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Megnyitotta kapuit 
a Halmúzeum!

Felértünk a csúcsra

Pokornyik László (Petőfi  SHE) harcsája (56 100 g, 180 cm, 84 cm).
A rekordot a sporttárs 2022. július 10-én fogta az RSD főágban, Makádnál, 

stupekes módszerrel, kishallal csalizva
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Éljenek a Bajnokok! – Gratulálunk az RDHSZ Csapatnak a 2022. évi TCSOB-on elért I. helyezésért! (Fotó: MOHOSZ)

Ezt követően a növényeket beillesztettük a nádkötegek közé, 
gyökerüket tőzeggel vettük körbe.

A beültetett nádszerkezeteket azonnal vízre is bocsátottuk, hogy 
meggyőződjünk arról, valóban fennmaradnak a vízen.

Végül a két Petrovics Lászlóval juttattuk a végleges helyére a 
két mesterséges úszólápot, és horgonyoztuk le.

További együttműködés lehetősége merült fel 
a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatósággal, a 
mesterséges úszólápok alakulásának követése, 
havonta drónnal készült légi felvételekkel.

Schwarczenberger Magdolna

Aszigetszentmiklósi úszólápot érő olajszennyezés szíven ütötte 
az itt élőket, felhívta a figyelmünket a környezetünkben meg-

bújó természeti értékek fontosságára. Ezért a Szigetszentmiklósi 
Batthyányi Kázmér Gimnáziumban az erdei iskolák tematiká-
ja az úszólápok köré szerveződött az utóbbi években a gyerekek 
szemléletformálása érdekében. Programtartóként meghívott úszó-
lápszakértők Dr. Zöld-Balogh Ágnes és Dr. Balogh Márton szaba-
dalmaztatott módszerét alkalmazva iskolánk elkezdte az előhely 
helyreállítását az érintett szervezetekkel összefogva. Mesterséges 
úszólápokat készítünk nádból, melyekbe lápi növényeket ültetünk, 
melyeket ép lápokról gyűjtünk be.

A begyűjtéshez a növények fajlistáját elkészítette Dr. Zöld- 
Balogh Ágnes és Dr. Balogh Márton, ezt a Duna-Ipoly Nemzeti Park 
Igazgatósága is jóváhagyta. Ezt követően fordultunk a Környezet-
védelmi, Természetvédelmi, és Hulladékgazdálkodási Főosztály-
hoz a Tankerület segítségével, ugyanis a növények begyűjtéséhez 
és betelepítéséhez a hatóság engedélye szükséges.

Közben sikerült megfelelő mennyiségű levágott nádhoz jutnunk 
Dinnyésről, amit a RDHSZ munkatársa, Pfeifer Rikárd, hozott el. 
Kaptunk kb. 30 kévét, amit a Szigetszentmiklósi Önkormányzat 
által rendelkezésünkre bocsátott, Rév soron található ingatlanban 
tudunk tárolni a felhasználásig. 

A következő lépés a beültetendő növények begyűjtése volt, erre 
a nyáron került sor. A hűvösebb tavasz miatt 2-3 héttel később a 
tervezettnél.

A begyűjtésben Szigetszentmiklósi Horgász Egyesület bizto-
sított két motoros csónakot, tagjai Petrovics László és fia, ifjabb 
Petrovics László segítségével tudtunk a hókonyban mindenhova 
eljutni, és növényeket begyűjteni.

A mesterséges úszólápok elkészítésében a gimnázium 10. 
évfolyamos osztályos diákjai vettek részt. Az olajszennyezés 
helyszínén elkészítették a gyerekek a nádból Czita Zoltán tanár úr 
és Sete Krisztina tanárnő irányításával a „tutajokat”. 

Tájékoztatás a „Teremtsük újra” – 
szigetszentmiklósi úszóláp helyreállítási 
projekt első üteméről

Folytatás a borító 3. oldalán

A borító 2. oldal folytatása
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Tisztelt Olvasó!
A Tagszövetségi Csapat Országos Bajnokságok története 1964-  

ben indult és azóta minden évben megrendezésre került. Idén 
59. alkalommal csaptak össze a MOHOSZ területi tagszövetségek 
csapatai. 20 csapat összesen 160 versenyzője részvételével ren-
dezték meg a LIX. Tagszövetségi Csapat Országos Bajnokságot 
Szegeden a Maty-éri evezőspályán. Jöttünk, láttunk, győztünk… 
A Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség csapata aranyérmes, míg 
mögötte a Tolna Megyei Horgászegyesületek Szövetségének csapa-
ta ezüstérmes, a Közép-Tisza Vidéki Horgászegyesületek Szövetsé-
gének csapata bronzérmes lett.

A tagszövetségi csapat országos bajnokságok története során a 
Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség idén kilencedik alkalommal 
nyert, ide számítva – természetesen – a versenysportban jogfoly-
tonosnak tekintett elődszervezetünk, a Soroksári Dunaági Intéző  
Bizottság elsőségeit is (SD IB: 1967, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 
RDHSZ: 2008, 2009, 2022). Ezzel a 9 első helyezéssel a Sporthor-
gász Egyesületek Győr-Moson-Sopron Megyei Szövetsége mögött 
a Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség a stabil második helyet  

foglalja el, mivel a győri-
eknek az OB-k történetében 
13 db aranyérme van. 

RDHSZ-es „Fiaink” 
2022-ben újra a dobogó leg-
magasabb fokára léphettek 
fel. A siker az egyéni tehet-
ségeken felül a kiváló csa-
patszellemnek és az RDHSZ 
Versenysport Bizottság 
el  múlt évekbeli rendkívül 

szer   vezett és szorgalmas munkájának is köszönhető. A győzelem el-
érésénél már csak egy dolog nehezebb: megtartani azt. A „most” 
az önfeledt ünneplés ideje és a jól megérdemelt gratulációk fogadá-

sáé. Messze van még és nehéz út vezet addig, de 
mindannyian várjuk, hogy az RDHSZ Csapatot 
tizedszerre is királlyá koronázzák egyszer. Akár 
2023-ban is megtörténhet az az „egyszer”…?  
Hajrá, RDHSZ!

Udvari Zsolt
főszerkesztő

Kedves Versenyzők és Kísérők!

Köszönjük, hogy részt vettek az RDHSZ 2. Retró horgászverse-
nyen, valamint a casting kupán. Talán sikerült felidézni az egy-

kori emlékeket, talán sikerült mindenkit kicsit megfiatalítani, kicsit 
kizökkenteni a monoton hétköznapokból. Külön öröm, hogy szin-
te mindenki fogott halat, ha nem is nagyokat. A horgászversenyt 
Gönci György nyerte, mögötte Burai Ottó és Eőri Sándor végzett. 
Szintén örömmel vettük, hogy a casting versenyen milyen sokan 

vettek részt. A castingverseny eredménye a következőképp alakult: 
I. helyezett Gönci György, II. helyezett Pfeifer Rikárd, III. helye-
zett Ács Balázs. Az IOB köszöni a díjazott versenyzők felajánlását. 
A felajánlott feederbotot és horgászorsókat a gyerektábor horgász-
verseny nyertesei kapják meg. Bízunk benne, hogy egy év múlva 
ismét találkozunk a Rózsa-szigeten. A versenyekkel kapcsolatos épí-
tő észrevételeket kérjük a kocsis.laszlo@fisch.hu címre küldjék meg. 

RDHSZ Versenysport Bizottság

2. RDHSZ Retró Horgásznap
2022. 07. 16. – Rózsa-sziget
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A Ráckevei Horgász Egyesület a Ráckevei Dunaági Horgász Szö-
vetség támogatásával 2022. május 22-én rendezte a ráckevei 

piactéren, a XVI. Duna-parti Általános Iskolák, valamint a Ráckevei 
HE gyermek- és ifjúsági horgászversenyét. A meghívásos verseny-
re 8 iskola nevezte versenyzőit. Nevezetesen Szigetszentmárton, 
Szigetújfalu, Szigetbecse, Dömsöd Gr. Széchenyi, Kiskunlacháza 
Munkácsi, Kiskunlacháza Vörösmarty, Ráckeve Árpád Fejedelem, 
Ráckeve Szt. Imre iskolák, 10 alsós és 9 felső tagozatos csapattal 
vettek részt a versenyen. Külön öröm számunkra, hogy 3 iskola több 
csapatot tudott nevezni a versenyre. Ezáltal az iskolák versenyén 57 
gyermek vett részt. Az egyesületi versenyre 18 gyermek és ifi hor-
gász regisztrált. Reggel 7 óráig összesen 75 horgászpalánta nevezett 
a versenyre. A versenybizottság a kora reggeli órákban a ragyogó 
májusi időben, felkészülten várta a nevezőket, és rövid időn belül 
benépesült a ráckevei piactér. A regisztrálás lezárása után, a köszön-
tők és a versenyszabályok ismertetése végén, az idei versenyünkre 
felkért védnök, Kókai Dávid, a Szt. Imre Általános Iskola igazgatója 
üdvözölte a jelenlévőket. Köszöntőjében kiemelte, nagy öröm szá-
mára, hogy vasárnap a kora reggeli időben ilyen szép számú hor-
gász gyermekkel találkozhat. Bár ő maga nem tartozik a horgászok 
népes táborába, de most a verseny alatt igyekszik a gyerekektől el-
lesni a fortélyokat, és biztosan meg fogja kedvelni e szép sportot. 
Köszöntője végén sok sikert kívánt a versenyzőknek és a versenyt 
megnyitotta. Ezek után következett a rajthelyek sorsolása, és a ver-
senyzők elfoglalták a horgászhelyeket. Nekünk egyesületi veze-
tőknek, öröm volt látni, amikor a sok csillogó szemű kis horgász, 
botokkal, felszereléssel felvértezve beülte a versenypályát. Az etetés 
után 8 órakor megkezdődött a háromórás verseny. 9 óra környékén 
megérkezett a megrendelt reggeli, melyet a versenybizottság tagjai 
üdítőkkel együtt vittek a horgászhelyekre. Ebben az ívási időszak-
ban a halak nem igazán mutattak nagy hajlandóságot a kapásra, de 
azért volt 2–4000 g fogás is. A 11 órakor elhangzó dudaszó jelezte 
a verseny végét. A versenybizottság a pálya két végéről kezdte meg 
a mérlegelést, ez idő alatt a gyermekek összepakoltak, a zsűriasz-
tal mellett felállított sátorban pedig elfogyasztották a szendvicseket, 
és üdítővel frissítették magukat. A zsűriasztalnál pedig megkezdő-
dött az eredmények kiértékelése. Bizony ennyi mérésnél ez kicsit 
időigényes feladat. Miután a versenybizottság kiértékelte mindkét 
verseny eredményeit, elkészültek az oklevelek, megkezdődött az 
eredményhirdetés. Az első három helyezett csapat serleg, oklevél, 

