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Áldott Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánunk!

A 2022. év fontosabb
változásai

Mi is
az a spanyol
pikkelyes
ponty?

Az úszólápok
természeti értéke
és szerepe
2021. őszi
haltelepítés

Bak László sporttárs (Szigetbecsei HE) 17 770 grammos pontya (82 cm, 80 cm).
Fogás helye, időpontja: RSD 8–9 fkm, jobb part, 2021. 08. 27.
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Jövőre megnyílik a Ráckevei Halmúzeum

A

Vidékfejlesztési Program keretén belül a Felső-Homokhátság
Vidékfejlesztési Egyesület működési területére meghirdetett,
VP6-19.2.1.-33-6-20 kódszámú, „Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület – Helyi turisztikai kínálat bővítése” című felhívás
alapján a ráckevei székhelyű Magyar Halászati Kultúráért Alapítvány, mint kedvezményezett a „Ráckevei Halmúzeum Projekt”-re
pályázati kérelmet nyújtott be. A mindösszesen 14 888 008 Ft
összegű, 100%-os támogatási intenzitású projekt sikeresen támogatást nyert el a 2021.01.01-09.30. között megvalósult beruházáshoz
(a projekt azonosítója: 3241766364). A pályázat eredményeképpen
a Halmúzeum 2022. év első felében megnyitja kapuit a nagyközönség előtt. A projekt keretében a Kossuth utca–Sas köz–Eötvös
utca által határolt országos jelentőségű, 1/1 önkormányzati tulajdonú, reneszánsz műemléképület örökségvédelmi engedélyes építési,
épületfelújítási munkái történtek meg (pl. főbejárati üvegportál,
középkori boltíves kocsiáthajtó fakapu rekonstrukció, lásd fotókon). A LEADER-támogatás jelentős lendületet adott a halászati
és horgászati kiállítóhely és bemutatótér funkciójú „Ráckevei Halmúzeum” mint új kulturális intézmény és turisztikai szolgáltatóhely
létrehozásához. A „Helyi, térségi, országos és nemzetközi jelentőségű turisztikai adottságok, kulturális programok és azok hátteréül
szolgáló intézmények fejlesztése, kiépítése” HFS célhoz a projekt
jól illeszkedik. A Ráckevei Duna-ág menti települések történeti,
néprajzi hagyományaihoz a magyarok „nagy ősfoglalkozása”, a

halászat, tárgyi emlékeinek bemutatása szervesen kapcsolódik,
valamint hazánk legnépszerűbb szabadidős tevékenységéhez, a horgászathoz kapcsolódó egyedülálló gyűjtemény reményeink szerint
vonzó célponttá teszi majd az új intézményt a halászok, horgászok
és halbarátok körében.

Udvari Zsolt

Melyik faj legyen az év hala 2022-ben?

A

Magyar Haltani Társaság folytatva a
hagyományokat, a 2022-es évre is meghirdeti AZ ÉV HALA választást. A kitüntető címre ezúttal is három halfajt javasoltunk,
közülük a nyertes természetesen az lesz,
amelyik a társaság tagjaitól, és minden,
határainkon innen és túl lakó, halakat ismerő, halakat szerető érdeklődőtől a legtöbb
szavazatot kapja 2021. december 31. déli
12 óráig. A jelölési elveknek megfelelően
mindhárom faj őshonos vizeinkben, továbbá van közöttük védett és fogható faj is.

nem figyelünk rá, hogy utóbbinak a hátúszója sokkal hátrébb kezdődik a hasúszó
tövénél. Elsősorban az álló- és a lassan
áramló vizeket kedveli. Növekedése lassú,
de a kisebbekből is nagyon finom, ropogós
sült hal készíthető.
2. Bagolykeszeg (Ballerus sapa)

1. Bodorka (Rutilus rutilus)

Egyik jelöltünk a hazánkban szinte mindenfelé megtalálható bodorka. Narancsvörös szeme és hasonló színű úszói alapján
nem nehéz felismerni, de a vörösszárnyú
keszeggel könnyen összetéveszthető, ha

3. Széles durbincs
(Gymnocephalus baloni)

A másik jelölt a nagyobb folyóink
dévérzónáját jellemző bagolykeszeg.
Nevét nagy szeméről és a bagolycsőrhöz hasonlóan lekerekített orráról kapta.
A keszegfélék közül ennek a leghosszabb
a farokalatti úszója. Hozzá hasonlóval
csak a laposkeszeg rendelkezik, de míg
annak felső állású a szája, ennek alsó állású. A bagolykeszeg áramláskedvelő faj.
Jól fejlett példányai elérik a 25–30 centit,
a húsa ízletes.

Harmadik jelöltünk a védett széles durbincs, melyet 1974-ben írtak le a Dunából.
A vágódurbinccsal ellentétben kissé meredekebben emelkedik a tarkója, kimerevített
hátúszójának a vége derékszögben éri el a
faroknyelet, és testén a kis barna foltocskák többnyire szabálytalan harántsávokba
rendeződnek. Áramláskedvelő faj, természetvédelmi értéke példányonként 5000 Ft.
A Magyar Haltani Társaság várja a halbarátok szavazatait.
A szavazógombok segítségével a fenti 3 faj
közül lehet választani a
Magyar Haltani Társaság honlapján:
http://haltanitarsasag.hu/
azevhala_hu.php

A

z ima nálam nagyon régen kezdődött.
Szinte emlékeim legelején. Ülök az
ágyban és egy pár száraz, öreg kéz összefogja az enyéimet.
– Mondd, kisfiam… És én mondtam
utána az imát. Az ágy puhasága simogatott, az est zsongított, az álom a szemem
körül járt és én mondtam az imát, és
gyönge gyermeki képzeletemmel felemeltem lelkem az Istenhez.
Később – a diákévek kamaszos rohanásában – az ima a templomot jelentette, ahol elcsitultak a zűrzavaros vágyak,
lassúra vált a lépés, tompán koppantak
a szentelt kövek és az oltár előtt lobogó örökmécs mindig megmelegített, ha
kinyújtottam feléje didergő kezemet.
Ekkor már nem könyvből imádkoztam és
nem is a régi kis imádságokat mondtam.
A kivilágosodó értelem szavakat keresett,
melyek újak, szépek voltak és csak az én
örömömet, bánatomat, kérésemet vitték
az Örökkévaló elé.
Aztán jött az előbbi világégés és mindig mélyen megrendített az imára zendült
kürtök rivalgása s a térdre hullt harctérre induló századok halálos csendje, ahol
szinte érezni lehetett az elhagyott otthonok
felé szálló gondolatokat, aggódást, szere-

Fekete István:

Az ima

tetet, igazi imát, ami hangtalanul szárnyalt
a halál felé induló férfiak lelkéből.
Ó, milyen kicsik és mégis mennyire
férfiak voltak ezek a katonák, akik káromkodva ébredtek, káromkodva feküdtek és
csak itt döbbentek rá, hogy az igazi kiállás hitben, vérben, fájdalomban, betegségben és imádságban akár ezrek előtt a
nyílt terek porában: az egyetlen és valódi
férfiasság.
Aztán jött a zuhanás Trianon halálos
völgyébe. Jött a megalázás, a szégyen,
az elesettség, szegénység, járvány és
jöttek az imák. Az egész nemzet megtanult imádkozni és nem szégyellték már a
férfiak sem – egy-egy „szóra” – befordulni a templomba. Ezek a férfiak többnyire
megjárták a harctereket és megtanulták,
hogy egyetlen félelem örökös csak – nem
halálfélelem, hanem az istenfélelem. És
ahogy az imádság felé fordult a nemzet,
úgy emelkedtünk ki a halálra ítéltség posványából.
Amilyen csendesek lettünk, olyan
hangos volt körülöttünk a győztesek
páholya, és amilyen fennhéjázók voltak
ők, olyan alázatosak lettünk mi, mert
akkor éreztük már, hogy az alázatosságnál nincsen nagyobb a világon. És
elhallgatott körülöttünk az erőszak süvöltése, mert halkan szólni kezdtek a kassai
harangok és meghallhatták az egész világon, amikor a dómban a magyarok Te
Deum-ot imádkoztak. Nagy, szent pillanatokban mindig az ima volt velünk, mellettünk, értünk. Nagy örömökben, nagy
sírásokban, csendben és viharokban: ima,
ima. És most mégis mind több helyen
hallom, olvasom, hogy valaki imádja a
lencsefőzeléket, imádja a karóráját, imádja a kirándulást és a táncot. Préda lett ez
a szó, melyet magyar paraszttól sohasem
hallott senki, és elkopott lassan, mint a
kocsmaküszöb.
Mindenki „imád” mindent.
A lovát, a szeretőjét, a nyakkendőjét… megszentségtelenítve egy szót, az
emberi lélek néma himnuszát, tisztaság, a
kérés, a vigasz, a félelem, az istenkeresés
egyetlen, utolsó felkiáltását, amikor már
nincs semmi, de semmi segítség, ments
vár, csak az ima.
Ne imádj hát mindent, édes Magya
rom, ne szórd lelked aranyát, nyelved
szépségét a rombolás disznai elé, ne
imádj semmit, csak az Istent, mert nem
tudod, milyen idők jönnek és nincs az a
vihar, mely elpusztíthatna, ha veled van
az imádság és veled van az Isten.
(Esti Ujság, 1944. január 15.)

Borítón: Fábián Ferenc (Kinizsi HE) 8 kg-os süllője (84 cm, 50 cm). Fogás helye, időpontja: RSD Szigetszentmárton, 2021. 11. 01.
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Tisztelt Olvasó!

hat évszaka” (2019). És most elérkeztünk a
csúcsponthoz! 2021-ben készült el az RDHSZ
megbízásából az „RSD – A marasztalt folyó”
c. alkotása a szeretett Duna-águnkról. Ezúton
örömmel értesítjük a T. Olvasót, hogy az „RSD –
A marasztalt folyó”, a gödöllői Nemzetközi
Természetfilm Fesztiválon, a Kárpát-medencei Filmszemle, a Kárpát-medence természeti
értékeit bemutató természetfilmek kategóriáját
megnyerte! Gratulálunk az alkotónak és további szakmai sikereket és eredményeket kívánunk
a nemrégiben befejezett kárókatonás filmjéhez („Közlegények”, Pfeifer Rikárddal közös
alkotás), és a hamarosan
elkészülő Körös-vidéket
bemutató halas természetfilmjéhez is. Bravó,
Maestro!

