy gyermek 
és felnôtt is 

kényelmesen 
elhelyezkedhet

rajtuk

Kényelmes fotel
luxus kivitelben! 
A legtöbb idôt 
ebben a székben
töltöttem el

Ami igazán meglepett, az a szék ággyá tör-
ténô átalakításának a lehetôsége. Ennek
nemcsak a parti, hanem a csónakos horgá-
szat során is nagy jelentôsége van

Gyorsan elvégezhetô az átalakítás, pár moz-
dulattal ágyat varázsolhatunk a székbôl

Nyolclábú horgászágy, mely 150 kilóra van
hitelesítve. Az én 120 kilómat tutira elbírta!

A székek döntô többségének a háttámlája
állítható. Az állítható tárcsa nagy fogazata
idôtálló, jó anyagból készült, nem kopik el,
hosszú évekig a rendelkezésünkre állhat



és az sem esett jól, amikor kisebb-nagyobb
ágak a sátram elé zuhantak. Hajnali 3-kor
megérkezett az esô is, és két órán keresztül
egyfolytában ömlött. Az idôjárás csak reggel-
re nyugodott meg, és lett végre csend. Hiába
bíztam töretlenül az idôjárás-változásban, a
pontyok és amurok továbbra is étvágytalanok
voltak. Nem úgy a balinok! A nappali csalivál-
tás tetszett nekik, a tigrismogyorót jó ét-
vággyal fogyasztották el. Balinokat fogtam
tigrismogyoróval! Mindezt úgy, hogy a csali
fenéken nyugvó volt, nem lebegtettem meg.

Május 25. Éjjel megint semmi! Kezdett ki-
csit kínossá válni a helyzet, és unatkoztam is.
Nappal viharos szél fújt, alig tudtam vízre
szállni és haladni a szokásos balinokért. Hogy
ezek mennyire megôrültek a tigrismogyoró-
ért! El is hagytam ezt a csalit, és visszatértem
a pelletre. Éjfél elôtt nem sokkal végre bekö-

vetkezett, amire már nagyon vártam: erôteljes
kapást követôen sikerült egy hatkilós pontyot
fognom, ami, ahogy gondoltam, a Super Fish
pelletre éhezett meg. Na, végre! A vihar talán
meghozta a pontyok kapókedvét.

Május 26. Az éjszaka és hajnalban még két
pontyot fogtam. A nagyobbik 12 kilós volt, ki-
fejezetten tetszetôs, pocakos tôponty. Nem ív-
tak még le a pontyok az RSD-n, duzzadtak a
tejtôl és az ikrától. Sajnos délelôtt pakolnom
kellett, és indultam haza. Nem örültem neki,
hiszen úgy tûnt, beindultak a halak, jó hétvége
elé nézhettem volna. De sajnos nem marad-
hattam! Nem volt igazán eredményes a hor-
gásztúra, hiszen összesen négy pontyot fog-
tam. Bár egy igazi vadvízen, olyanon, mint az
RSD, úgy gondolom, ez sem rossz eredmény!

Utóirat: A cikkírás közben kaptam a hírt,
hogy az RSD-n egy 30,3 kilós pontyot fogott
Magyar Tibor Szigetbecse környékén. Mindezt
alig két héttel azután, hogy eljöttem az RSD-
rôl. Ez a fogás és még az a rengeteg 20 kilón
felüli ponty, amit idén adott az RSD, bizako-
dással tölt el. Nyáron újból visszatérek e cso-
dálatos vízre, s remélem, ezúttal már jó idô-
pontban megyek, és a szerencse is velem lesz!

Ladányi Tamás
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Sehol az országban 
nem tapasztaltam olyat, 

hogy a tigrismogyorót rágná, 
enné a balin. Na, az RSD-n 

ez is megtörtént!

Íme, egy újabb 
30 kilón felüli 

pontyfogás 
az RSD-bôl 

Feri tavaly és idén is mellettem
horgászott, jó szomszédom volt!

Ezúttal is sikerült szép pontyokat
kifognia az RSD-bôl

Tavaly és idén is pocakos, ikrától duzzadó pontyokat 
sikerült fogni, melyekkel nagyon óvatosan kellett bánni, 

a kifogást követôen gyorsan vissza kellett 
helyezni ôket a vízbe

A bojlikészítés során megmaradt anyagból
különbözô formákat szoktam készíteni, me-
lyekkel etetek, és néha csalizok is. Nem egy
bojli akár 35-40 milliméteres átmérôvel is
rendelkezik