érem, valamint horgászbot jutalomban részesült, a 3–6. helyezett 
serleg, oklevél, horgászbot, a 6–8. helyezett oklevél és horgászbot 
jutalomban részesült. Az iskolák versenyének díjait, a serlegeket, 
okleveleket, érmeket és a minden résztvevőnek járó horgászbotot 
a verseny védnöke, Kókai Dávid adta át. Alsó tagozat: I. helyezett  
Szigetszentmárton 3820 g, II. helyezett Szigetújfalu 1190 g, 
III. helyezett Dömsöd 390 g. Felső tagozat: I. helyezett Szigetúj-
falu 4950 g, II. helyezett Szigetszentmárton 2840 g, III. helyezett 
Kiskunlacháza Vörösmarty 870 g. A versenyen különdíj átadására 
is sor került. A verseny védnöke különdíjat ajánlott fel a legtöbb 
halat fogó versenyzőnek. Különdíjat nyert Forrai Márk, a Szigetúj-
falui Móra suli versenyzője 4380 g halfogással! A díjat a verseny 
védnöke adta át. Az összetett versenyre vándorserleget ajánlott fel 
a Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség Ifjúsági és Oktatási Bizott-
sága. Az összetett verseny győztese a szigetszentmártoni iskola 
csapata 6660 g fogott hallal. A díjat Schwarcz Gáspár, az RDHSZ 
elnökségi tagja adta át. A Ráckevei HE versenyének eredményei: 
I. helyezett Végh Bence Attila 480 g, II. helyezett Swartzenberger 
Dávid 420 g, III. helyezett Weisz Aliz Nóra 400 g. A díjakat átadta 
Schwarcz Gáspár HE elnök. Különdíjban részesült a három leg-
eredményesebb leány horgász: Weisz Aliz Nóra, Wágner Luca,  

Wágner Zóé. Az eredményhirdetés után a ver-
seny védnöke, Kókai Dávid gratulált a verseny-
zőknek és a versenyt bezárta. Mint a verseny 
főszervezője, itt köszönöm meg a támogató-
ink segítségét, a Ráckevei Dunaági Horgász  
Szövetségnek, a CARP EXPERT TEAM ügy-
vezető igazgatójának, Csömöri Jánosné hor-
gászboltjának, Petre Bélának (Horgásztanya 
Vendéglő), és a DOVIT Kft.-nek, mivel támo-
gatásukkal mind a 75 horgászpalánta kaphatott 
valamilyen ajándékot. Úgy érzem egy nagyon 
jó hangulatú, sportszerű versenyt vívtak a gye-

rekek. Búcsúzásként a víz-
parton is, és itt e sorok után 
az elköszönés: „Jövőre, 
veletek, ugyanitt!”

Kirchner István
alelnök 

Ráckevei HE

Általános Iskolák Horgászversenye 2022

Schwarcz Gáspár HE elnök átadja a díjakat

A verseny díjazottjai a szervezőkkel
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A Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség 
a 2022. július 9–10-én megrendezett 

Tagszervezetek Csapat Országos Bajnok-
ságán (azaz TCSOB, régi nevén OHCSB) 
bajnoki címet szerzett, nem is akárhogyan! 
A MOHOSZ 1964-ben indította útjára az 
egyik legnagyobb országos csapat bajnok-
ságát, az Országos Horgász Csapat Baj-
nokságot. Bár a megannyi hazai országos 
bajnokság közül ez az egy, amely nem dele-
gál további nemzetközi versenyre, a rangja 
a nagyszámú induló csapat miatt mindig 
is kiemelkedőnek számított. A MOHOSZ 
2022-ben ismét Szegedre, a Maty-éri ver-
senypályára írta ki a versenyt, immár soka-
dik alkalommal. Nem véletlen a választás, 
mert nem sok olyan versenypálya van az 
országban, ahol a 160–180 fő versenyzőt 
egy időben le lehet ültetni. 

Az RDHSZ csapatával, bátran kije-
lenthető, minden esetben számolni kellett 
a dobogó környékén. Bizakodásra adott 
okot, hogy az elmúlt években javuló ten-
denciát mutatott a csapat teljesítménye. 
2018-ban 6., 2019-ben és 2020-ban 5., 
majd a 2021-es évben pár ponttal lecsúsz-
va a dobogóról 4. lett az RDHSZ csapat. 
A 2022-es célkitűzés ebből fakadóan nem 
lehetett más, mint dobogóra állni. A ver-
senyre az RDHSZ Versenysport Bizottsága 
minden évben az egyéni bajnokság után 
hirdet csapatot. Részben az aktuális egyéni 
és részben az azt megelőző 2 év szövetségi 
eredményei alapján. Az eredményes csapat 
összeállítása minden évben kiemelt felada-
ta a Bizottságnak. 2022-ben 9 fő válogatott 
horgásszal, 2 fő vezetővel és 5 fő segítővel 
indult a csapat Szegedre. A RDHSZ 2022-
es  csapata: U15 Forrai Márk, U20 Zsiga  
Levente, női versenyző: Rudnay Csilla, 
master (55+) korosztály: Serman László, 
felnőttek: Gyulai Ferenc, Kaló Zoltán, 
Pozsonyi  Csaba, Siket Péter, tartalék: 
Benke Szabolcs. Csapatkapitány: Kocsis 
László, edző és manager: Gerendi Zsolt. 
A csapatot a háttérből segítők: Pozsonyi 
Henrietta, Forrai István, Zsiga Gábor, Ned-
vesi János, Baráti József. A bajnokság két 
versenynapját megelőző két edzésnapon 
sikerült összeállítani a versenytaktikát. Az 
eredményesség titka most nem egy aro-
ma vagy egy szupertitkos etetőanyag volt! 
Inkább sok-sok apró titok. A csapat, edzés-
napok után, az esti több órás tematikus 
megbeszélések alatt ezeket összegyúrta, 
formázta, majd a versenyen végrehajtotta.

Kocsis László csapatkapitány:

„Mindig öröm egy olyan csapatban 
lenni, ahol mindenki erőn felül minden 
megtesz a győzelemért. Ez egy igazi csa-
patmunka eredménye, ahol a csapattagok 
nyugodtan, de nagyon fegyelmezetten haj-
tották végre a kidolgozott taktikát! Nagy-
szerű érzés egy ilyen csapat tagjaként, a 
dobogó legfelső fokán a Himnuszt meg-
hallgatni!”

Gerendi Zsolt edző, manager:

„2022-ben magyar bajnok az RDHSZ 
csapata! A cím minden szava nagyon 
kedves számunkra, de ha egy szót kellene 
kiemelni akkor talán a másoknak jelenték-
telen szó: az a CSAPAT! A közös munka, 
mind az előkészület során, a felkészülésen 
és a versenyen együtt dolgoztak a horgá-
szok, a segítők és a csapatvezetők. Elfogad-
tuk egymás véleményét, közösen terveztük 
meg a 4 nap forgatókönyvét, személyre 
szabott feladatokkal, együtt építettük fel 
a horgászatot, dolgoztuk ki a háttércsapat 
és a versenyzők közötti kommunikációt. 
Lehetnek bármilyen jó horgászaink, min-
dent látó háttereink, ha nincs meg a csa-
pategység, akkor nem lesz meg a siker sem! 
Az RDHSZ nemcsak a taktikát és nemcsak 

a horgászokat, hanem egy komplett csa-
patot rakott össze és nyerte meg az idei 
Magyar Bajnokságot!”

A csapat sikere mellett az egyéni érté-
kelés minden kategóriájában is szólítottak 
RDHSZ versenyzőt a dobogóra. Az U15-
ös versenyzőnk, Forrai Márk a dobogó 3. 
fokára állhatott fel. Rudnay Csilla, a női 
horgász válogatott tagja, ezüstérmet szer-
zett. A Master 55+, valamint a felnőtt érté-
kelésben pedig RDHSZ versenyző állha-
tott a dobogó legmagasabb fokára Serman 
László és Pozsonyi Csaba személyében, így 
a csapat arany mellett, az egyéni szereplé-
sért járó, legfényesebben csillogó, aranyér-
met is megkapták versenyzőink. A TCSOB 
nyertesei mindig büszkén viselik a magyar 

bajnoki címet. Tette ezt az RDHSZ csapata 
is (valamint régen a jogelődje a Soroksári 
Dunaági IB), immár 9. alkalommal! Jövő-
re mi más lehetne a cél, mint megvédeni a 
bajnoki címet, és megszerezni a jubileumi  
10. bajnoki címet.

Nem mehetünk el a támogatók megem-
lítése nélkül, akik nélkül ez az eredmény 
nem jöhetett volna létre: Ráckevei Duna-
ági Horgász Szövetség, Timár Mix halcsa-
li, Exner-Nagy Attila Horgászúszók, Bait  
Factory, Magyar Szilárd. Köszönjük a 

támogatást és a bizal-
mat!

RDHSZ 
Versenysport 

Bizottság

Felértünk a csúcsra 
Egy országos bajnokság margójára 

Éljenek a Bajnokaink!
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Részt vettünk a Casting VB-n Farkashegyen, ahol vérmes és 
érmes reményeink nem voltak, de a magyar címeres mezben 

képviselhettük hazánkat két RDHSZ nevelésű fiatalemberrel, név 
szerint: Mozsárik Kende és Orgován Roland urakkal. Nem vártunk 
csodát, ebben a sportban nincsen csoda, csak szorgalom és gya-
korlás. Mi kb. 10 évnyi lemaradásban vagyunk az élvonaltól gya-

korlás terén, de idehaza akkor is mi vagyunk a legjobbak! Büszke 
vagyok a fiúkra, azokra is, akik már nem lehettek ott, rengeteg 
munka és lemondás eredménye, hogy ma itt tartunk. Fárasztó volt 
a Casting VB, volt mikor nem jött a várt eredmény, és volt mikor 
igen, de minden dicséret a fiúké. Annyi munka és annyi idő van 
azokban a dobásokban, amivel 14. és 15. egyéni helyezéseket értek 

el a legnépesebb mezőnyben, 
hogy azt sokan nem is sejtik. 
Mindenkinek köszönöm, aki 
segített bennünket az úton, a 
srácok pedig büszkék lehetnek, 
hiszen sok-sok éve verseny-
ző profikat is sikerült időnként 
elcsípniük, megismerhették az 
elit csapatokat, leshették a fel-
szerelésüket, a technikát, ami-
vel eredményesek. És ami talán 
a legfontosabb: mi voltunk a 
Magyar Castingsport Csapat! 
A világelit még messze van, de 
Kende egykezes távdobásban az 
előkelő 14. helyen végzett 62,88 
méteres dobással, míg Roland 
egykezes légy távdobásban 15. 
helyezett lett 44,91 méterrel, 
továbbá összetettben a 22. és 23. 
helyezést érték el. Én köszönöm 
a fiúknak és mindenkinek, aki 
valahogyan is segített bennün-

ket. Hatal-
mas élmény 
volt!