I. helyezett természetfilm:

RSD – A marasztalt folyó!
„Aki azt képzeli, hogy minden gyümölcs ugyan-

akkor érik meg, mint a szamóca, az semmit
sem tud a szőlőről.” – tartja a Paracelsusnak
tulajdonított mondás. Igaz ez Szendőfi Balázs
barátunkra is. Balázs alapvégzettsége szerint
basszusgitáros, és már felnőtt fejjel fordult az
érdeklődése komolyabban a halak irányába és
vált autodidakta halkutatóvá, majd lett előbb
amatőr és most már bátran mondhatjuk „profi”
természetfilmes. Lássuk filmográfiáját: első
filmjével, a Budapest halaival (2015) rögtön
berobbant a halas köztudatba, majd jöttek szép
sorban a jobbnál-jobb remekek, a „Hegyek-völgyek halai” (2018), majd „A szőke tó – A Tisza-tó

Udvari Zsolt
főszerkesztő

A 2022. év fontosabb változásai

A

z év végének közeledtével a horgászok
többsége szögre akasztja felszerelését,
és az elmúlt szezon összegzése mellett előre
tekintve sokan már a következő év változásairól is elkezdenek tájékozódni. A legtöbb horgászt érdeklő két téma a jegyárak alakulása és
a horgászrend módosításai. A terjedelmes és
bonyolult szabályok közötti könnyebb eligazodás érdekében ezeket a változásokat ves�szük sorra az alábbiakban.
Mindenki a saját bőrén érezheti, hogy a
közelmúltban milyen mértékben emelkedett

az árszínvonal Magyarországon. Ez Szövetségünk működését is alapvetően befolyásolja, hiszen nagy növekedést tapasztaltunk – többek között – a haltermelés és
a halőrzés költségeiben, amelyek a jegyár
legfőbb mozgatórugói. A haltakarmányok
ára 30–40%-kal emelkedett az elmúlt egy
évben, az üzemanyagok árának 30% feletti
növekedését pedig mindenki tapasztalhatta.
A szövetség 33 alkalmazottjának is 10–20%os béremelést kell előirányozni ahhoz, hogy
nálunk maradjanak a munkavállalók, és a

haltermelés és halőrzés eddig megszokott
színvonalát tartani tudjuk. Ennek megfelelően a RSD területi jegyárai mintegy 10%kal emelkednek 2022-ben, az éves általános
felnőtt területi jegy ára így 44 000 Ft lesz,
a bojlis behúzós jegy pedig 72 000 Ft-ért
lesz elérhető. A mellékvízi jegy ára 34 000
Ft-ra emelkedik, az RDHSZ-Balaton jegy
pedig 60 000 Ft-ba fog kerülni. Továbbra
is elérhetőek lesznek a rövidebb időszakra
vonatkozó jegyek, a leggyakrabban vásárolt
24 órás jegy ára pl. 3900 Ft lesz. A gyermek
és ifjúsági éves jegyek árai nem emelkednek. A jegytípusok és -árak listája megtalálható honlapunkon.
Nagy változások következtek be idén a
helyi horgászrendek elkészítési mechanizmusában. 2021. év elején ugyanis a MOHOSZ
egy törvénymódosítás értelmében megalkotta az Országos Horgászrendet, és minden alhaszonbérlőnek közre adott egy helyi
horgászrend mintát, amiben opcionálisan
és kötelezően beépítendő elemek is vannak.
Szövetségünk szinte csak a kötelező elemeket emelte be helyi horgászrendjébe, aminek
a terjedelme így is számottevően megnőtt.
A legfontosabb szabályok azonban kevésbé
változtak, legtöbbjük eddig is szerepelt a horgászrendben, vagy az etikus horgászat alap-
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A 2022. év fontosabb változásai

••

Az 1. oldal folytatása

vető szabályai közé tartozott, így a horgászok
többsége eddig is betartotta.
Lássuk a fontosabb változásokat pontokba
szedve:
•• A kötelezően beemelendő szabályok
között szerepel, hogy a helyi horgászrendet kinyomtatva, vagy elektronikus eszköz képernyőjén magunknál kell tartani
horgászat közben. Halőreinknél továbbra is lesz nyomtatott horgászrend, amit
szükség esetén ki tudnak osztani, így
segítve a szabály betartását.
•• A foglalt horgászhely tilalma – az aktuális jogi helyzethez alkalmazkodva
– kiegészült azzal, hogy a magántulajdonú engedélyezett víziállások (stégek)
kivételt képeznek, azok tulajdonos általi
elfoglalása megengedett.
•• Ehhez szorosan kapcsolódik a jelzőbóják tilalma: 2022-től a műanyag csőből
készült ún. dőlőbóják a horgászat befejezése után is a vízben maradhatnak, mivel
nem jelentenek különösebb veszélyt a
vízfelület használóira.
•• A fontosabb területi és időbeli tilalmak,
az ívó- és vermelő helyek nem változnak
számottevően, a tapasztalatok alapján
marad a téli időszak éjszakai horgászati
tilalma is 20:00 és 06:00 között, az őszi
telepítések idején korábban fennálló általános tilalom pedig 2022-ben sem lesz
elrendelve. Az országos vagy szövetségi versenyek helyszínén és idejében
továbbra is tilos lesz a horgászat, a rendezvények pontos dátumai megtalálhatóak a horgászrendben.

••

••

••

••
••

••

••

A fajlagos tilalmi időkben és méretkorlátozásokban nincs változás a 2021. évhez
képest, továbbra sincs pontyra vonatkozó
fajlagos tilalmi idő.
Fontos új szabály, hogy az ívó és vermelő halak védelmében tilalmi időben
a tilalommal védett halfajra célzottan
horgászni tilos, tehát a C&R horgászat
sem megengedett. Ez természetesen
csak az egyértelmű esetekben von maga
után intézkedést, ide tartozik pl. a harcsa
május-júniusi tilalmi ideje alatti stupekos
horgászat.
A Gubovics-öböl (volt Lajos-hókony)
téli vermelőhely, ahol az eddigi pergetési és apróhalas rablózási tiltás kiegészült
a mártogatás és a tapogatás tilalmával
2022. január 1. és február 28., valamint
november 2. és december 31. között.
A Pest Megyei Kormányhivatal szabályai
szerint a Csupics-szigeti mellékágban
immár a vízről is tilos lesz a horgászat.
Az Országos Horgászrendből beemelt
kötelező szabály, hogy a szerelék nem
dobható vissza a kifogott hal fogási naplóba történő bejegyzése előtt.
A szemetes helyen végzett horgászat tiltása annyiban enyhült, hogy a korábbi 10
méteres körzet helyett a 2022-es horgászrend már 5 méterben jelöli meg a „szemétmentes övezet” határát. A cigarettacsikk
mellett a rágógumi és a szotyola, illetve az
egyéb maghéj is szemétnek minősül.
Az Országos Horgászrendből került át az
a rendelkezés, hogy csalihalfogó hálóval
legfeljebb 15 cm hosszú hal fogható.

••

••

••

••

Szintén az Országos Horgászrendből
származó szabály, hogy a gyári műcsalik
rögzítési pontok szerinti horogszámának
növelése, egy horog alá újabb horog rögzítése, a külső akadás elősegítése céljából történő átalakítása tilos, illetve ragadozóhal horgászatnál az indokolatlan
nyeletés tilos. A Duna-ágon és vízrendszerén 2022-től tilos lesz a vágóhorog
használata a hal kiemeléséhez.
További országos szabály a nagy halak
védelmének érdekében, hogy a kifogott
hal horgász általi tetszőleges jelölése,
csonkítása tilos.
A szabályosan megfogott és így megtartható (kifogható) halak cseréje a vízparton, horgászhelyen belüli átadása és
ajándékozása, valamint a kifogott hal
értékesítése az Országos Horgászrend
értelmében 2022-től tilos.
A 2022-es országos és duna-ági horgászrend immár tartalmazza a kiemelt szabályszegési cselekményeket, és irányadó
szankcióikat. A fejezet a törvényekkel
összhangban hozott helyi rendelkezéseket is tartalmazza.
A Rekordlista szabályzatában mindössze
egy apró változás lesz 2022-ben: már a
horgászrendben is szerepel az a rendelkezés, melyet halőreink eddig is igyekeztek betartani, miszerint kívülről akadt hal
nem hitelesíthető.
A 2022. évi horgászrend,
a területi jegytípusok és
áraik, valamint a tilalommal védett területek interaktív térképe megtalálható
a www.rdhsz.hu oldalon.

Béres Attila

A törpefogó

C

sodás ez a mai nap! Reggel 7-kor már sokan vártak rám
a kedvenc csatornámon, ismerős és ismeretlen arcok nézték, ahogy kipakolom a DOVIT etetőit, a sok liter csontit, az
ajándék üdítőket, sütit, perecet, csokit. 63 fő regisztrált, ebből
nagy örömömre 27 gyermek és ifi volt. És 8-kor elkezdődött
a törpék aprítása, bár a víz ma állt, innen-onnan már lehetett
hallani fogásokról. Esett egy-egy keszeg, compó, balin is, de
a végére 30 kg törpe került a ládába és onnan a madármentőkhöz. Néhány kg a sporik konyháján végezte, tehát kb. 40 kg kis
„ördöggel” van kevesebb a csatiban. Mire a babgulyás megfőtt, kiosztottunk néhány ajándékot a legtöbbet fogónak, a legügyesebb gyereknek, a legkisebbeknek. Jó volt látni a tavalyi
találkánk arcait, az újakat és a sok gyereket is. Sokan segítették
az ötletem megvalósulását, néhány horgásztársunk hozzájárult
a rendezvény sikeréhez ezzel-azzal. És megfogadtuk: jövőre
folytatjuk! Szponzoraink: Dovit, Bait Factory, RDHSZ IOB,
RDHSZ VB, Kinizsi HE, Szigetszentmiklósi HE, Ciri Büfé
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és még sokan mások. Köszönet mindenkinek, bearanyoztátok
a napomat! 2021. 10. 02.
Illés István

Az úszólápok természeti
értéke és szerepe

G

yakran olvassuk különböző hírekben,
szakmai anyagokban, hogy a Ráckevei Soroksári Duna-ág Európa úszólápokban második leggazdagabb vidéke.
A Duna ágon a legszebb úszólápos
területek Szigetszentmiklós- Dunaharaszti Taksony térségében, valamint Szigetcsépen
Csupics-szigeten és környezetében talál
hatók.