Illés István
RDHSZ 

IOB vezető

Ifjúsági Casting Világbajnokság
2022. 07. 14–17.  
Farkashegyi repülőtér, Budapest, Magyarország

És kezdődik...

Hajrá, Magyarok!



5ÚJ DUNA-ÁGI HÍRADÓ

 Kocsis László

Szegeden, a Maty-éri evezőspályán rendezte meg a MOHOSZ 
a Magyar Horgászat Nagyköveteinek IX. Találkozóját és Hor-

gászversenyét. Három kategóriában 77 versenyző igyekezett túl-
járni a halak eszén. A Magyar Csapat Támogatói és a Tagszövet-
ségek képviselői az „A” szektorban horgásztak. Az élversenyzők 
kategóriájában (B szektor) sok világ- és Európa-bajnok horgász 
is versenyzett, így nem véletlen, hogy az ő eredményük a 180 
kg fölé kúszott. Ennek a kategóriának a győztese Szabó Tamás 
(RDHSZ Molnár-sziget SE) lett, aki 12 225 grammot fogott, míg a 
dobogó második fokára Erdei Attila állhatott fel 10 825 grammos 
fogásával, a harmadik helyezett Kocsis László (RDHSZ képvi-
seletében) 10 700 grammot fogott. A Magyar Horgászat Nagy-
követei is állták a média és a halak ostromát. Versenyüket most 
Dr. Áder János nyerte, aki ügyes spiccbotos balinozással és tör-
pézéssel 4450 grammot fogva szerezte meg a győzelmet. A ver-
seny azonban nem csak halfogásról szólt, volt lehetőség egy kicsit 
ismerkedni, barátkozni egymással, és több média is figyelemmel 
kísérte a rendezvényt.

Magyar Horgászat Nagyköveteinek  
IX. Találkozója és Horgászversenye

Fárasztás

Dr. Áder Jánossal                                                      

Dobogósok

Egyesületi Munkabizottság  
létrehozása
A Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség Elnöksége Egyesületi 
Munkabizottságot hozott létre.

A Munkabizottság létrehozásának célja:
A horgászmozgalomban történt lényegi változások, úgymint a 

természetes vizek halgazdálkodási jogának a megszerzése, a tag-
szövetségek alhaszonbérlővé válása, a halgazdálkodással kapcso-
latos közfeladatok horgászszervezeti ellátása, a MOHOSZ adatigé-
nye, a MOHOSZ által megszabott minimum-feltételek teljesítése, 
valamint a horgászturizmus fejlesztésének igénye jelentős erőfeszí-
tést igényelnek a tagszövetségektől, így szövetségünktől is. Szövet-
ségünk teljesítésének kulcsa tagegyesületeink jó működése, stabil 
gazdálkodása, valamint az egyesületi közösségi élet minőségi fenn-
tartása. Elnökségünk tagjai személyes kapcsolatokon keresztül – az 
elnökségi munkamegosztás beosztása szerint – fogják végezni az 
adatgyűjtést, és folyamatosan követni a tagegyesület működését. 
Feladatuk lesz az egyesület működésének javítása érdekében ja-
vaslatok kidolgozása az egyesületi működés fejlesztése és pályázati 
támogatások megszerzésének előkészítése érdekében.

A Munkabizottság feladatai:
•• Módszertani anyagok elkészítése és az elnökségi tagok ren-

delkezésére bocsátása.
•• A beérkező felmérési adatok kiértékelése.
•• A tagegyesületi működés áttekintése és véleményezése.
•• A tagegyesületek működésének a kiértékelése.

Az Egyesületi Munkabizottság tagjai:
Elnök: Dr. Molnár Pál elnök
Tagok: Udvari Zsolt ügyvezető igazgató
 Dr. Kurtán Lajos a Felügyelő Bizottság elnöke
 Takács András alelnök
 Schwarcz Gáspár elnökségi tag
 Rudnay Attila elnökségi tag
 Dr. Kárpáti Gábor elnökségi tag

Dr. Molnár Pál 
      elnök
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2022. június 19-én került hitelesítésre 
egy gyönyörű dömsödi tőponty, Siket 
Máté horgásztárs jóvoltából (lsd. fotón). 
A szép hal 18,3 kg tömegű, 78 cm hosszú 
és 74 cm kerületű volt. Megfogója 09:00-
kor fektette matracra a bojlival becsapott 
potykát. Halőri szolgálatunk a hitelesítés 
alkalmával mikro-transzponderrel jelöl-
te meg, mint immáron 3 éve mindig a 
15 kg-nál nagyobb pontyokat. A chip célja 
a vagyonvédelmen kívül a nyomon követ-
hetőség biztosítása, a vándorlás és fejlődés 
figyelemmel kísérése.

Ez a tőponty a 972274200010938 
számú jelet kapta, így a neve is ez lett. 
972274200010938 a hitelesítés után vígan 
elúszott és folytatta életét. Feltehetően 
egy sikeres íváson is túljutott, mert legkö-
zelebbi kézbe kerülésekor már csak 16,45 
kg tömegű volt. 972274200010938 nem 
ment el messzire, ő azon a környéken 
érezte jól magát, ott ismert minden egyes 
medertörést, kagylópadot, tartást. Történt 
azután, hogy 2022. július 04-én, 02:50-kor 
a ráckevei Somlyó-sziget magasságában 
úszkált a 16–17 folyamkilométer közt, 
amikor is ismét elcsábult és nem tudott 
ellenállni a felkínált csemegének. Rövid, 
ám heves fárasztás után a partra került. 
Kifogója örült, mert nagy halat fogott és 
esélyt látott a rekordlistára kerülésre. Az 
sem zavarta, hogy nem rendelkezik az 
ekkora hal biztonságos tárolásához szük-
séges eszközökkel, csupán a listára kerülés 
lehetősége, az ingyen engedély sorsolásán 
való részvétel lehetősége lebegett a szeme 
előtt… Egyszóval 972274200010938 egy 

hagyományos szákba került, ahol kezde-
tét vette a több órán át tartó haláltusája… 
A régi, klasszikus (szocreál) haltartó szák 
nagy szeme rászorult szájára, belevágott 
kopoltyújába, belevágott úszóiba, blokkolta 
mozgását, blokkolta lélegzését. Helyzetét 
az sem segítette, hogy az RSD vize meleg, 
a part melletti iszapos zónában kifejezetten 
oxigén hiányos.  Így nem meglepő, hogy 
az időközben a hitelesítésre kiérkező halőri 
kollégák már csak a halál beálltát tudták 
rögzíteni. A horgász számára az elpusztult 
pontyot kényszer-javadalmazták, a helyi 
horgászrend megsértéséért – rekordhal élet-
ben tartási kötelezettség megsértése – írás-
beli figyelmeztetésben részesítették.

972274200010938 elpusztult. Őt már 
nem tudjuk visszahozni, de számos társát 
még megkímélhetik a kedves horgásztársak 
a hasonló kínhaláltól. Nyomatékosan kér-
jük Önöket, hogy csak a megfelelő tároló 
eszközök – pontyzsák, lebegtető stb. – bir-
tokában kíséreljék meg az ilyen érzékeny 
halak tárolását a hitelesítésig. Ha nem ren-
delkeznek ezekkel, akkor inkább engedjék 

útjára a halat.

Pfeifer Rikárd
halőrzési 

és horgászturisztikai  
ágazatvezető

In memoriam 972274200010938…

2022. július 5-én a reggeli órákban halőri 
járőrünk mélységi ellenőrzés során a duna-
varsányi Domariba-sziget kijáratánál feltar-
tóztatott egy gyanús furgont, melyben két fő 
tartózkodott. A szokásos okmányellenőrzé-
sek után a gépjármű rakterének átvizsgálá-
sára került sor, melyet a gépjármű vezetője 
kisebb verbális ellenállás után lehetővé tett. 
A gépjárműből 2 zsák került elő. Az egyik-
ben 2 db 1–1,5 kg körüli ponty volt, míg 
a másikban egy klasszikus szákba csavart, 
10,11kg-os tőponty agonizált, már beme-
revedett, ám még reflex-szerűen tátogott. 
A két kisebb ponty jogszerűen került az 
elkövető birtokába, a fogási naplóba beje-

gyezte. Ám a nagyobbik hal egyértelműen 
lopás tárgyi bizonyítéka, tekintettel arra, 
hogy a fogási naplóba nem jegyezték be és 
az RDHSZ horgászrendjében egyértelműen 
tilalmazott (7 kg feletti) méretű pontyról 
volt szó. A gyors vízhez juttatás nem tudta 
már megmenteni a nagy pontyot, egy utolsó 
görcsös tátogással, kopoltyúfedő billentés-
sel elbúcsúzott a földi világtól…

Hivatásos halőreink tisztában vannak 
a 2013. évi CII. törvény végrehajtására 
kiadott 133/2013. (XII. 29.) VM rendelettel. 
Ennek mellékletében került meghatározásra 
a halak halgazdálkodási értéke, amely alap-
ja kell, hogy legyen a halvédelmi- illetve 

Nagyponty tolvajokon  
csattant a bilincs…

Nagyponty a furgonban
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büntető eljárások lefolytatásának. Esetünk-
ben a ponty halgazdálkodási értéke 1000 Ft/
kg. Ez a 10,11 kg-os elpusztult ponty eseté-
ben 10 110 Ft lenne… Ha nem rendelkez-
ne úgy a jogszabály, hogy „A méret- vagy 
darabszám-korlátozással vagy fajlagos 
tilalmi időszakkal védett halfajok méreten 
aluli, vagy kifogható darabszámot megha-
ladó, vagy fajlagos tilalmi időben jogosu-
latlanul kifogott, vagy a helyi horgászrend-
ben felső méretkorlátozással védett halfajok 
felső méretet elérő vagy meghaladó egyede 
esetében, vagy azok jogosulatlan horgászat 
vagy rekreációs halászat során történt kifo-
gása esetén a halgazdálkodási érték példá-
nyonként a táblázat szerint számított érték 
ötszöröse, ponty esetében tizenötszöröse.” 
Így a szerencsétlen hal értéke, tehát az elkö-
vetési érték 151 650 Ft lett, ami jócskán túl-
lépi a bűncselekményi értékhatárt.