Csupics szigeti úszóláp

Az úszóláp keletkezésének két fázisa
van:
1. Úszó gyep kialakulása.
A vízre nőtt nádszálak, harmatkása szálak
levélhónalji rügyeinek kihajtásával vagy
gyékények kákák, nádak rizómáinak víz
fölé növelésével jön létre.
2. Úszóláp kialakulása
A láp növényzetét nagyrészt nád,sás,
gyékény alkotja melyeknek erős, jól sarjadó és rizómákat növesztő gyökérzete
van. A vízbe lógó gyökérzet felveszi a
növényi tápanyagokat, melyek a növény
testébe épülnek be. A növények évente elkorhadva lápfelszínre kerülnek és
részben szerves anyagok baktériumok,
gombák és vízi növények bonyolult
kapcsolatai révén tőzegesedni kezdenek.
Részben a keletkező szerves anyagok
ásványosodnak, és felvehető tápanyaggá válnak a víz felső rétegében gyökerező lápi növények által. A lebegő gyepszőnyeg gyökérrendszere nem rögzül a
folyó medréhez, így a növényszőnyeg
egészen nagy darabja is megváltoztathatja helyét a víz áramlási viszonyainak
módosulása miatt. A lebegő, de szilárd
alapon kialakul a lápi ökoszisztéma.
A tőzeg az ember természetátalakító
tevékenysége miatt mára a hajdani hatalmas lápterületek kiterjedéséhez képest a
Föld felszínének csak elenyészően kis
területére szorult vissza.

Az úszólápok szerepe:
••A Ráckevei Soroksári Duna-ág vízminőségi problémái (iszapfelhalmozódás,
tisztított szennyvizek, csapadékvízzel
kevert szennyvizek befogadója) ellenére még megfelelő az öntisztulási
képessége, melyben jelentős szerepe
van az úszólápoknak és nádasoknak.
Az úszólápok növényeinek gyökereiken
keresztül felveszik a víz oldott tápanyagait (foszfor és nitrogén formák), de
nem juttatják vissza a vízi ökoszisztéma
anyagciklusába, hanem tőzeg formájában geológiai időkre elraktározzák.
(dr. Balogh Márton 1991.) Mivel a
növényi tápanyagokat örökre kivonják a
vízi anyagforgalomból, az eutrofizáció
ellen hatnak, tisztítják a Duna-ág vizét.
••Az úszólápok tőzegtalaja jól megköti
a mérgező nehézfémionokat és szerves
mérgeket.
••A tőzegből kioldódó huminsavak – ezek
festik feketére a lápvizeket – fertőtlenítő hatásúak. Jelentősen csökkentik a
patogén (kórokozó) baktériumok számát a víztestben. (Kovács Gábor 1991)
••Úszólápokon és alattuk ritka védett
növények és állatfajok tömege él.
Az úszólápokon fokozottan védett természeti értékek fordulnak elő! Ilyen a több
védett növény közül a hússzínű ujjaskosbor, fehér tündérrózsa, nádi boglárka,
kúszó csalán, tőzegpáfrány, sulyom, a
bugás sás, a szigetcsépi védett területen fokozottan védett a hagymaburok.
Az állatok közül védett a diófa cincér,
jégmadár, mocsári teknős, fokozottan
védett a vidra.
Úszóláp vegetáció (Fotó: Papanek L.)

Az úszólápok természetvédelmi területek, országos védettséget élveznek.
Mi az, hogy úszóláp, miért kell ennyire
védeni őket? Mi a szerepük az élővilágban
és miért nem horgászhatunk róluk mikor
olyan gyönyörű természeti környezetet biztosítanak a kikapcsolódásunkhoz?
Azokat az élőhelyeket, amelyek növénytársulatai tőzeget halmoznak fel lápoknak
nevezzük. Így a láp a láp a növénytakaró és
az alatta kialakuló tőzegréteg együttese.
Az úszólápok különleges geomorfológiai alakzatok tőzeg talajú vízen úszó
álszárazföldek. A láp növényzetét alkothatja nád keskeny és széleslevelű gyékény,
harmatsáska fajok és más vízparti növények. Az úszólápok erdősülhetnek füzekkel
égerekkel, fehér, szürke és rezgőnyárral,
szöszös nyírfákkal.
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A Natura 2000 terület jelölő fajai, amelyek úszólápokon előfordulhatnak: vöröshasú unka, mocsári teknős, szivárványos
ökle, ragadozó őn, réti csík, közönséges
denevér. Fokozott védelem alatt álnak a
jelölő fajok közül: lápi póc, vidra, hagymaburok.

rok rendkívül érzékeny a taposásra. A fokozottan védett úszólápokon és környezetében
az élő növények és állatok élettevékenységei gyakran nem egyeztethetők össze az
ember szabadidős tevékenységeivel.
Az ilyen fokozottan védett élőhelyek
megóvása a NATURA 2000 terület termé-

tések, területhasználatok megakadályozása,
•• A parti ingatlanok melletti vizes élőhelyek /nádasok, gyékényesek úszólápok/
tönkretételének /kivágás, feltöltés, kotrás/ megakadályozása.
•• Kőszórásos partok úszó gyepjeinek
pusztítása, kotrása
•• A Duna-ág vízgazdálkodási üzemeltetését a védett természeti és jelölő élőlények védelmének figyelembevételével
javasolt kialakítani, elkerülve a napi
vízszint-ingadozásokat és az áramlási
sebesség növelését.

Szakirodalom
•• Dr. Balogh Márton: A Ráckevei-Soroksári Dunaág tájvédelmi körzet kialakításának előkészítése
•• Zöld Balogh Ágnes: Szulfátredukáló
baktériumok vizsgálata a RáckeveiSoroksári Dunaág Szigetcsépi holtágnak úszólápján
Lápi póc fotó: Szelényi Gábor)
Az emberi szabadidős tevékenység bármennyire is óvatos és körültekintő, káros az
ott lévő védett növény és állat számára. Például a vízbe kidőlt fákat a mocsári teknősök
kedvenc napozó helye. Ezen fák eltávolítása horgászat és a csónakázás szempontjából
megkönnyítése érdekében ezen a védett
területen kimondottan káros!
A szigetcsépi természetvédelmi területen előforduló fokozottan védett hagymabu-

szetvédelmi célkitűzése és az utókor számára rendkívül fontos a megőrzése.
Cél az itt lévő fajok és életközösségek
kedvező természeti helyzetének megőrzése
és fenntartása.
Ennek érdekében nagyon fontos:
•• A vízterületet használók természetvédelmi szemléletének formálása.
•• Az úszólápokat közvetlenül, közvetve
veszélyeztető infrastrukturális fejlesz-

rizóma: A gyöktörzs (gyökértörzs, rizóma)
egyes növények vastag, rendszerint el nem
ágazó és belül tömör, függőlegesen vagy
vízszintesen nővő, föld alatti módosult
szára.
Kőszeghy Csaba
RDHSZ Környezet
védelmi Bizottság

Kedves Ráckevei Duna-ágat Kedvelők!

A

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
jóváhagyásával polgári természetőri
szolgálatunk 2 db „Természetvédelmi terület” táblát kiegészítő táblával helyezett ki
az RSD 23,5 fkm szelvényében található
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„Lagúna” keleti és nyugati bejáratához.
A „Lagúna” a ráckevei Angyali-sziget és a
kiskunlacházi Vesszőszátony-sziget között
húzódó, csodálatos vízi élőhelyű átjáró.
Az évek során kialakult úszólápos vegetáció a maga flórájával és faunájával ex lege
(törvény erejénél fogva) védett! Sajnos az
egyre fokozódó motorcsónakos, sporthajós
nézelődők – akik csak gyönyörködni akarnak a helyen – egyre nagyobb teljesítményű
motorjainak következtében kialakuló erodáló hatás már jelentkezik mind a növények
felszakadásában, mind egyes – zavarást
nehezebben toleráló – állatfajok elmenekülésében. Sajnálatos módon több csónakkölcsönző ügyfelei is célpontként tekintenek
erre a területre és valósággal karavánban
vonulnak át rajta motorozva. Ezért döntöttük a táblás kijelölés mellett. Nem tilos
áthajózni, nem tilos rácsodálkozni a lápi

ökoszisztéma eme gyöngyszemére, de
„A Lagúna élővilága érdekében, kérjük
EVEZZEN!”
Pfeifer Rikárd
polgári természetőr

Halőri Szolgálatunk jelenti

K

edves Olvasóink megszokhatták, hogy
az Új Duna-ági Híradó negyedévente
megjelenő számaiban időről-időre részletesen tájékoztatjuk horgásztársainkat az adott
időszakban bekövetkezett szabálysértésekről, bűncselekményekről. Jelen tájékoztató
a 2021. január 01-től szeptember 30-ig
megindított, feldolgozott halőri ügy-anyagokat tartalmazza. Ebben az időszakban
241 elkövetővel szemben indult meg az
eljárás, az alábbi bontásban:
Jogosulatlan horgászat:
Több botos horgászat:
Méret alatti hal kifogása:
Tilalmi időben való horgászat:
Tiltott helyen való horgászat:
Kifogható halmennyiség túllépése:
Fogási napló nem-, vagy hamis
vezetése:

28 fő

Őrizetlen, vagy kivilágítatlan
készség:

12 fő

Orvhalászat bűntette:
Tiltott horgászmódszer:
Felső méretkorlát feletti hal elvitele:
Vízügyi vonatkozású ügy:
Természetvédelmi vonatkozású ügy:
Összesen:

Örvendetes, hogy egyre kevesebb
a halászeszközzel próbálkozó

164 fő
8 fő
1 fő
4 fő
3 fő
3 fő

9 fő
1 fő
2 fő
3 fő
3 fő
241 fő

Ismételten megjegyezzük, hogy a legtöbb esetben halmazat is felmerül (pl. jogosulatlan horgász méret alatti halat visz el
vagy az orvhalász védett halat fog ki). Ez

Ezt a halat sem fogják ellopni
vizünkből...

esetben a súlyosabbik ügye kerül a fenti
statisztikába. Az előző számunkban már
jeleztük, de ismét örömmel kell jelentenünk, hogy a halgazdálkodási közbiztonság terén látványos javulás tapasztalható!
2020. január 01. és szeptember 30. közötti
időszakban 391 fő ellen kellett halvédelmi-,
vagy egyéb ügy miatt eljárást indítani Halőri

Szolgálatunknak, míg 2021-ben ugyanezen
időszakban csupán 241 fő ellen. Ez bizony
38,36%-os javulást mutat. Köszönhető ez
nagyban hivatásos- és az aktív társadalmi
halőreink professzionális munkavégzésének és a Tisztelt Horgásztársak egyre jogkövetőbb, önmérsékletet tanúsító vízparti
magatartásának. Ezúton is szeretnénk megköszönni horgásztársainknak a sok hasznos információt, mellyel munkánkat segítik. Kérjük a továbbiakban is jelezzék, ha
nem odaillőt látnak-tapasztalnak szeretett
vízterületünkön! A bejelentéseket diszkréten kezeljük. A 24 órán át hívható halőri
ügyeleti telefonszám
rendelkezésükre áll:
+36 30 675 7304.
Pfeifer Rikárd
halőrzési
és horgászturisztikai
ágazatvezető

Mi is az a spanyol pikkelyes ponty?

I

gazából pontosan nem ismerem a fogalom eredetét, csak sejtem, hogy Spanyolországban például az Ebro folyón fogtak
ilyen szórt pikkelyzetű tükrös pontyokat a
hazai horgászok és adták nekik a spanyol
pikkelyes nevet. Az igazság az, hogy ezek
is tükrös formák lennének, azonban a halak
oldalán több-kevesebb, kisebb-nagyobb
pikkely jelenik meg, de nem szabályos
sorokban, hanem rendezetlenül, elszórtan.
A ponty esetében négy pikkelyzettségi
formát különböztetünk meg: a) a teljesen

pikkelyezett pontyokat, melyek testfelületén szabályos sorokba rendeződött, közel
azonos méretű pikkelyek találhatók, b) a
tükrös formát, c) a teljesen pikkelynélküli
csupasz vagy bőrpontyot, és d) az oldalsoros pontyokat, melyek oldalvonala mentén
egy szabályos, közel azonos méretű pikkelyekből álló pikkelysor található. A spanyol
pikkelyes a tükrös formához tartozik, azonban a hazai pontytenyésztésben nem cél az
ilyen szórt pikkelyzetű egyedek megjelenése. A tenyésztők az ilyen pikkelyzettséget
örökítő egyedeket szelekcióval kizárják a
tenyésztésből, mert céljuk az utódok fenotípusának egységesítése. A hazai tükrös tájfajták úgynevezett hátsoros tükrös formák,
ahol a hátíven egy szabályos közel azonos
nagyságú pikkelyekből álló pikkelysor megjelenése a kívánatos, amely tarthat egészen
a fejig, vagy csak a bognártüskéig. A farok-

Spanyol potyka

nyélen néhány darab kisebb-nagyobb, valamint a mell- és hasúszók tövében néhány
apró pikkely megjelenése még elfogadott,
de a nagyméretű szórt pikkelyek megjelenése a testoldalon már
nem kívánatos jelenség
a hazai pontytenyész
tében.
Dr. Gorda Sándor
haltenyésztő, kutató
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2021. őszi haltelepítés összefoglaló

A

z RDHSZ őszi haltelepítése 2021.
október 4-én kezdődött (1. kép).
Az előzetes tervek szerint 100 000 kg
két-háromnyaras ráckevei pikkelyes
ponty kitelepítéséről döntött az RDHSZ
Elnöksége.

3. kép: 10 kg feletti telepítőanyag

1. kép: Halászat Makádon alsó halágy

A Makádi Tógazdaságban előállított halakat két egymástól elkülönülő
ütemben helyeztük ki a horgászvizeinkbe. Az első telepítés 2021. október 4–8.
között valósult meg. A 1–3. tavak lehalászatából 55 368 kg főleg háromnyaras
ponty (2,5–3 kg-os átlagsúly) került ki
(2. kép).

2. kép: 3 kg körüli ráckevei pikkelyes
pontyok

A telepítés második ütemére 2021.
október 20–22. között került sor. A legnagyobb, 6. sz. tavunkból 48 115 kg

6

ÚJ DUNA-ÁGI HÍRADÓ

szép egységes, nagyméretű (1,1 kg átlagsúly) kétnyaras halakat telepítettünk
ki. Az októberi pontytelepítések során
összesen 103.483 kg került a horgászvizekbe. A telepítőhelyek közül a nagyméretű tehergépkocsival (pótkocsival)
is megközelíthető helyekre (M0-ás híd,
Ráckeve Piactér, Makád Ezüstpart) a
korábban alkalmazott gyakorlattól eltérően jóval nagyobb mennyiségű hal került.
A jövőben ugyanis a halak minél gyorsabb
telepítésére, a költséghatékony logisztikára
is törekedni kell. A „klasszikus” pontytelepítéseken kívül folytattuk a nagyponty
telepítéseinket is, 2021. október 18-án 25
db 10 kg-nál nagyobb egyedet helyeztünk
az RSD-be (3. kép). A halak adatait egyenként felvettük, haljellel láttuk el, a későbbi
visszafogási eredmények biztosítása érdekében.
Az RDHSZ saját tógazdaságaiból, a
pontyok kihelyezésekor keszegfélék is
kikerülnek a horgászvizekbe kis men�nyiségben. Lehetőségeinkhez mérten
ezen felül is szándékozunk telepíteni
keszegféléket is. 2021. november 2-án
vásárlásból származó, 200 kg nagyméretű dévérkeszeget is telepítettünk az
őshonos halállomány fejlesztése érdekében (4. kép). Az RDHSZ a ragadozó
halfajok telepítését is nagyobb mennyiségben végzi az utóbbi években. 2021.
szeptember 28-án 2020 kg egynyaras
harcsát telepítettünk a csatornákba:
az Északi-övcsatornába 1520 kg-ot és
a Duna-Tisza-csatornába 500 kg-ot
(5. kép). Pontytelepítéseink a Dömsödi
Tógazdaságból 2021. november második felében folytatódnak.
(Cikk kéziratának lezárása: 2021. 11.
04.)

4. kép: Kétnyaras dévérkeszeg
5. kép: Egynyaras harcsa

Ugrai Zoltán –
Udvari Zsolt

Hálóban a hús-bojlisok…

A

bojlit, mint eredményes pontycsalit nem kell ma már bemutatni senkinek. A bojlizás, mint bevált nagyponty-fogó módszer szintén közismert. Amit viszont le kell szögeznünk, hogy a
bojlizás, ha szívvel-lélekkel űzik, életfilozófiává is válik azokban, akik átérzik az eredményes módszer felelősségét. A bojli egy
nagyon hatásos csali, amellyel céltudatosan lehet megfogni azokat a nagyobb testű pontyokat, melyek a hagyományos csalikat,
módszereket már kiismerték és elkerülik. Ezekkel a nagytestű és
ennél fogva érzékeny állatokkal való kíméletes bánásmód része,
sajátja kell, hogy legyen a becsületes bojlis horgásznak, de talán,
már a modern – vagy hajszálelőkés – pontyhorgász kifejezés is
helyénvaló lenne.
Van azonban egy szűk réteg ezen módszer követői közt, akinek a bojli csupán eszköz, egy szuper-hatékony fegyver, amellyel
kielégíthetik saját- vagy mások húsigényeit, illetve anyagi haszonszerzés céljából
élve elszállításra-eladásra zsákmányolják
a nagytestű, kímélendő és visszaengedendő pontyokat. Ezt a fajta „horgászt” nevezi a zsargon húshorgásznak, esetünkben
hús-bojlisnak. Még a szóösszetétel is vis�szataszító, de igaz.
Ők azok, akik az éjszaka leple alatt,
ezzel az eredményes módszerrel gyűjtik a
mások által megbecsült nagytestű pontyainkat, melyek így vágódeszkán, „jobb esetben” egy maszek horgászvízben végzik.
Halőri Szolgálatunk eredményesen vette fel a harcot az efféle elkövetői módszer követői ellen. Ebben az évben a harmadik
ilyen csapatot tudtuk lebuktatni és eljárás alá vonni!

Történt, hogy 2021 november 3-án, éjjel 23.00 órakor
(20.00-ig lehet már horgászni) a hajós halőri járőrünk, hőkamerával észlelt egy két fős társaságot, akik Dömsöd település partján, egy stég mögötti autóban üldögéltek. A stégen 4 db bevetett,
kivilágítatlan fenekező készséget őriztek.
Csendben megközelítve őket megtörtént az intézkedés,
melynek során előkerült 3 db külön-külön pontyzsákban, a stég
mellé-alá elrejtett nagyobb méretű ponty. Mindhárom hal meghaladta a megtartható 7 kg-os méretet, mivel 7,08 kg, 7,61 kg és
11,41 kg tömegűek voltak.
Természetesen egyik horgász fogási naplójában sem szerepelt egyik hal sem.

A megszeppent elkövetők persze előadták,
hogy nem tudtak a 20 óra utáni időkorlátról.
Természetesen 4–5 kilósnak tippelték a megtartott pontyokat, melyeket nem is tudják, hogy miért nem írtak be
a naplóba. És milyen hihetetlen: a stégük alól előkerült bezsákolva elrejtett 11,41 kg pontytól valósággal megdöbbentek…
A szokásos kezdeti verbális ellenállás, mellébeszélés után
viszont együttműködővé váltak, és alávetették magukat az intézkedésnek, az okmányolást fegyelmezetten tűrték.
A pontyok a fotózás, a mérlegelés és sebeik kezelése után
elengedésre kerültek és elégedetten lakhelyükre távoztak.
Ugyanez nem mondható el elkövetőkről, akikre egy komoly
halgazdálkodási hatósági eljárás vár a háromszoros szabályszegés miatt (fogási napló nem vezetése, felső méretkorlát megszegése, időkorlát megszegése).

Tekintettel azonban a viszonylag magas elkövetési értékre,
feljelentésünkre rendőrségi eljárás is indult lopás kísérletének
megalapozott gyanúja miatt.
Tudni kell, hogy a ponty halgazdálkodási értéke 1000 Ft/kg.
A halak össztömege 26,1 kg, így az elkövetési alap érték 26 100 Ft.
Azonban, a méret- vagy darabszám-korlátozással vagy fajlagos tilalmi időszakkal
védett halfajok méreten aluli, vagy kifogható darabszámot meghaladó, vagy fajlagos
tilalmi időben jogosulatlanul kifogott, vagy
a helyi horgászrendben felső méretkorlátozással védett halfajok felső méretet elérő vagy meghaladó egyede esetében, vagy
azok jogosulatlan horgászat vagy rekreációs
halászat során történt kifogása esetén a halgazdálkodási érték példányonként a táblázat
szerint számított érték ötszöröse, ponty esetében tizenötszöröse.
Esetünkben így az elkövetési érték
391 500 Ft, mely álláspontunk szerint bőven megalapozza a bűncselekményi tényállást.
Kérjük a Tisztelt Horgásztársakat, hogy segítsék munkánkat
és ne engedjük, hogy az anyagi haszon- vagy hússzerzés célú
horgászat teret nyerjen, persze nem ideértve a jogszerűen zsákmányolt halból készült finom családi halvacsorát!
Őrizzük, vigyázzuk együtt szeretett vizeinket!						
Pfeifer Rikárd

halőrzési és horgászturisztikai
ágazatvezető
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Kedves Horgásztársak!
Érkeznek a nagy kárókatonák…!