Az intézkedő hivatásos halőrnek bűn-
cselekmény megállapítása esetén kötelessé-
ge az ilyenkor szükséges lépések megtétele. 
Az értesített Szigetszentmiklós Rendőrka-
pitányság kiküldött járőre példás gyorsa-
sággal ért a helyszínre. Rövidesen megérke-

zett a rendőri helyszínelő is, aki rögzítette, 
dokumentálta a helyszínt, bizonyítékokat. 
Tekintettel a bűncselekményi tényállásra 
a rendőrség előállította a két személyt a 
rendőrkapitányságra, ahol gyanúsítottként 
hallgatták ki őket lopás bűntettének meg-
alapozott gyanúja miatt. Az ügy innentől 
kezdve két ágra szakad: lopás bűntette 
miatt, valamint elindult a halgazdálkodási 
eljárás is a halmozott halvédelmi ügyben 
(fogási napló vezetésének elmulasztása, 
7 kg-os felső korlát figyelmen kívül hagyá-
sa, élve szállítás-állatkínzás tilalma). Egy 
biztos: példás büntetés várható az ügyben, 
melyről értesíteni fogjuk horgásztársainkat.

Kérjük a kedves Sporttársakat, hogy 
segítsék munkánkat és jelezzék, ha nem 
odaillőt tapasztalnak szeretett vízterületünk 
partjain! A halőri bejelentőszámunk 0–24 

órában rendelkezésre 
áll: 06-30-675-7304.

Pfeifer Rikárd
halőrzési 

és horgászturisztikai 
ágazatvezetőÉletmentési kísérlet

Free Willy!
Ugye ismerős a cím, Tisztelt Horgász-

társak? Csak, hogy esetünkben nem egy 
kiszabadítandó kardszárnyú delfinről szól a 
híradás, hanem egy ellopni kívánt harcsáról…

És a kiszabadítói nem kedves gyer me-
kek, hanem kedves hivatásos halőr kol lé-
gáink voltak.

Örömmel adjuk tehát hírül, hogy újabb 
„nagy hal” akadt az RDHSZ Halőri Szolgá-
latának horgára, ha szabad egy kissé erőlte-
tett képzavarral élni.

A megindított rendőrségi ügyre való 
tekintettel szűkre szabva, de szeretnénk 
informálni Önöket az eseményről.

Történt tehát, hogy:
Több napos előkészítő munka (adat-

gyűjtés, megfigyelés) után 2022. augusztus 
2-án éjjel hivatásos halőri egységünk hajós 
elfogásra indult. Az éjszakai műveletekre is 
alkalmas, új, „H8” szolgálati kishajó fedél-
zetén csendben suhantak a majosházi szű-
kület felé, ahol mostanság szépen fogható 
a harcsa nappal is, de inkább fényváltást 
követő órákban.

Elkövetőink csónakjukban a vízen tar-
tózkodtak, horgásztak. Egy kora esti ellenőr-
zés során átestek egy általános kontrollon, 
melynek célja a személyek pontos beazono-
sítása, no meg éberségük elaltatása volt.

„H8” elfoglalta pozícióját és megkezdő-
dött a feszült várakozás…

A sötétség beállta után röviddel megtör-
tént a harcsa kifogása. Amint a hal a csó-
nakba került, horgászaink azonnal a sziget-
csépi nádas rejtekében a most még le nem 
írható helyszín felé tartottak. A vízi növény-
zet sűrűjében csendben lapulva figyelték, 
hogy milyen mozgások vannak, fenyeget-e 
veszély a hal partra-szállítása közben.

Amikor kis idő múlva úgy ítélték meg, 
hogy biztonságos a helyzet, folytathatták a 
harcsa ellopását! Kibukkantak rejtekükből és 
már-már biztonságban érezhették magukat 
közeledve a part felé, amikor az őrhajó, két 
fős halőri legénységével keresztben elállta 
útjukat. A gyors melléállás és átkötés meg-
akadályozta az elkövetőket, hogy a bizonyí-

tékot, a harcsát visszadobják. Így, pontban 
22.00-órakor meg tudott történni az intézke-
dés, melynek a hoppon maradt horgászok alá 
is vetették magukat.

Willy, a harcsa 150 cm hosszú és 27,27 
kg tömegű volt.  A hal egyébként, amely 
sértetlenül megúszta a kalandot és kifogó-
ja kezéből nyerhette vissza szabadságát, 
vidáman hagyhatta el a helyszínt. Ugyanez 
nem mondható el a horgászról, aki ellen 
halvédelmi eljárás (fogási napló vezetési 
kötelezettségének elmulasztása) indult, de 
emellett felelnie kell büntető eljárás keretén 
belül az 54 540 Ft értékre elkövetett lopás 
kísérletéért is. 

Pfeifer Rikárd
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Nyáron sem szűkölködnek horgásza - 
ink a rekordfogásokban, amit az 

online rekordlistánk (rdhsz.hu/rekord-
lista) bizonyít. Szemezgessünk néhány 
érdekesebb fogást!

Kubicsek János (Petőfi SHE) 2022. 
07. 10-én 04:00 órakor az RSD főág - 
ban (Makád) 30 100 g-os (102 cm, 
88 cm) amurt fogott. Tigrismogyoró 
etetésre a csali kukorica volt. A spo-
ri fene kező módszerrel volt eredmé-
nyes (3,6 m-es 3 lbs bot, 0.25-ös zsinór,  
2-es horog).

Hegedűs Ferenc (Vegyesüzemi Dol-
gozók HE) 2022.06.29-én 17 860 g-os 
(84 cm, 74 cm) pontyot fogott az RSD 
főágban (Szigetcsép) bojlival. Nem 
egy pontyóriásról beszélünk, ám annál 
figye lemre méltóbb, hogy a nagyponty-
védelmi programunk beindítása óta ezt 
a bechippelt pontyot immár a negyedik 
alkalommal fogták meg, ami felhívja a 
figyelmet nagypontyállományunk vé-
ges voltára és egyben kitettségére, de a 
nagypontyvédelmi intézkedéseink haté-
konyságát is igazolja.

Baraskó Gyula (Kék Duna HE) 2022. 
08. 12-én 3385 g-os (49 cm, 44 cm) 
compót fogott az RSD főágban (Rózsa- 
sziget) mézes kukorica csalival. A mód-
szer, felszerelés: 3,9 m-es feeder bot, 
0.25-ös monofil zsinór, 10-es horog. 
A compó a 2009-ben indult RDHSZ 
rekordlista örökranglistájának második 
helyét foglalja el.

A compó állományának megerősíté-
sét célzó intézkedésünk, hogy a compó 

az RSD-n és mellék-
vizein nem megtart-
ható halfaj, ilyen gyö-
nyörű fogásokban is 
visszaköszön.

Udvari Zsolt

Harminc pluszos amur,  
negyedszer megfogott nagyponty, 
rekordlista második compó
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Hosszas szervezés előzte meg a 2022. 
június 16-án megtartott Csepel, 

Francia-öböl teljes területét érintő sze-
métszedési akciót. Csepeli és erzsébeti 
diákok, tanáraik, horgászok és egyéb 
lelkes civil önkéntesek hada vetette rá 
magát az öbölben található illegális sze-
méthalmokra.

A Ráckevei Dunaági Horgász Szövet-
ség 5 fő hivatásos halőrrel, 3 terepjáró-
val és 2 utánfutóval végezte a bezsákolt, 
összekészített hulladék kiközelítését a 
parkolóban elhelyezett 8 köbméteres 

konténerekhez. Ezekből 2 db-ot a Szövet-
ségünk, 1 db-ot Csepel Önkormányzata 
biztosított.

A résztvevők egyre csak gyűltek (volt 
időpillanat, amikor 120 fölötti volt a lét-
szám), a zsákok egyre csak teltek. Nem 
győztük kihordani a felelőtlen polgártár-
sak „jóvoltából” degeszre tömött zsáko-
kat. Az egész napos akció végeredménye 
egy rendezett vízpart és 3 db púposra ra-
kodott konténer (kb. 30 köbméter) illegá-
lis hulladék volt.

Nagyon köszönjük minden kedves 
önkéntes segítségét és a szervezők mun-
káját!   

Pfeifer Rikárd 

Idei RDHSZ kitüntetettek
2022. évben a Szövetségünk „viselési sorrendben” legmagasabban jegyzett kitüntetését, az Arany Compó díjat Szikszai  
Bertalan,  a DOVIT Kft. ügyvezetője kapta oklevél és az arany-ezüst nemesfém kitűző kíséretében. 
Az idei évben az alábbi személyek részesültek a „Ráckevei Dunaági Horgász Szövetségért” kitüntető plakett és a vele járó 
oklevél adományozásban: 

Ugrai Zoltán RDHSZ halgazdálkodási ágazatvezető, 
Pálvölgyi Tibor és Rudnay Attila RDHSZ elnökségi tagok, valamint 
Czár János (Szigetbecsei HE), 
Denke Gábor (Dömsödi HE), 
Gáspár Csaba (Neptun SHE) tagegyesületi tagok. 

A BKV Horgászegyesület Dunavarsány, a Dömsödi Horgász Egyesület és a MÁVAG Horgász Egyesület 75 éves, míg a 23. sz. 
Állami Építőipari Vállalat HE 50 éves megalakulásának évfordulójára oklevél, serleg és plakett adományozásban részesültek.  
Az idei elismerések átadására a 2022. május 21-i RDHSZ Zárszámadó Küldöttgyűlésen került sor.

Francia-öböl 
takarítás
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Július 14-én ünnepélyes keretek között 
került sor az egykori Fekete Sas fogadó 

régi szárnyában a Halmúzeum megnyitá-
sára. Nem csak egy új turisztikai és kultu-
rális látnivalóval gazdagodott városunk, 
hanem végre megújult az évtizedek óta 
romos, egyik legrégebbi, 1510-ben épült 
reneszánsz stílusú udvarház jellegű lakó-
épületünk, amely kereskedőházként is mű-
ködött. A modern, korszerű installációkkal 
berendezett tematikus múzeumba betérők 
a halászati- és halkultúra több száz értékes 
tárgyaival, eszközeivel, emlékeivel ismer-
kedhetnek meg, amelyeket színessé és ér-
dekessé tesznek a kiválóan elhelyezett en-
teriőrök, életképek is. 