E

zúton értesítjük Önöket, hogy a Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség
Halőri Szolgálata, hasonlóan a 2020as téli szezonhoz felkészült a Ráckevei
(Soroksári)-Duna és mellékvizein jelentős mértékben megjelenő nagy kárókatonák riasztására és gyérítésére. A munka
2021. október utolsó hetében már meg
is kezdődött. Az RSD-re és mellékvizeire törvényben foglalt, alanyi jogú engedéllyel, míg a haltermelő egységekre
vonatkoztatva 5 évre szóló, Pest Megyei
Kormányhivatal Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztálya által kiadott riasztási és gyérítési engedéllyel
rendelkezünk. A Halőri Szolgálat, ezen
feladatra kiképzett és jogosult hivatásos
halőr tagjai végzik a védekezést mind
partról, mind szolgálati vízi járművekről. A gyérítés jogszabály által előírt
feltétele az együttműködési megállapodások megkötése a területi vadásztársaságokkal. Örömmel tájékoztatjuk
a Tisztelt Olvasót, hogy míg 2020-ban
a vadásztársaságoknak körülbelül a fele
csatlakozott hozzánk, mára a legtöbb
illetékes vadásztársaság megkötötte
velünk a megállapodást és így a legtöbb – kormoránok által – terhelt terüGordon
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Rudas Zsolt hivatásos halőr a kárókatona gyérítés korrdinátora

leten végezhetjük a riasztási és gyérítési
feladatainkat. Ezekben a hetekben-hónapokban a Makádi Tógazdaságban
és a mellette húzódó Duna szakaszon,
az ottani vízkezelővel együttműködve
zajlik a kormoránok gyérítése. Makád
térségében, a Duna partján lévő fákon
tömegesen éjszakázó nagy kárókatonák
a Nagy-Dunán és a halastavak mellett
a Ráckevei (Soroksári)-Dunán is károsítanak, és egészen Ráckevéig járnak
fel, így létszámuk jelentős mérséklése
komoly védelmi értékkel bír az RSDre és viszont a Dunára is. A gyérítéshez
kizárólag acélsörét használható, amely
nem szennyezi a vízterületet, hiszen
gyorsan oxidálódva feloszlik a vízben,
szemben az ólommal.
Miért is kell védekezni a nagy kárókatona ellen?
A kárókatona hármas kártétele miatt:
–– Tetemes mennyiségű halat fogyaszt.
A szakma napi legalább 0,5 kg/egyed
fogyasztással számol.
–– Naponta 3–5 kg/egyed sebzéssel is
számolni kell, mert a nagyobb 2–3 kg-os
halakra is vadászik, vágja-csípi őket, de
lenyelni csak a max. 1–1,5 kg-os példá-

nyokat tudja. A megsebzett halak pedig
elfertőződnek vagy kivéreznek, és később
elpusztulnak.
–– A harmadik kártételi mód sem
elhanyagolható, mégpedig az, hogy az
egész télen zaklatott békés halak – mivel
nem tudnak vermelni és a víz táplálékszegény – tavaszra legyengülnek és fogékonnyá válnak a betegségekre, amelyek
végezhetnek velük.
A riasztás és gyérítés esetenként
jelentős hanghatással (puskalövésekkel) jár, ezért előre is szíves elnézésüket kérjük. A munkát kizárólag nappali
fényviszonyok mellett és megfelelő biztonsági távolságok betartásával, szakszerűen
végezzük.
Természetesen
igyekszünk valamennyi elejtett nagy
kárókatonát begyűjteni és a megfelelő
helyre – ATEV – leadni, ebben szakszerű segítségünk is van immáron, Gordon
„halőr” személyében.
Pfeifer Rikárd
halőrzési
és horgászturisztikai
ágazatvezető

OHSZVT 2021 – Most nem brillíroztunk…
2021. szeptember 20–22. között került sor
Székesfehérváron, a Horgászegyesületek
Fejér Megyei Szövetsége rendezésében a
IV. Országos Halőri Szakmai Verseny és
Találkozóra.
Természetesen az RDHSZ csapata
is részt vett a rendezvényen. A versenyszámok közül voltak szakmaiak és voltak attól távolabb lévő feladatok is. Sajnálatos módon ebben az évben nem az
elvárások szerint szerepelt csapatunk, az
összetettben a 28 csapatból a 25. helyen
végeztünk.
Elméleti (teszt) versenyszámban
51,83%-kal a sereghajtók lettünk: 28/28.
Természetesen a következtetéseket levontuk, tudjuk hol és mit hibáztunk, illetve azt
is, hogy a technika ördöge miként rakott
keresztbe a táblagép kezelésekor.
A lövészeti versenyszámban 10,5/28.
helyezésünk lett, holtversenyben egy
másik csapattal.
Az autós versenyszám két feladatból
állt össze:
- Autós (Toyota Hilux+csónakszállító utánfutó) vezetési ügyességi verseny,
melyen az 1. helyen végeztünk: 1/28.
- Autós kerékcsere verseny, melyen
11/28 helyet értük el.

- Összetettben az autós versenyen
4/28 helyezést értük el.
A csónakos versenyszám szintén két
feladatból állt:
- Kitűzött akadály-pálya evezve és
kis motoros csónakkal teljesítve: 18/28.
- Körpálya, eseményészlelésekkel,
határidőre teljesítve: 19/28.
Hozzáfűzni valóm annyi lenne, hogy a
3 méteres pici instabil csónak, a 6 lóerős
külmotorral, az orrban lévő versenybíróval
+ 2 fő kollégával meglehetősen megszűrte
a mezőnyt. Azon csapatok, akik kis termetű
halőrökkel indultak nagy előnyhöz jutottak
itt, mint azok, akik magasabb élőtömeggel
szálltak versenybe, mint például mi.
Fűnyíró traktor ügyességi+gyorsasági verseny: 28/28. Ehhez csupán annyit
fűznék hozzá, hogy a versenyzőink közül
soha sem vezetett ilyen járművet egyikük
sem.
Casting (célbadobós) verseny: 21/28.
Ebben a számban olyan kolléga indult, aki
soha nem csinált még ilyet, mert az ebben
gyakorlottabb kolléga ezen idő alatt horgászversenyen kellett, hogy részt vegyen.
Horgászverseny: 8/28.
Parti szakmai ügyességi verseny:
20/28.

Ezen eredményekből alakult ki tehát
a nem túl rózsás 25. helyezés. Igen, lehetett volna jobb, sokkal jobb is! Hibáinkat
tudjuk, konzekvenciákat levontuk! Azonban, mivel ott voltam és láttam kollégáimat versenyezni, azt kell, hogy mondjam,
amit tudtak megtettek, nem adták fel,
végig küzdötték a versenyt. Ez most erre
volt elég. Azonban a mindennapi munkában valamennyi kollégám dobogós helyet
érdemel, melyet a szeretett vizünkön kialakuló javuló halgazdálkodási közbiztonság
vissza is igazol.
Pfeifer Rikárd
halőrzési és horgászturisztikai
ágazatvezető

Új szaniterkonténer
Tisztelt Rózsa-szigeti
Vendégeink!

Ö

römmel értesítjük Önöket, hogy a
Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség
2021 októberében beüzemelte a fél évvel
ezelőtt megrendelt és most megérkezett,
gyári új, 20 lábas (6 méteres) szaniterkonténert. A szaniterkonténer beszerzését a
régi vizesblokképület közelgő korszerűsítése és a kapacitásigény megnövekedése
indokolta. A korszerű, nagy teljesítményű
konténerben 4 db WC helyiség, 2 db zuha-

nyzó helyiség és 2 db kézmosó kapott
helyet. Saját szennyvíztartállyal rendelkezik, melyben közel 8 köbméter szennyvizet tud tárolni. Az objektum saját fűtőberendezéseivel kellemes melegben várja
a megkönnyebbülni és tisztálkodni vágyó
vendégeinket. A nagyméretű vízmelegítő
berendezése gondosodik arról, hogy kapacitásának megfelelően a zuhanyzók és a
kézmosók bőséges meleg vízzel álljanak

rendelkezésre. Kérjük, vigyázzunk együtt
állagára és tisztaságára, hogy sok éven át
szolgálhassa a Rózsa-szigeten a pihenni
vágyók kényelmét!

Udvari Zsolt
ügyvezető igazgató

Pfeifer Rikárd
halőrzési
és horgászturisztikai
ágazatvezető
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Gyakran ismételt kérdések
Mi az oka annak, hogy az őszi
telepítések során nem kerül hal
a mellékvizekbe?
Az RSD mellékvizei tavasszal és nyáron kapják meg a vízterület
és a horgászok száma által indokolt mennyiségű halat. 2021-ben
közel 17 000 kg ponty került a mellékvizekbe, ezen felül többféle méretű és fajú ragadozó halat is kihelyeztünk a csatornákba.
Az elmúlt évek legnagyobb harcsatelepítését az Északi-övcsatornán és a Duna–Tisza csatornán hajtottuk végre, amikor több
mint 2000 kg egynyaras harcsát telepítettünk.
A mellékvizek azért maradnak ki az őszi nagy telepítésekből,
mert a csatornák nem nyújtanak ideális feltételeket a behelyezett
ponty átteleléséhez. A téli üzemvízszint – a belvizek elvezetése
céljából – többnyire igen alacsony, így az időnként előforduló
szennyezések nagyobb terhet jelentenek az élővilágra. Lakatlan
terület lévén a kárókatona és az orvhalászat is nagy károkat okoz
a mellékvizeken, noha mindkettő ellen egyre eredményesebben
vesszük fel a harcot. Tavasztól őszig ezek a problémák kevésbé
jellemzőek.

Miért nem bánnak kíméletesebben
a halakkal telepítés közben?
Az RDHSZ pontytelepítésének volumene éves szinten megközelíti – sőt, időnként meg is haladja – a 200 tonnát, ami több százezer egyed lehalászását, kiszállítását és leengedését jelenti. Ekkora
mennyiségű nagyüzemi haltermelés nem teszi lehetővé, hogy minden egyedre külön figyelmet fordítsunk, ennek ellenére a bevett
módszerek szerint minden tőlünk telhetőt megteszünk a minél
kíméletesebb telepítés érdekében. A halak a tartályokból leeresztett
vízzel együtt általában puha ponyvaanyagból készült csúszdán érik
el a vizet, így a telepített halak tapasztalataink szerint csak minimális mértékben sérülhetnek. Ha a vízpart nem közelíthető meg kellő
távolságban, vagy a vízszint és a mederviszonyok nem teszik lehetővé a hal biztonságos elúszását, akkor más helyszínre ütemezzük
át a telepítést, ahogy arra 2021 őszén is volt példa.

Szabad-e értékesíteni a horgászzsákmányt?
Az utóbbi időben – különösen az őszi nagy pontytelepítések időszakában – egyre többször találkozunk azzal a jelenséggel, hogy
a horgász a kifogott halat pénzért értékesíti. Az egyik ráckevei
Facebook csoportban egy olyan poszt is megjelent, mely szerint
frissen fogott halat, elsősorban pontyot vásárolna egy csoporttag. Szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a halgazdálkodással
foglalkozó 2013. évi CII. törvény 58. §-a szerint „Nyilvántartott halgazdálkodási vízterületről származó hal, haltermék, vagy
más hasznos víziállat kereskedelmi forgalomba csak fogási
tanúsítvánnyal kerülhet”. A horgászzsákmány értékesítése tehát
lényegében tilos, függetlenül attól, hogy a horgászati szabályok
betartásával történt-e a fogás. Egyetlen kivétel az ún. „falusi
vendégasztal” szolgáltatást nyújtó kistermelő, aki csak természetes személy lehet, és tevékenysége regisztrációhoz kötött.
A tiltás érthető, hiszen a rekreációs módszerekkel kifogott
hal értékesítésének lehetősége ellentétes lenne mind a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló törvény szellemiségével
és tételes szabályozásával, mind a horgászetika írott és íratlan szabályaival. A kifogott hal eladásának tilalma szerepel a
MOHOSZ országos horgászrendjében is, mely 2022-től kötelezően alkalmazandó a helyi horgászrendekben, így a Ráckevei
Duna-ágon is.

Napijegyes horgászként kezdtem
a szezont, csak később váltottam
éves jegyet. Hogyan ellenőrizhető
ilyen esetben az éves 60 kg-os
kvóta elérése?
A Ráckevei Duna-ágon és mellékvizein az általános felnőtt területi jeggyel kifogható méretkorlátozással védett „nemeshal” éve
kvótája 60 kg, ami nem zárja ki, hogy napijegy váltásával túllépjük ezt a mennyiséget. A halőr a horgászkártya száma alapján a
MOHOSZ online rendszerében meg tudja nézni az egyes területi
jegyek kiváltásának dátumát, így ha valaki előzőleg napijeggyel
horgászott, a papír alapú fogási naplóban dátum alapján összegezhetőek a fogások, és megállapítható, hogy jogszerű volt-e
a kvóta túllépése. Ugyanígy lehetőség van
az éves elvihető mennyiséget meghaladva
további napijegyeket váltani, azonban a törvény által előírt, az ország horgászvizeire
összesen érvényes 100 db-os „nemeshal”
kvótát így is be kell tartani.
Béres Attila
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Általános iskolák horgászversenye 2021.
2021. szeptember 26-án lezajlott egyesületünk szervezésében, az RDHSZ
támogatásával a XV. Duna parti Általános Iskolák és egyesületünk ifjúsági és
gyermek horgász versenye. A meghívott
10 iskola közül 8 nevezett a versenyre. Szigetbecse, Dömsöd, Szigetszentmárton, Szigetújfalu, Kiskunlacháza
Munkácsy, Kiskunlacháza Vörösmarty,
Ráckeve Árpád Fejedelem, Ráckeve Szt.
Imre iskolák és egyesületünk fiataljai
regisztráltak a versenyre, összesen 52
fő. Ragyogó idő fogadta a versenyzőket, akikkel benépesült a ráckevei piactér. Mint köztudott e versenynek minden évben van védnöke. A verseny fő
szervezőjeként ez évben Stáhly-Zsideg
Istvánt, Ráckeve város nyugalmazott
címzetes főjegyzőjét kértem fel a tisztség ellátására. Ezt tettem azért is, mert
Stáhly úr volt, aki 15 évvel ezelőtt, az
első versenyünkön is felkérést kapott
és örömmel vállalta. A regisztrálás után
Pálvölgyi Tibor, az RDHSZ Ifjúsági és
Oktatási Bizottság vezetője köszöntötte
a megjelent versenyzőket. Ezután a verseny védnöke üdvözölte a gyermekeket,
köszöntőjében visszatekintett az elmúlt
15 évre, kiemelte, hogy milyen sokat
változott, fejlődött a verseny a kezdetek óta. Külön örömét fejezte ki, hogy
vasárnap a kora reggeli órákban ilyen
sok gyerek horgászik és tölti szabad
idejét a természetben. Ezek után a védnök sok sikert kívánt a résztvevőknek
A népes gyereksereg

A verseny díjai átadás előtt

és a versenyt megnyitotta. A rajthelyek
kisorsolása után a gyerekek elfoglalták a
horgászhelyeket, majd 8 órakor elkezdődött a verseny. A verseny közben lelkes
segítőink szendviccsel és üdítővel látták
el a rajthelyen a versenyzőket, csapatvezetőket. A halak is jöttek, ha nem is
volt óriási kedvük a csalikra, az egész
mezőnyből csak 5 gyermek nem fogott
halat. 11 órakor a verseny végeztével
megkezdődött a mérlegelés, kiértékelés,
majd az összesítés. Az eredményhirdetéskor a serlegeket, érmeket, okleveleket
és horgászbotokat a verseny védnöke
adta át.

A következő eredmények születtek:
Alsó tagozat:
I. Szigetújfalu Móra 2810 g
II. Szigetszentmárton 1750 g
III. Kiskunlacháza Munkácsy 1190 g
Felső tagozat:
I. Szigetújfalu Móra 2510 g
II. Dömsöd Széchenyi 2400 g
III. Kiskunlacháza Vörösmarty 2390 g
Az összetett verseny győztese Szigetújfalu Móra iskola 5320 g fogással, így
ők őrizhetik 1 évig az RDHSZ Ifjúsági és
Oktatási Bizottsága által felajánlott vándorserleget. Védnöki különdíjban részesült a legtöbb halat fogó Dobri Szilárd,
a Ráckevei Szt. Imre iskola versenyzője
1700 g eredménnyel. Az eredményhirdetés után a verseny védnöke gratulált
a csapatoknak, versenyzőknek majd a
versenyt bezárta. A verseny főszervezőjeként úgy érzem nagyon jó jubileumi
versenyt sikerült magunk mögött tudni.
Itt szeretnénk köszönetet mondani a verseny támogatóinak: a Ráckevei Dunaági
Horgász Szövetségnek, mint fő támogatónak, ezen belül Pálvölgyi Tibornak a
szervezésben és lebonyolításban nyújtott
segítségéért, Petre Bélának, a Horgásztanya Vendéglő üzemeltetőjének, Csömöri
Jánosné ráckevei horgászbolt tulajdonosnak, és a Carpexpress Team tagjának
Hajlemász Attilának.
Kirchner István
alelnök
Ráckevei H.E.
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Magyar bajnok a Ráckevei Dunaág
partjáról!
A 2021. év finomszerelékes úszós kategória magyar bajnoka Kaló
Zoltán, aki az idei évben rendezett bajnokság nyolc fordulójában
nyújtott kiemelkedő horgászatával érte el ezt a nagyszerű eredményt.
A magyar bajnoki cím aprópóján készített Gerendi Zsolt, az RDHSZ
elnökségi tagja, a finomszerelékes úszós szakág vezetője egy rövid
interjút Zolóval (szerk.: horgászberkekben ismert neve Zolinak), a
Dömsödi HE tagjával, ahol mesélt nekünk a horgászat, azon belül
is a versenyhorgászat életében betöltött szerepéről és az itt elért sikereiről.
G.Zs. – Gratulálok, Zoló, a nagyszerű idei eredményhez. Mielőtt
a siker részleteiről beszélgetnénk, mesélj nekünk egy picit arról, hon
nan jött a horgászat szeretete, mikor és hol kezdtél el horgászni?
K.Z. – 9–10 éves koromban kezdődött ez a nagy „utazás”. Lakóhelyem Dömsöd, nagyon közel van az RSD-hez és a Dömsödi
övcsatornához, így természetes volt, hogy elkísértem édesapámat,
aki nagyon jól ismerte a vizeket és akivel mindig nagy élmény volt
számomra a közös horgászat.
G.Zs. – Hogyan és mikor kerültél kapcsolatba a versenyhorgász
sporttal?
K.Z. – Nagyon hamar megkedveltem a horgászatot és gyerekként
is nagyon szerettem volna sok halat fogni. Minden gyerek számára
az legfontosabb, hogy megtapasztalja a halfogás élményét. Nem az
volt fontos, hogy nagy halat fogjak, hanem hogy mindig legyen „kapásom” és folyamatosan fogjak halat a horgászat során. Ez a fajta
kíváncsiság vezetett oda, hogy viszonylag korán megismerkedtem a
versenyzéssel. Szerencsére az RDHSZ életében mindig is fontos volt
a versenysport támogatása, sok nagyon jó versenyt és persze versenyzőt tud felmutatni ez a szövetség. A helyi versenyek után hamar el
is jött az országos megmérettetések ideje is, hiszen 13 éves voltam,
amikor elindultam az első korosztályos országos bajnokságon, ahol
egyből sikerült is bekerülnöm a magyar válogatott keretbe.
G.Zs. – A hamar érkezett siker után, gondolom nagyobb kedvet
kaptál a magasabb szintű versenyzéshez is. Milyen eredményeket si
került elérned és milyen kategóriában?
K.Z. – Nagyon jó érzés volt képviselni az országot, így számomra
továbbra is az volt a fő motiváció, hogy ezen a szinten maradjak a
versenyhorgászatban. Gyerek és ifjúsági országos bajnokságot három alkalommal nyertem, és idén sikerült a felnőtt országos bajnokságot is megnyernem. A magyar válogatott tagjaként világversenyen
is szép sikereket érem el, 2 alkalommal nyertünk utánpótlás korosztályos csapat világbajnokságot, nekem pedig egyéni értékelésben sikerült Szlovéniában 2. helyet szereznem. Felnőtt kategóriában többször
nyertünk klubcsapat bajnokságot
a Timár Mix csapatával. Az idei
évben pedig – eddig legnagyobb
sikerként életemben – megnyertem a magyar felnőtt bajnokságot. Minden versenyeredményemet úszós kategóriában értem el.
G.Zs. – Nagyszerű eredmé
nyek mögött mindig meghúzód
nak olyan emberek, akiknek nagy
szerepe van a sikerekben. Nálad
kik voltak azok, akik segítettek az
versenyeredményeid elérésében?
K.Z. – Én is, mint a generációm kiemelkedő horgászainak
nagy része, Magyar Szilárd iskolájának köszönhetem a fejlődésemet és az elért eredményeit.
Nagyon sokat köszönhetek még
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annak a támogató környezetnek – élükön Timár Gáborral – akikkel
együtt horgászhattam a Timár Mix csapatában. Nemcsak nagyon tehetséges és nagytudású horgászok, hanem egy igazi csapat volt az a
közösség.
G.Zs. – A versenyhorgászat is mint minden technikai sportág
olyan, ahol számítanak a finomhangolások, a titkos elemek. Ezeket
persze minden sportoló jogosan féltve őriz, hiszen sokat dolgozott
egy-egy olyan „megfejtésért”, ami kiemelheti őt a versenyzői me
zőnyből. Ha titkokat nem is, de olyan, a horgászathoz kapcsolódó
elemeket tudnál említeni, melyek meghatározóak voltak számodra?
K.Z. – Régóta versenyzek már, és meg van a kellő rutinom van
ahhoz, hogy elég pörgősen és gyorsan tudjak horgászni. Meglepő lehet, ez nemcsak egy futóversenyen, de horgászversenyen is nagyon
fontos eleme a sikernek a precíz technikai kivitelezés mellett. A technika mellett a taktika is nagyon fontos, amit a verseny előtt kell kitalálni az adott vízre és az adott időszakra, és talán, ami még fontosabb,
hogy az esetleges váltásokat a lehetséges taktikák között időben kell
felismerni és azt jól megoldani. Véleményem szerint ezek a sikeres
versenyszereplés titkai.
G.Zs. – Melyik a kedvenc horgászmódszered, legyen az akár ver
senyzés vagy egyszerűen csak egy hétköznapi horgászat?
K.Z. – Versenyen legjobban a rakós botos pontyozást kedvelem,
ha pedig itthon horgászok, akkor kuttyogatni szoktam harcsára, és
pergetni süllőre.
G.Zs. – Nagyon örülök annak, hogy aktív vagy a szövetségi spor
téletben is. Milyen terveid vannak a jövőben a horgászatban és a ver
senyzésben?
K.Z. – Idén második éve vagyok az RDHSZ versenyhorgász
csapatának a tagja, akikkel a 18 csapatos mezőnyben idén negyedik
helyet értük el a Tagszövetségek Országos Bajnokságán. Nagyon jó
horgászokból álló, motivált csapat, igazi közösség. Remélem, sikerül
ebben az egyébként nagyon erős mezőnyben dobogóra kerülnünk a
jövőben. Ami az egyéni horgászatomat illeti, továbbra is kiemelten
fókuszálok az országos egyéni bajnokságra és ott pedig a minél jobb
eredmény elérésére. Tagja vagyok a felnőtt magyar válogatott keretének, így remélem, a szövetségi kapitány bizalmat szavaz majd
nekem, és lehetőséget kapok valamelyik világversenyen immár felnőtt horgászként is képviselni a hazámat.
G.Zs. – Nagyon köszönöm a beszélgetést, és
az RDHSZ versenyhorgász közössége nevében
sok sikert kívánok a jövőben versenyzéshez.
Gerendi Zsolt
RDHSZ Elnökségi tag, Versenysport bizottság
finomszerelékes szakág vezető