Szabó Gertrúd az Ács Károly Műve-
lődési Központ igazgatónője, az átadó ün-
nepély szervezője Babits Mihály az ese-
ményhez méltán illő szavaival köszöntötte 
a jelenlévőket: „Múlt nélkül nincs jövő, s 
mennél gazdagabb a múltad, annál több fo-
nálon kapaszkodhatsz a jövőbe. „ 

Zsikó Zsuzsanna népdalénekes csodá-
latos előadása után elsőként Vereckei  
Zoltán, Ráckeve város polgármestere fejez-
te ki örömét, hogy végre az 5 éves munka-
folyamat eredményeképpen megújulhatott 
Ráckeve egyik legrégebbi ikonikus épülete. 
A polgármester felidézte a kezdeteket, ami-
kor 2017-ben Udvari Zsolt a Magyar Ha-
lászati Kultúráért Alapítvány kuratóriumi 
elnöke – akkor még csak tagja és a Mező-
gazdasági Minisztérium munkatársa – felke-

reste Ráckeve Város Önkormányzatát azzal 
az ötlettel, hogy egy halászati kiállítóhelyet 
szeretne létrehozni és helyet keresett erre 
a célra. Vereckei Zoltán köszönetét fejezte 
ki Udvari Zsoltnak, hogy hatékony lobbi 
tevékenységével és kitartásával egy látvá-
nyos, izgalmas kiállítást is megvalósított a 
gyönyörűen felújított épületben. „Ennek az 
újabb látnivalónak a létrejötte azt is bizo-
nyítja, hogy Ráckeve vezetése eltökélt az ide-
genforgalmi fejlesztések támogatása mellett, 
együttműködve a civil szervezetekkel, akik 
kiválóan tudnak élére állni turisztikai lát-
nivalók létrehozásának és gondozásának.”

Pánczél Károly országgyűlési képviselő 
is méltatta néhány mondatban azt a kitartó, 
hatalmas munkát, amelyet Udvari Zsolt vég-
zett, hiszen minden település életében nagy 
ünnep, amikor egy értékes épületet sikerült 
megmenteni és egy új intézményt létrehozni, 
amely ráadásul funkciójában szervesen kötő-
dik Ráckevéhez, a Kis-Dunához. Köszönetet 
mondott Udvari Zsoltnak, aki meglátta ezt 
a lehetőséget ebben régi kereskedőházban 
és akármilyen akadály gördült is elé, azo-
kat mind sikeresen és elszántan elhárította. 
Pánczél Károly kiemelte, hogy ezzel a mú-
zeummal is bővült a turisztikai attrakciók 
száma, amely azért is fontos, hiszen Ráckeve 
egyetlen fejlődési útvonala az lehet, hogy 
Magyarországnak rekreációs központjává 
váljon csodálatos természeti adottságaival, 
épített környezetével, látnivalóival a kulturá-
lis programok kínálata mellett. 

Az ünnepi beszédet Dr. Semjén Zsolt 
Magyarország Nemzet- és Egyházpoliti-
k áért felelős minisztere, Magyarország 
miniszterelnök-helyettese mondta el, aki 
fel hívta a jelenlévők figyelmét arra, hogy 
a 700 000 ezer főt magába foglaló magyar 
horgászok az ország legnagyobb társadalmi 
szervezetét alkotják, mégis meglepően és 
elszomorítóan kevés horgászati és halászati 
témájú múzeum van hazánkban, ezért is van 
nagy jelentősége az új Halmúzeum létrejöt-
tének. „A nagyvárosokban élő embereknek 
egyre nagyobb igénye támad arra, hogy 
visszatérjenek a természethez, turistáskod-
janak, kiránduljanak. Ennek a rekreáció-
nak a legnépszerűbb formája a horgászat.” 
Szent Ágostont idézte Dr. Semjén Zsolt, 
aki arra biztatta már az antik Rómában is 
a filozofálásban megfáradt embert, hogy 
menjen ki a természetbe, nézzen meg egy 
fát és helyreáll a normális gondolkodása. 
Azt is kifejtette miniszterelnök-helyettes úr, 
hogy ősi hagyományaink része volt már a 
halászat, amely ezer szállal kapcsolódik a 
magyar nemzet történelméhez, ezért is fon-
tos, hogy minél több kultikus intézménye 
legyen a horgászatnak halászatnak, amely-
nek lehető legjobb helyszíne: Ráckeve. Dr. 
Semjén Zsolt is köszönetet mondott Udvari 
Zsoltnak „szent megszállottságáért”, hogy 
nem adta fel a nehézségek ellenére sem en-
nek az álomnak a megvalósulását és Pánczél  
Károlynak, valamint Ráckeve város vezeté-
sének, hogy támogatta ezt a törekvést.

Megnyitotta kapuit a Halmúzeum!
Új kulturális intézménnyel gazdagodott Ráckeve
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Végül Udvari Zsolt kuratóriumi elnök, 
a Halmúzeum igazgatója idézte fel kötődé-
sét a halkultúrához, a halászathoz attól a 
pillanattól kezdve, amikor kisgyermekként 
kifogta Ráckevén az első halat, annak az 
álomnak a megtervezéséig és megvalósí-
tásáig, hogy most megnyithatja termeit ez 
a múzeum. Udvari Zsolt hálásan mondott 
köszönetet Dr. Semjén Zsoltnak és Pánczél 
Károlynak, hogy nemzeti és uniós források-
kal segítették a Halmúzeum épületfelújí-
tásának és berendezésének „szent ügyét”. 
Köszönetet mondott Vereckei Zoltánnak 
és a ráckevei képviselő-testületnek, hogy a 
város egyik legszebb épületét az alapítvány 
számára bérbe adták, és önkormányzati for-
rásokkal is támogatták. Köszönetét fejezte 
ki minden jelenlévőnek, adományozónak, 
aki ezen a hosszú úton segítette és a megva-
lósulás előtt a „göröngyös” utakat elsimítot-
ta. Udvari Zsolt felidézte ennek a több, mint 
500 éves épületnek a történelmét, remélve, 
hogy még sokáig szolgálja városunkat és a 
halászat, horgászat tárgyi emlékeivel ismer-
teti meg a betérő érdeklődőket. 

Az átadó ceremónia Beretvás Csanád 
szobrászművész „Potyka” kőszobrának 
le  lep  lezésével, majd az ünnepélyes sza-

lagátvágással folytatódott, végül Kallós  
Péter püspöki biztos, plébános megáldotta 
az épületet.

Ezután az érdeklődők végre megte-
kinthették a gazdagon berendezett kiállí-
tást, amelyen a kuratórium elnöke vezette 
őket végig, majd a bejárás után az udvar-
ban felállított rendezvénysátorba invi-
tálta vendégeket a Magyar Halkolbász 
Lovag rend által felszolgált „halkolbász” 
és „haltatár” kóstolók és hozzá frissítők 
elfogyasztására. 

Reméljük, hogy sok-sok látogatót vonz 
majd Ráckevére a Halmúzeum is, és a  

Kossuth Lajos utcánkon 
népszerűbbé válik ez az 
egyre szélesebb palettájú 
múzeumi negyed.

Szöveg, fotók: 
Jáki Réka

MEGNYÍLT A RÁCKEVEI HALMÚZEUM!
Legyen az elsők között, akik meglátogatják Ráckeve új kulturális intézményét!
170 m2-es kiállítótérben a horgászat, a halászat és a halak iránt érdeklődők kedvükre 
való kiállítást tekinthetnek meg.

NYITVATARTÁS (egész évben):
PÉNTEK 9:00–17:00
SZOMBAT 9:00–17:00

Belépőjegy felnőtteknek 800 Ft, gyermekeknek és nyugdíjasoknak 400 Ft.

Honlap: www.halmuzeum.hu
Email: info@halmuzeum.hu

A Halmúzeum a Kossuth utca – Sas köz – Eötvös utca sarkán található, az Ács Károly 
Művelődési Központ mellett, főbejárata az Eötvös utcai parkoló felől közelíthető meg.

Udvari Zsolt
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A Magyar Közlöny 2022. évi 94. számában 2022. június 7-én 
megjelent a Ráckevei-Soroksári Duna-ág revitalizációja pro-
jekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyil-
vánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 201/2022. 
(VI. 7.) Korm. rendelet, mely a kihirdetését követő napon ha-
tályba lépett. A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánítja az RSD-t érintő településeket és 
az RSD revitalizációja projekttel összefüggő közigazgatási ha-
tósági ügyeket (pl. vízügyi és vízvédelmi, környezetvédelmi, 
természetvédelmi hatósági eljárások, örökségvédelmi hatósági 
engedélyezési és bejelentési eljárások, ingatlan-nyilvántartással 
összefüggő hatósági eljárások, telekalakításra irányuló hatósági 
eljárások, területrendezési hatósági eljárások). A Projekttel ösz-
szefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági 
ügyeket, amelyek a Projekt előkészítéséhez, megvalósításához, 
engedélyezéséhez, használatbavételéhez és üzemeltetésének be-
indításához szükségesek, illetve a Projekthez közvetlenül kap-
csolódó közterület-rendezési, útépítési, közműcsatlakozási és 
-fejlesztési, továbbá azokkal közvetlenül összefüggő munkákkal 
kapcsolatosak. A kormányrendelet értelmében rövidülnek a Pro-
jekttel kapcsolatos ügyintézési határidők, továbbá a projekttel 
összefüggésben településképi véleményezési eljárást nem kell 
lefolytatni, településképi bejelentési eljárásnak nincs helye, va-
lamint építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt sem kell besze-
rezni. A Kormány a Projekttel összefüggő kiemelt jelentőségű 
ügyekben koordinációs feladatokat ellátó személyként a Pest 
Megyei Kormányhivatalt vezető főispánt, illetve a közigazgatási 
hatósági ügyekben eljáró hatóságként a Pest Megyei Kormány-
hivatalt jelöli ki.