IX. RSD CARP CUP

2021. szeptember 6–10.
Összefoglaló

A

z RSD CARP CUP ponty- és amur
fogó verseny először 2012-ben
került megrendezésre. A Ráckevei
Dunaági Horgász Szövetség megbízásából hívta életre Hajlemász Attila
és Hudomiet János. A verseny egyre
nagyobb népszerűségnek örvend, a csapatok szívesen jönnek megmérettetni
tudásukat, ezen a kifejezetten nehezen
meghorgászható vízen. A 2021 januárjában kiírt IX. RSD CARP CUP nevezési listája mindössze két nap alatt telt
meg, ráadásul 10 feletti tartalékcsapat
számmal. A nevezők között egyaránt
tisztelhettünk rendszeres, visszatérő
és először részt vevő horgászokat, az
ország minden tájáról. A verseny népszerűségét jelzi, hogy a versenyzők már
a díjátadó ceremónia után jelzik indulási
szándékukat a következő évre, évekre.
A verseny népszerűsége visszavezethető
a horgászvíz kiváló adottságaira, (szépségére, természetességére), a benne élő
halak tömegére és állapotára, a versenyt
patronáló támogatókra, és nem utolsó
sorban a szervezők és segítőik munkájára. A verseny a „IX. RSD CARP CUP
ponty- és amurfogó versenyszabályzat
2021.” alapján került megrendezésre, 2021. szeptember 6. és 10. között.
A nevezett 42 csapat a makádi Ezüstparton, valamint a Rózsa-szigeten került
elhelyezésre 4 szektorra osztva, szektoronként 11-10-10-11 horgászhellyel.

Egy csapat a Rózsa-sziget spiccén foglalhatta el a számára kijelölt horgászhelyet. A verseny megnyitója és központja
– már harmadik éve – a Rózsa-szigetre
került, amely nagyban megkönnyítette a
szervezők munkáját és emelte a verseny
színvonalát. A versenyt megelőző hétvégén a versenypálya a Duna-ág mindkét partján kijelölésre került. Vasárnap
délutántól a megérkező csapatok folyamatosan regisztráltak. Hétfő reggelre
az összes nevező a nyitó ceremóniára
készült. A megnyitót és a sorsolást követően a csapatok elfoglalták horgászhelyeiket. A verseny 2021. szeptember 6.
napján, 12:00 órakor kezdődött és 2021.
szeptember 10. napján 12:00 órakor ért
véget. A versenyzőknek 96 óra tiszta
versenyidő állt rendelkezésére. A szervezők a versenyt hírességek megjelenésével is próbálják színesíteni, ebben az
évben Bujáki Géza Európa-szerte ismert
pontyhorgász tisztelte meg a megmérettetést jelenlétével. A verseny támogatói
több mint 3 millió Ft értékben ajánlottak
fel díjakat. A verseny alatt a versenyzők
fegyelmezetten, sportszerűen viselkedtek, még szóbeli figyelmeztetésre sem
került sor. A szervezők és a versenyzők minden alkalommal rendkívüli
figyelmet fordítanak a Duna-ág halainak védelmére. A szervezők különösen
nagy figyelmet fordítanak továbbá a
versenyzők és a versenyt követők folya-

matos tájékoztatására. A reggeli, az esti,
valamint a soron kívüli mérlegelésekről
készült fotók, mérlegelés után azonnal, az eredmények, az összesítéseket
követően szintén azonnal felkerülnek
közösségi oldalakra. (Carpexpress
TEAM Facebook-oldal, Amatőr Bojlisok Klubja Facebook-oldal.) A 42 csapat a 96 óra alatt összesen 1810,83 kg
tömegű halat fogott (új rekord!). Ez
281 egyedet jelent (új rekord), 6,44
kg-os átlagtömeggel. A legnagyobb
ponty 22,27 kg (új rekord), a legnagyobb amur 15,9 kg tömegű volt.
A 42 csapatból mindössze 3 csapat
nem tudott értékelhető fogást elérni.
(A versenyszabályzat szerint kizárólag a
3000 gramm feletti pontyok és amurok
kerültek mérlegelésre.)

A verseny legnagyobb pontya: 22,27 kg (RSD CARP CUP rekord)

Összetett I. helyezett: F&R Baits TEAM
(397,12 kg számított tömeg)

Hajlemász Attila
és Hudomiet János
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Soroksári Dunaági Területi Bizottság
csapatának legendás versenyzői: Szűcs István

V

isszavonult az aktív versenyzéstől Szűcs István a horgász versenysport ikonikus alakja, olvashattuk 1982-ben a MAGYAR
HORGÁSZBAN.
Szűcs István (1938-ban született) kezdettől fogva a Csepel Vasés Fémművek Gyári Horgász Egyesületnek volt a tagja. A kezdetet
az 1965-ös év jelentette számára, mikor barátai unszolására horgászni kezdett.

1969-ben Magyarország B-csapatában

1965-ben a Dunaági I.B. csapatversenyén győztes Csepeli
Horgász Egyesület csapatában: Szűcs István, Szolnoki Jenő,
középen Papp József csapatkapitány, Gráma József és Deme Béla

A további eredmények már önmagukért beszélnek: nyolcszor
nyert egyesületi s hatszor IB bajnokságot, pedig az élversenyzőket tömörítő egykori Soroksári Duna-ági I.B.-ben nem akármilyen
szintet jelentett egyéni győztesnek lenni. Országos egyéni bajnokságot egyszer sem sikerült nyernie, de többszörös dobogósként jó
néhányszor állt a győzelem kapujában. A snecizés és a kishalazás
megszállottja volt és az is maradt, de abban szemfülességével, reflexszerű gyorsaságával igen magas szintet ért el. Egyéni rekordja
939 db sneci 1968-ban, a bajai Sugovicán három óra alatt. A hosszú
teleszkópos és rakós botoknak egyaránt kitűnő kezelője.

De milyen kezdet volt! Még az év tavaszán a háziverseny 3. helyezettje, majd az IB versenyen második. Aztán jó helyezés az országos bajnokságon:

1970. Országos Bajnokságot nyert S.D.I.B. csapatában

1965. Tihanyban megrendezett II. Országos Horgász
Bajnokságon, csapat IV. hely

A szakvezetők máris felfigyeltek a villámgyors kezű, ügyes fiatalemberre és meghívták a válogatott keretbe, sőt csapattag lett egy
rangos nemzetközi versenyen, ahol tisztesen helytállt a „nagyok”
között.
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1977-ben a hatodik bajnokságot nyert, Soroksári Dunaági Területi
Bizottság csapatában

Orsós bottal csak a legritkább esetekben lehetett látni, akkor is
a legfinomabb szerelékkel. Azt már talán említeni sem kell, hogy
mindig a lehető legvékonyabb zsinórt választotta. Speciális úszóit a
legfinomabb osztott csepp és styl ólmok kombinációjával súlyozta
ki. Nyerő csalija az árvaszúnyoglárva öregebbje, amelyekből 2–3
darabos csokrot, esetleg egy-két festett vagy natúr csontkukaccal
kombinálva tűzött vékonyhúsú horgára.
Milyen etetőanyagot használt? Szűcs István etető alapanyaga
általában a kukoricaliszt, a prézli és az őrölt napraforgó, amelyhez
az adott körülményeknek megfelelően még földimogyoró és keksz
őrlemény, továbbá kevés tejpor is került. Az alapanyagba aztán az
etetési adagonként hozzákevert apró árvaszúnyoglárvát, bizonyos
esetekben pedig csontkukacot.
Keszegre etetési gyakorlata általában a következő volt: 10–15
méterről kezdve etetőgombócok sorozata vonalban egyre kifelé,
majd a fenékmérésekkel betájolt „nyerő” sávban keresztirányú
szórás, vagyis a hétköznapi horgászok körében hírhedt „záróetetés”. Ezzel ugyanis lezárta a vonuló halrajok útját.