A Magyar Közlöny 2022. évi 128. számában 2022. júli-
us 29-én megjelent a Duna–Ipoly Nemzeti Park létesítéséről 
szóló 34/1997. (XI. 20.) KTM rendelet, valamint a védett 
és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan 
védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben 
természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok 
közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet módosítá-
sáról szóló 20/2022. (VII. 29.) AM rendelet. A 2022. augusz-
tus 1-jén hatályba lépő rendeletmódosítás értelmében gyérít-
hető az eurázsiai hód Magyarországon, illetve adott esetben 
a hódvár is elbontható. A 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet 4/A. 
§ új (1) bekezdése szerint: „Közegészségügyi okból, a légi-
közlekedés biztonsága, az erdő- és mezőgazdasági termelés 
biztosítása, valamint a közérdeket sértő vízkárok megelőzése, 
mérséklése érdekében – amennyiben természetvédelmi érdeket 
nem sért és más célravezető megoldás nincs – a bütykös hattyú  
(Cygnus olor), a házi veréb (Passer domesticus), a nagy ká-
rókatona (Phalacrocorax carbo), a  sárgalábú sirály (Larus 
michahellis), a  sztyeppi sirály (Larus cachinnans), a  sere-
gély (Sturnus vulgaris), a  hörcsög (Cricetus cricetus) és az  
eurázsiai hód (Castor fiber) riasztása, elejtése, gyérítése, ál-

lományának szabályozása engedélyezhető. A bütykös hattyú 
(Cygnus olor), a nagy kárókatona (Phalacrocorax carbo), a 
sárgalábú sirály (Larus michahellis), a sztyeppi sirály (Larus 
cachinnans) és az eurázsiai hód (Castor fiber) riasztása, elej-
tése, gyérítése, állományszabályozása során ólomsörét haszná-
lata tilos.” Az eurázsiai hód gyérítését az erdő- és mezőgazda-
sági termelés biztosítása, valamint a közérdeket sértő vízkárok 
megelőzése, mérséklése érdekében a természetvédelmi ható-
ság engedélyezi, ha a kérelmező az ingatlan tulajdonosával, 
vagyonkezelőjével, illetve jogszerű használójával, valamint a 
vadászati jog gyakorlójával megállapodást kötött a tevékeny-
ség végzéséről, a gyérítést október 1. és március 31. között 
végzik, a gyérítést olyan eszközzel és módszerrel végzik, ame-
lyet jogszabály nem tilt a vadászható emlősfajok elfogására és 
elejtésére, és a gyérítést az engedélyezett módszer végzésére 
megfelelő képesítéssel rendelkező személy végzi. A vízvissza-
tartásra alkalmas, mérhető vízszint különbséget okozó, a víz-
folyás teljes keresztmetszetét átfogó, hód által épített struktúra 
(a továbbiakban: hódgát) elbontásához a természetvédelmi ha-
tóság engedélye szükséges. Ha a hódgát elbontása nem közvet-
len közegészségügyi vagy közbiztonsági okból történik, akkor 
az elbontás csak abban az esetben engedélyezhető, ha a hódgát 
által megváltoztatott élőhelyeken élő védett és fokozottan vé-
dett fajok védelmének szempontjai nem sérülnek. Az engedé-
lyezés során mérlegelni kell a vízvisszatartásra alkalmas hód-
gát környező területek vízellátottságára gyakorolt hatásait, és 
a bontás vadon élő őshonos szervezetekre, valamint a víztestek 
morfológiai állapotára gyakorolt esetleges negatív hatásait. 
Kiegészítő változás, hogy a nagy kárókatona gyérítése során 
a jogszabály alapján nem minősül a vadászat rendje megsér-
tésének, valamint tiltott vadászati eszköznek és módszernek 
a halőr által vadászjegy nélkül végzett gyérítési tevékenység, 
a nagy teljesítményű, 7,5 J-nál nagyobb csőtorkolati energiá-
jú, lőfegyvernek minősülő légfegyver használata, vagy a nem 
csak röptében történő elejtés.

Udvari Zsolt

Jogszabályfigyelő

Fogadónapok az RDHSZ 
irodában

Értesítünk minden Duna-ági horgásztársat, hogy Udvari 
Zsolt ügyvezető igazgató fogadónapokat tart a Ráckevei  
Dunaági Horgász Szövetség ügyfélszolgálati irodájában 
(2300 Ráckeve, Kossuth Lajos utca 94.) minden hónap  
utolsó csütörtöki napján 9:00–16:30 közötti időpontban.

A fogadónapokon előzetes bejelentkezés után lehet részt 
venni. A 06-30-231-7614-es telefonszámon vagy az iroda@
rdhsz.hu e-mail címen várjuk megkeresésüket.

Horgászüdvözlettel:  
RDHSZ
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Kedd reggel még nagy, lomha felhőgá-
lyák úsztak az égen, de délre mér-

séklődött a szél és kisütött a nap. A me-
teorológiai előrejelzés – kis csúszással 
– bejött, felszakadozott a felhőzet. Elér-
hető közelségbe került, hogy megszűnik 
az elmúlt hetek hűvös, esős időszaka. 
Érezték ezt a bokrok, a fák, melyek már 
zsenge, fényes levélkéket növesztettek 
és most már melegségre vágytak. Érez-
ték az emberek is, akik hazafelé menet 
arcukat a nap felé fordították és hossza-
sabban időztek el a szabadban. Érezte 
ezt Sanyi bácsi is, aki kispesti házának 
kertjében szemlélődött. A kerti munkák-
kal jól állt, a vetemények szépen fejlőd-
nek, most már ideje lenne leruccanni a 
birtokra, és megkezdeni a horgász sze-
zont is.  A felszerelés, etetőanyag már 
napok óta összekészítve, jó idő és elha-
tározás kérdése az egész.

– Lehetne egy kicsit melegebb! – 
mondta Erzsike, a felesége. Ilyenkor 
még át vannak hűlve a falak. Talán a 
jövő héten…, és közben férjére nézett, 
akinek arcizmai rángatózni kezdtek.  
Választ nem várva folytatta:

– Ha úgy gondolod, te menj le, de 
ígérd meg, hogy estére befűtesz! Én pe-
dig meglátogatom a húgomat.

Ebben maradtak.
És péntek reggel elindult öreg Suzu-

kijával az 51-es úton dél felé. Nemcsak 
a halakkal akart randevúzni, hanem a 
„fiúkkal” is, akik a vízparton szomszé-
dai voltak és legalábbis a nyári szezon-
ban baráti társaságot alkottak. Sanyi 
bácsiéknak gyermekük nem volt, ezért 
a társaság tagjait szinte fiaiként kezelte. 
Ő volt a kis csapat kovásza. Nyilvántar-
totta név- és születésnapjaikat, felhívta 
őket telefonon.  Kapukulccsal is rendel-
kezett hozzájuk, távollétükkor a víz- és 
villanyóra-leolvasót ő engedte be. Ami-
kor megérkezett, a Duna-sor még megle-
hetősen kihalt volt, itt-ott lézengett csak 
egy-egy ember. A parton horgásszal sem 
lehetett találkozni. Valahonnan kopá-

csolás hallatszott, elsétált megnézni kik 
lehetnek. Új tulajdonosok voltak, a tetőt 
javították. Visszaballagott a házához. 
Délutánig a kertben tett-vett, alaposan 
kiszellőztetett, kiterítette az ágyneműt a 
napra. Megállapította, hogy Erzsikének 
igaza volt, mert a falak ontották a hide-
get, ahogy az ablakokat bezárta. Persze 
ezt a hosszú évek tapasztalatai alapján 
ő is előre látta, mégis reménykedett a 
befűtés mellőzhetőségében. Mivel es-
tig egyik szomszédja sem érkezett meg, 
visszavonult a házba. Befűtött, fahulla-
dék volt bőven, nézte a tüzet és hallgatta 
a kályha duruzsolását. Elfogyasztotta az 
otthonról hozott elemózsiát és lefeküdt. 
Egy darabig hallgatta a bútorok pattogá-
sát, aztán elnyomta az álom.

Másnap reggel madárkoncertre éb-
redt. Amikor a zsalugátereket kitár-
ta, kint hétágra sütött a nap. A parti út 
megélénkült, sorra érkeztek a nyaralótu-
lajdonosok. A parti sáv megtelt élettel, 
emberi zajoktól lett hangos a környék. 
Valóságos kirajzás volt! Idén az első. 
A társaság tagjai közül is lejött min-
denki, aki számít. Délután, az áldott 
napsütésben, mint pihenő sirályok, úgy 
ültek sorban Sanyi bácsi széles stégjén. 
A szót eleinte a házigazda vitte, aki ma-
tuzsálemnek számított közöttük. Nem-
csak a kora miatt, hanem azért is, mivel 
már vagy negyven éve boldog nyaraló-
tulajdonos itt. A többiek „mindössze” 
tizenöt-húsz éves múlttal rendelkeznek. 
Mivel ősz óta így együtt nem találkoz-
tak, leginkább az addig történt otthoni 
eseményeket beszélték meg. Persze az-
tán rátértek a köztük lévő legfőbb ösz-
szekötő kapocs, a horgászat témakörére 
is. Ilyenkor nem számított, hogy Karcsi 
gimnáziumi tanár, Bandi vállalkozó, 
Árpi főkapitánysági nyomozó, Sanyi 
bácsi nyugalmazott osztályvezető, Robi 
rokkantnyugdíjas. A horgászat terén is 
jól kiegészítették egymást. Sanyi bácsi, 
Bandi és Robi főleg pontyra horgászott, 
Karcsi keszegezett. Árpi pedig – csak-

úgy, mint hivatásában – itt is a rablókat 
üldözte. Tőle származott az a mondás, 
hogy süllőt nehezebb fogni, mint gyil-
kost!

A beszélgetés közben körbejárt a de-
mizson, sőt ropogtatni való sütemény is 
előkerült, mivel Sanyi bácsi nem csak 
szóval traktálta vendégeit. Már jól benne 
jártak a délutánban, amikor Robi – aki 
közülük a legnagyobb barátságban állt 
az itallal – mély, borízű hangján rátért 
kedvenc témájára: – Régen minden jobb 
volt!

Bandi ekkor már mocorogni kezdett, 
majd „megyek, megiszom egy kávét!”  
kijelentéssel, kivonta magát a nosz-
talgiázások alól, és elballagott a háza 
felé. Már kényelmetlenül érezte magát 
a többiek között. Az emlékező tehetsége 
gyengébb volt, ő nem tudta ilyen ponto-
san felidézni, hogy mikor, hol, hogyan 
is volt. Úgy érezte, hogy előre tekint, a 
többiek meg inkább hátra. Ő vállalkozó, 
szereti maga eldönteni a dolgok menetét, 
neki ne parancsoljon senki! Nem szeret-
te a szócséplést, nem volt a szavak em-
bere. Lám, iskolai végzettsége elmarad a 
többiekétől, mégis jobban megy a sora, 
anyagilag bizonyosan. Ilyen gondola-
tok között távozott, és negyedóra múlva 
már kint ült a stégjén önetetős fenekező 
botjai mellett. Élvezte, hogy maga lehet. 
Sötétedésig horgászik, aztán bemegy, 
újdonsült párja, Csillácska addig össze-
üt neki valami vacsorára valót. Ekkor, a 
jobboldali botján felvágódott a jelzőka-
rika és kopogva, szinte odaragadt a bot-
hoz. Bevágott, majd a feje fölé tartotta a 
botot. Érezte, hogy akadt és ponty lehet 
a horgon. Nem erőltette, hagyta, hogy a 
hal távol, a nyílt vízen körözzön. Közben 
a körök egyre szűkültek és a stég előtti 
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területre szorítkoztak. A hínár nem nőtt 
még föl, egyéb víz alatti akadály sem 
veszélyeztette a fárasztás sikerét. Két-
szer is megpipáltatta zsákmányát, majd 
alátolta a merítőhálót. Szép, egészséges, 
igazi Duna-ági tőponty volt, közel a két 
kilóhoz. Oldalpikkelyei sárgás-barnák, a 
mellúszói narancsszín árnyalatúak, háta 
pedig zöldes-fekete. Halát egy egyszerű, 
gyűrűzetlen haltartó szákba csúsztatta, 
melynek szájára egy pirosra festett pa-
rafa dugót húzott. Ez a szák valóságos 
ereklye volt számára! Még a nagybáty-
jáé volt valamikor, aki a Balatonon hor-
gászott. Megígérte, hogy majd elviszi 
horgászni, de elfoglalt ember lévén erre 
csak egyszer került sor. Egy nagy vö-
rösszárnyú keszeget fogtak mindössze, 
de a kis Bandinak nagyon tetszett! Fé-
lóráig is elnézegette az impozáns halat. 
Nagybátyja nem értette, hogy mit lehet 
egy keszegen ennyit nézegetni? Arra 
gondolt, hogy talán a piros szín tetszett 
meg neki, ezért később Bandinak aján-
dékozta a szákot, amelyen a piros dugó 
volt. Ez volt tehát a haltartó története. 
Gondolataiból az újabb kapás zavarta 
föl, most a baloldali botján járt föl-le a 
jelző. Rövid fárasztás után újabb, hason-
ló méretű ponty került előző társa mellé.

Úgy látszik megjött a csapat! – gyúj-
tott rá egy cigarettára, és tapasztalatból 
tudta, hogy ilyenkor megjöhet a harma-
dik is. Meg is jött, de ez már láthatóan 
kisebb volt az előzőeknél. 

Nagyon elégedett volt magával. 
Az idén még egyszer sem volt lehető-
sége horgászni, most meg alig egy óra 
alatt három pontyot fogott. Amíg a töb-
biek a múltidézéssel voltak elfoglalva, 
meg a demizsonnal, addig ő kihasználta 
a kedvező lehetőséget. Ekkor jelent meg 
Karcsi és Robi, akik már hiányolták. 
Megtekintették a zsákmányt és persze 
hamar szétkürtölték a többieknek a fo-
gást. Néhány perc elteltével Sanyi bácsi 
is megérkezett.

– Na, hadd látom azokat az ebihala-
kat! – rikkantotta.

Bandi nem szólt, csak a haltartó felé 
bökött a kezével.

Az öreg a teli szákot meg-megemel-
ve, el is merően bólintott: – Hiszen ezek 
gyönyörű példányok!

A lemenő nap sugarai valósággal 
szikrákat vetettek a pontyok pikkelyein. 
A csillámló víztükör teljesen elvakította 
Sanyi bácsit, aki közben a haltartó rögzí-
tésén fáradozott. A szák zsinórját a stég 
oldalához erősített vaskampóra kellett 
volna akasztania. Mivel a naptól alig 
látott, a mozdulatot elvétette és a zsi-
nórt a kampó mellé akasztotta. Először 
nem is észlelte téves mozdulatát, min-
den erejét arra összpontosította, hogy 
térdre ereszkedve, félig pityókásan, bele 
ne essen a vízbe. Csak, amikor sikerült 
feltápászkodnia, akkor döbbent rá, hogy 
a halakkal teli szák lassan távolodik a 
stégtől, és mint a lassított felvétel, elme-
rül a vízben. Karcsi és Robi döbbenten 
álltak, szinte földbe gyökerezett a lábuk. 
Az öreg sápadtan fordult feléjük, vala-
mit mondani akart, de értelmes hang 
nem jött ki a torkán.

Bandi, viszont paprika vörös arccal 
felordított:

 – Sanyi bácsi! Mit csináltál?!
 – Bandikám, ne haragudj! – hebegte. 

A kérlelés azonban nem hatott, Bandi 
feldúlva elrohant és házába érve bevágta 
maga mögött az ajtót.

– Menj utána és még egyszer kérj 
tőle elnézést! – tanácsolta Robi.

Az öreg bólintott, aztán Bandi nyara-
lója felé vette az irányt. Éppen be akart 
kopogni, amikor bentről üvöltözés hal-
latszott:

– Nem igaz már, hogy az öreg miket 
csinál! Beleüti az orrát mindenbe!

– Azokat a nyomorult pontyokat saj-
nálod? – kérdezte Csillácska.

– Sajnálhatnám azokat is! De nem-
csak erről van szó…hiába is mondanám 
neki. Ő a nyomorult, nem a pontyok! 
Képtelen a megújulásra!

Sanyi bácsi nem hallgatózott tovább. 
Neki ez is sok volt. A hallottak miatt a 
bocsánatkérés elmaradt. Összetörve ván-
szorgott haza. Közben teljesen besötéte-
dett. Kavarogtak benne a gondolatok, nem 
tudta mitévő legyen. Kétségbe esésében 
szomszédjához, Árpihoz zörgetett be.

– Árpád! Bajban vagyok, adj taná-
csot!

A házigazda éppen vacsorázott. Előt-
te az asztalon kenyér, szárazkolbász, 
újhagyma. Lenyelte az utolsó falatot és 

érdeklődve nézett az öregre. Húsz éve is-
merték már egymást, de idős szomszéd-
ja még sohasem szólította őt Árpádnak. 
Árpi, Árpikám, ez volt a megszólítás. 
A délután együtt, jó hangulatban telt. 
Nem tudta elképzelni, hogy azóta hon-
nan ez a nagy változás. És Sanyi bácsi 
lerogyott egy székre és előadta a történ-
teket, amiről Árpi nem tudott semmit. 
A bűn üldözője bajuszát sűrűn simogat-
va, nagyra nyílt szemekkel hallgatta vé-
gig. Közben arra gondolt, hogy hivatali 
időben, az esetet hallva hány kollégája 
tudná megőrizni a komolyságát. Ami-
kor ütik-verik, kirabolják, vagy megölik 
egymást az emberek, szerte a világban 
háborúk dúlnak, egy idős sporinak mind-
össze az a gondja, hogy kicsúszott resz-
kető kezéből a szák zsinórja és elúsztak a 
halai. Csakhogy ő is a horgászok „kaszt-
jába” tartozott! Ezért mélyen átérezte az 
öreg búját-bánatát. Bandit persze any-
nyiban felmentette, hogy hasonló hely-
zetben ő sem dicsérte volna meg Sanyi 
bácsit, ha kikötött süllőit vagy harcsáit 
szélnek, pontosabban víznek eresztette 
volna. A meghallgatás után azt tanácsol-
ta nyugdíjas barátjának, hogy reggel néz-
zen körül a parton, hátha a halakkal teli 
szák felakadt valamin. Szerinte ugyanis 
nem juthattak messzire. Sanyi bácsi ha-
zaérve sem tudott megnyugodni. Egyre 
kavarogtak benne a gondolatok, először 
magát hibáztatta. Ha rajta lett volna a 
szemüvege! Ha nem süt a szemébe a le-
menő nap! Ha nem száll a vér a fejébe, 
amikor lehajolt! Később már a Bandiban 
kereste a hibát. Önző, sumák egy alak! 
Mit képzel magáról?! Azért, mert meg-
szaladt neki, nehogy már így merjen vi-
selkedni! Legalább a korát és régi beosz-
tását tisztelné! Még, hogy ő nyomorult 
lenne?! Azért elért valamit az életben. 
Tisztességben őszült meg! Gyermekük 
nem született, mégis kitartott a felesé-
ge mellett. A Bandi már két asszonytól 
is elvált. A jelenlegi párja egy buta liba! 
Persze ő sem egy agytröszt! Nem veszi 
észre, hogy ez a nő csak a pénzére hajt? 
Ruhástól, csak úgy az ágyra dőlve fe-
küdt, nem jött szemére álom. Mikor le-
nyugodott kissé, egyre csak a távolodó 
szákot látta maga előtt. Kint már világo-
sodott, amikor végre elnyomta az álom.
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Amikor felébredt, felöltözött és Árpi 
tanácsát megfogadva a partra ment.  Rö-
videsen ráébredt, hogy nem is olyan 
könnyű a partot „átvizsgálni.” Ugyanis 
a nádasok előtti területre nem mindegyik 
stégről van rálátás, nem beszélve arról, 
ha a pontyok bebújtak valamelyik stég 
vagy bokor alá. Hallgatózott még egy 
keveset, de loccsanás vagy verdesés nem 
hallatszott. Még csónakkal járva a vizet, 
is elég reménytelennek látszott az egész! 
Csónakja azonban már régen nincs. Le-
hangolva bandukolt vissza. A partról visz-
szatérve Árpiba botlott, aki a kocsija szél-
védőjéről a lerakódott párát törölgette. 

– Sajnos telefonáltak, vissza kell 
mennem Pestre! – magyarázkodott. 

– Körülnéztem a parton, de nem jár-
tam eredménnyel, mondta Sanyi bácsi. 
Nem tudom, mi tévő legyek.

– Nézd, Sanyi bátyám! Olyan több-
ször előfordul, hogy valaki a kocsmában 
agyonszúrja kenyeres pajtását, aztán be-
ballag a kapitányságra és feladja magát. 
Olyan is megesik, hogy valaki szóváltás 
után megfojtja az anyósát, aztán jelent-
kezik a rendőrségen. Olykor az is elő-
fordul, hogy az illető nagyobb összegű 
pénzt, vagy kincset talál és beszolgáltat-
ja. De olyan esetet még nem hallottam, 
hogy valaki egy pontyokkal teli szákot 
talált volna a Kis-Dunában és vissza-
szolgáltatta volna!

Az öreg teljesen elszontyolodva állt 
előtte. Árpi a vállára tette a kezét és azt 
mondta:

– Ne keseredj el annyira, próbáld túl-
tenni magadat az egészen! Kérj elnézést 
a Banditól, nem olyan rossz ember ő. És 
vegyél neki egy új haltartó hálót!

Sanyi bácsi lehangoltan nézte, ahogy 
beült a kocsijába és elhajtott. A bocsá-
natkérésre egyelőre képtelennek érezte 
magát. Összecsomagolt és hazauta-
zott. Otthonában napok teltek el, amíg  
Erzsike, a felesége lelket tudott bele ön-
teni. Csütörtökön jelentkezett Csaba, aki 
szegről-végről rokona volt. Huszonéves, 
egyetemista és ami a legfontosabb: hor-
gász! Már többször levitték magukkal 
Tassra, nagyon jól érezte magát. A hét-
végétől felszabadul a süllő és a balin ti-
lalma, szeretné új műcsalijait kipróbálni. 
Ezt a lehetőséget nem lehetett kihagyni! 

Ezúttal hárman indultak útnak. Erzsike 
is felkészült, feltöltötte süteménytárát. 
Titkon békeangyalnak készült!

Szombat hajnalban Csaba már ott ült 
Sanyi bácsi mellett a stégen. Mivel kapá-
suk nem volt, Csaba fogta a pergetőbot-
ját és felfedező útra indult. Megelége-
déssel nyugtázta, hogy kevesen vannak 
lenn, szabad a pálya. A stégekről dobált, 
rávágása nem volt. Rablást sem látott 
sehol a közelben. Egy elhagyott stégre 
lett figyelmes, mellette egy vén fűzfa ló-
gatta koronáját a vízbe. Frissen zöldellő 
ágai között kishalak tanyáztak. Ideális 
pálya ez ragadozóknak is! Dobott hár-
mat-négyet, minden eredmény nélkül. 
Taktikát változtatott, felment a stég-
re, hogy jobban lásson. Feltűnt, hogy 
az ágaktól a meder felé, kb. 5 méterre, 
lavórnyi területen pezseg a víz. Mi lehet 
az? Dobálni kezdett, jobbról is, balról 
is elhúzta mellette a villantót. Rávágás 
nem volt, de a pezsgés is abbamaradt. 
Néhány perc elteltével újra pezsegni, 
gyöngyözni kezdett a víz. Újra dobálni 
kezdett, és az előbbi helyzet megismét-
lődött. Mi okozhatja ezt? Nem rablóhal, 
annyi bizonyos. Az vagy rávágott, vagy 
már továbbállt volna! Teknősre gondolt, 
előfordult már hasonló, hogy teknős 
kavarta a vizet. Csaba most ismét tak-
tikát változtatott, már nem a gyöngyö-
zés mellett húzta el a műcsalit, hanem 
a közepén. Kezdeményezése bejött, 
akadást érzett! Akadást igen, de nem 
tudta egyből, hogy nem elakadást-e. Rá-
vágás ugyanis nem volt, csak ráneheze-
dés. Hasonló, mint egyszer, amikor egy 
víz alatti, nagyobb nejlonzsákba akadt. 
Mintha lomha rúgásokat is érezne a bot 
végén! Igen, ez a „valami” él, de mi le-
het az? Nagyon lassan jön, kavarja az 
iszapot rendesen. Az izgalomtól a szíve 
szinte már a torkában dobog.  Végre fel-
tűnik egy hínártól, vékony ágaktól borí-
tott haltartó háló! Csaba közelebb már 
nem tudta húzni, ezért a stégről előreha-
jolva, a háló szemei közé nyúlva fogta 
meg „zsákmányát”, egy haltartó hálót. 
A benne lévő három ponty élt, de alig 
mozdultak, teljesen ki voltak merülve. 
A rárakódott uszadéktól ugyanis nem 
bírtak mozogni. Sanyi bácsi alig akar-
ta elhinni az egészet. Csak állt és nézett 

fia tal rokonára, aki megmentette őt az 
egy héttel ezelőtti blamától.

Amikor tudatosult benne, hogy ez 
nem álom, hanem valóság, Csaba nyaká-
ba ugrott és örömében úgy szorongatta, 
hogy ifjú rokonának ropogtak a csontjai. 
Majd ölelgette és becézgette:

– Csabi! Csabikám! Csabinkóm! 
Aranyos Csabócám!

A fiú alig értette a helyzetet. Óriási 
szerencséje volt, ez kétségtelen. Ilyen 
fogást nem sok pergetőhorgász mondhat 
magáénak! Az meg, hogy egy hozzátar-
tozójának ezzel még elégtételt is adjon, 
ritka lehet, mint a fehér holló.

– Az Árpinak igaza volt! – állapította 
meg Sanyi bácsi. A pontyok tényleg nem 
mentek messzire. Biztos az egyik Makád 
felé indult volna, a másik Dömsöd felé, 
a harmadik meg a Rózsa-szigetnek. Így 
aztán a szökés helyétől egy hét alatt sem 
tettek meg többet ötven méternél.    

Délután lett, mire Bandiék lejöttek. 
Üzentek érte, hogy nézzen ki a stégre, 
mert ismerősei érkeztek. Először nem 
akart kijönni, Csilla segítségét kellett 
kérni. Kedvetlenül forgatta a fejét, hogy 
miről lehet szó. Ekkor Sanyi bácsi a ki-
kötött szák felé bökött. Bandi óvatosan 
közelítette meg, mert még mindig vala-
milyen vicctől tartott. Meglátta a haltar-
tószák ismerős, piros dugóját, és kiemelte 
tartalmával együtt. Szélesen mosolygott, 
de nem értette az egészet.

Csaba elmesélte a megtalálás körül-
ményeit. Bandi sűrűn köszörülte a torkát, 
aztán odavetette:

– Hihetetlenül szerencsés vagy, Öreg! 
Mérgemben már mindenfélét mondtam 
rád „magamban”!

– Ezt hallani véltem… Szólalt meg 
Sanyi bácsi, aki kezdte megtalálni ön-
magát.

Álltak a stégen, keresték még a 
szót, de az elmúlt hét feszültsége már 
tovaszállt. Az öreg ekkor végignézett 
a széles Duna-ágon, melynek csak a 
felszínét borzolta a szél. Idei vadka-
csák szelték a vizet és a közeli fűzfán 
fészkét igazgatta az örvösgalamb. A kis 
társaság felett újra kisütött a nap és fel-
ragyogott a május.

Szentjóby István
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Ezt követően a növényeket beillesztettük a nádkötegek közé, 
gyökerüket tőzeggel vettük körbe.

A beültetett nádszerkezeteket azonnal vízre is bocsátottuk, hogy 
meggyőződjünk arról, valóban fennmaradnak a vízen.

Végül a két Petrovics Lászlóval juttattuk a végleges helyére a 
két mesterséges úszólápot, és horgonyoztuk le.

További együttműködés lehetősége merült fel 
a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatósággal, a 
mesterséges úszólápok alakulásának követése, 
havonta drónnal készült légi felvételekkel.

Schwarczenberger Magdolna

Aszigetszentmiklósi úszólápot érő olajszennyezés szíven ütötte 
az itt élőket, felhívta a figyelmünket a környezetünkben meg-

bújó természeti értékek fontosságára. Ezért a Szigetszentmiklósi 
Batthyányi Kázmér Gimnáziumban az erdei iskolák tematiká-
ja az úszólápok köré szerveződött az utóbbi években a gyerekek 
szemléletformálása érdekében. Programtartóként meghívott úszó-
lápszakértők Dr. Zöld-Balogh Ágnes és Dr. Balogh Márton szaba-
dalmaztatott módszerét alkalmazva iskolánk elkezdte az előhely 
helyreállítását az érintett szervezetekkel összefogva. Mesterséges 
úszólápokat készítünk nádból, melyekbe lápi növényeket ültetünk, 
melyeket ép lápokról gyűjtünk be.

A begyűjtéshez a növények fajlistáját elkészítette Dr. Zöld- 
Balogh Ágnes és Dr. Balogh Márton, ezt a Duna-Ipoly Nemzeti Park 
Igazgatósága is jóváhagyta. Ezt követően fordultunk a Környezet-
védelmi, Természetvédelmi, és Hulladékgazdálkodási Főosztály-
hoz a Tankerület segítségével, ugyanis a növények begyűjtéséhez 
és betelepítéséhez a hatóság engedélye szükséges.

Közben sikerült megfelelő mennyiségű levágott nádhoz jutnunk 
Dinnyésről, amit a RDHSZ munkatársa, Pfeifer Rikárd, hozott el. 
Kaptunk kb. 30 kévét, amit a Szigetszentmiklósi Önkormányzat 
által rendelkezésünkre bocsátott, Rév soron található ingatlanban 
tudunk tárolni a felhasználásig. 

A következő lépés a beültetendő növények begyűjtése volt, erre 
a nyáron került sor. A hűvösebb tavasz miatt 2–3 héttel később a 
tervezettnél.

A begyűjtésben Szigetszentmiklósi Horgász Egyesület bizto-
sított két motoros csónakot, tagjai Petrovics László és fia, ifjabb 
Petrovics László segítségével tudtunk a hókonyban mindenhova 
eljutni, és növényeket begyűjteni.

A mesterséges úszólápok elkészítésében a gimnázium 10. 
év folyamos osztályos diákjai vettek részt. Az olajszennyezés 
helyszínén elkészítették a gyerekek a nádból Czita Zoltán tanár úr 
és Sete Krisztina tanárnő irányításával a „tutajokat”. 

Tájékoztatás a „Teremtsük újra” – 
szigetszentmiklósi úszóláp helyreállítási 
projekt első üteméről

Folytatás a borító 3. oldalán

A borító 2. oldal folytatása
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ÚJ DUNA-ÁGI 
HÍRADÓ

A Ráckevei 
Dunaági 
Horgász 
Szövetség 
hivatalos lapja

6. évfolyam, 2022. 3. szám (ŐSZ)
INGYENES

Ifjúsági Casting Világbajnokság

Megnyitotta kapuit 
a Halmúzeum!

Felértünk a csúcsra

Pokornyik László (Petőfi  SHE) harcsája (56 100 g, 180 cm, 84 cm).
A rekordot a sporttárs 2022. július 10-én fogta az RSD főágban, Makádnál, 

stupekes módszerrel, kishallal csalizva