Szűcs István versenyládája, megtekinthető a Csepel H.E. Horgász
Múzeumában

1980. Csepel H.E. versenyén 645 darab snecit fogott

Tanácsai kezdőknek és gyakorló horgászoknak. A kezdők mindig az apró halak fogásával próbálkozzanak, mert ez hozza meg legelőbb a sikerélményt, egyben sok tanulsággal is jár. Még a haladó,
a gyakorló horgászok is tanulnak a versenyzőktől, hiszen a halfogó
versenysport állandó, kényszerű fejlődésével a horgászat jelentős
körének mintegy kísérleti „műhelye”.

1980. Budapesti I.B. bajnokságot nyert, Csepel H.E. csapatában

Szűcs István megszámolhatatlan sportsiker részese, tizenhat évi
válogatott kerettagság után bejelentette visszavonulását az élsporttól – olvashattuk 1982-ben a Magyar Horgászban.

Szűcs István a halfogó versenysportban kifejtett kiemelkedő tevékenységével, eredményeivel, emberi magatartásával kivívta a horgásztársadalom elismerését. A MOHOSZ ügyvezető
titkársága részére a „Horgászsportért” kitüntető plakettet és
a szövetség emblémájával ellátott díszes vázát adományozta,
melyet Keszei Károly főtitkár a válogatott keret 1981. október
25-i évadzáró értekezlete során kis ünnepség keretében adta át.
Versenyzőtársai a Maty-éren megrendezett XXIX. Országos
Bajnokságon búcsúztatták el Szűcs Istvánt. Ezt követően még
12 évig az edzőbizottság vezetője és a Budapesti IB versenyfelelőse volt. Jó eredményeket ért el csapatával az országos
és a nemzetközi versenyeken.

A beszámolót a Arcanum Digitális Tudománytár segítségével összeállította:
Deme Sándor
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RÖVID HÍREK

Nemzeti Park Igazgatóság irányításával.
Tőzegpáfrányokat, lápi csalánt és mocsári
nőszirmot ültettek a területen. „Mindent
megteszünk azért, hogy a lápos élőhely
minél előbb visszanyerje régi szépségét.”
(Forrás: #agrárminiszter/Facebook. Fotó:
Pelsőczy Csaba.)

Székház jelzőtábla
Régi hiányosságot pótoltunk, amikor az
RDHSZ ráckevei telephelyére utaló jelzőtáblákat helyeztettünk ki a Kossuth Lajos
utcán (5101 j. út). A székházunk előjelzése mindkét irányból szükséges volt, így
az egyik tábla a székház szervízút árvédelmi töltésszakaszra felvezető rámpájától északra, a Budapest felől érkezőknek,
a másik attól délre, a Ráckeve központ
felől érkezőknek nyújt világos útbaigazítást. Bízunk benne, hogy a jelzőtáblákkal a
központi irodánkba első ízben érkező vendégek számára is egyértelmű lesz a beközlekedési útvonal.

Casting dobótrepnik
Az RDHSZ Casting Szakosztálya munkájának támogatásához az RDHSZ ügyvezetése 2 db „szabvány” 120×150 cm-es acél
dobogót készített, fa borítással, korrózióvédelemmel és lefestve. A két dobogó az
RDHSZ Versenysport Bizottság Casting
Szakág szolgálatába állt 2021 szeptemberétől. Elhelyezés szempontjából az egyik a
Kinizsi HE telephelyén, a másik az RDHSZ
központi telephelyén kerül tárolásra, és
innen lehet a gyakorlás és versenyzés céljaira igénybe venni.
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Világkiállításon jártunk
Az RDHSZ-t Fekete Erzsébet (képen balról a második) és Barkóczi Viktória (képen
jobbról a második) képviselte a „Egy a Természettel” Vadászati és Természeti Világkiállításon a MOHOSZ standján. A kiállítást
hatalmas érdeklődés övezte és a sikerhez
kolléganőink is hozzájárultak részvételükkel. Jól esett, hogy a MOHOSZ helyet biztosított számunkra is. Annak ellenére, hogy
a stand a vadászok között volt, elég sokan
érdeklődtek a horgászat iránt. Reméljük,
hogy a kérdésekre adott válaszokkal sokaknak tudtunk segíteni és ezzel is népszerűsíthettük a horgászatot. Szeretnénk megköszönni Martin Krisztiánnak (képen balról
az első), a Horgászjegy Kft. informatikus
szaktanácsadójának, hogy a standon házigazdaként koordinálta a munkánkat.

Rózsa-sziget a megyei értéktárban

Olajszennyezés utáni növénytelepítés

A Bács-Kiskun Megyei Értéktár Bizottság
az Osztó- és a Rózsa-sziget megnevezésű
természeti értéket „Természeti környezet”
kategóriában a Bács-Kiskun Megyei Értéktárba felvette. A két elnevezés tulajdonképpen egy szigetre vonatkozik. A mai Osztósziget és Rózsa-sziget korábban együtt
képezte az ún. Oboda-szigetet, amit a Tass
jelenlegi közigazgatási területén volt Szántó településre vonatkozó Szt. Istváni alapítólevél is említ. A Duna szabályozásával,
és az erőmű- és zsilipépítéssel kapcsolatos
munkálatok választották szét a korábbi
egységes szigetet. A terület északi része a
mai Rózsa-sziget, melyen az RDHSZ Horgásztanyája található. A Rózsa-sziget elnevezése onnan származik, hogy 1945 előtt
a Darányi-család birtokában lévő területen
jelentős kiterjedésű rózsakert volt. Úgy
érezzük, ezzel az elismeréssel az RDHSZ
és jogelődjei sok évtizedes munkáját is elismerték, amiért a természeti környezetünk e
páratlan darabját megőrizték.

Megkezdődött a természetvédelmi oltalom alatt álló növények visszatelepítése a
Ráckevei (Soroksári)-Dunán Szigetszentmiklósnál a korábban olajszennyeződéssel
károsított területen. Szívfájdító volt látni
tavaly év végén az RSD szigetszentmiklósi
szakaszán az olajszennyezést, ami a Natura
2000-es természetvédelmi oltalom alatt álló
különleges élőhelyet, az úszólápot is sújtotta. A terület kármentesítését idén fejezte be
a KDVVIZIG. Végre megkezdődhetett a
növények visszatelepítése is a Duna-Ipoly

Udvari Zsolt

Jövőre megnyílik a Ráckevei Halmúzeum

A

Vidékfejlesztési Program keretén belül a Felső-Homokhátság
Vidékfejlesztési Egyesület működési területére meghirdetett,
VP6-19.2.1.-33-6-20 kódszámú, „Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület – Helyi turisztikai kínálat bővítése” című felhívás
alapján a ráckevei székhelyű Magyar Halászati Kultúráért Alapítvány, mint kedvezményezett a „Ráckevei Halmúzeum Projekt”-re
pályázati kérelmet nyújtott be. A mindösszesen 14 888 008 Ft
összegű, 100%-os támogatási intenzitású projekt sikeresen támogatást nyert el a 2021.01.01-09.30. között megvalósult beruházáshoz
(a projekt azonosítója: 3241766364). A pályázat eredményeképpen
a Halmúzeum 2022. év első felében megnyitja kapuit a nagyközönség előtt. A projekt keretében a Kossuth utca–Sas köz–Eötvös
utca által határolt országos jelentőségű, 1/1 önkormányzati tulajdonú, reneszánsz műemléképület örökségvédelmi engedélyes építési,
épületfelújítási munkái történtek meg (pl. főbejárati üvegportál,
középkori boltíves kocsiáthajtó fakapu rekonstrukció, lásd fotókon). A LEADER-támogatás jelentős lendületet adott a halászati
és horgászati kiállítóhely és bemutatótér funkciójú „Ráckevei Halmúzeum” mint új kulturális intézmény és turisztikai szolgáltatóhely
létrehozásához. A „Helyi, térségi, országos és nemzetközi jelentőségű turisztikai adottságok, kulturális programok és azok hátteréül
szolgáló intézmények fejlesztése, kiépítése” HFS célhoz a projekt
jól illeszkedik. A Ráckevei Duna-ág menti települések történeti,
néprajzi hagyományaihoz a magyarok „nagy ősfoglalkozása”, a

halászat, tárgyi emlékeinek bemutatása szervesen kapcsolódik,
valamint hazánk legnépszerűbb szabadidős tevékenységéhez, a horgászathoz kapcsolódó egyedülálló gyűjtemény reményeink szerint
vonzó célponttá teszi majd az új intézményt a halászok, horgászok
és halbarátok körében.

Udvari Zsolt

Melyik faj legyen az év hala 2022-ben?

A

Magyar Haltani Társaság folytatva a
hagyományokat, a 2022-es évre is meghirdeti AZ ÉV HALA választást. A kitüntető címre ezúttal is három halfajt javasoltunk,
közülük a nyertes természetesen az lesz,
amelyik a társaság tagjaitól, és minden,
határainkon innen és túl lakó, halakat ismerő, halakat szerető érdeklődőtől a legtöbb
szavazatot kapja 2021. december 31. déli
12 óráig. A jelölési elveknek megfelelően
mindhárom faj őshonos vizeinkben, továbbá van közöttük védett és fogható faj is.

nem figyelünk rá, hogy utóbbinak a hátúszója sokkal hátrébb kezdődik a hasúszó
tövénél. Elsősorban az álló- és a lassan
áramló vizeket kedveli. Növekedése lassú,
de a kisebbekből is nagyon finom, ropogós
sült hal készíthető.
2. Bagolykeszeg (Ballerus sapa)

1. Bodorka (Rutilus rutilus)

Egyik jelöltünk a hazánkban szinte mindenfelé megtalálható bodorka. Narancsvörös szeme és hasonló színű úszói alapján
nem nehéz felismerni, de a vörösszárnyú
keszeggel könnyen összetéveszthető, ha

3. Széles durbincs
(Gymnocephalus baloni)

A másik jelölt a nagyobb folyóink
dévérzónáját jellemző bagolykeszeg.
Nevét nagy szeméről és a bagolycsőrhöz hasonlóan lekerekített orráról kapta.
A keszegfélék közül ennek a leghosszabb
a farokalatti úszója. Hozzá hasonlóval
csak a laposkeszeg rendelkezik, de míg
annak felső állású a szája, ennek alsó állású. A bagolykeszeg áramláskedvelő faj.
Jól fejlett példányai elérik a 25–30 centit,
a húsa ízletes.

Harmadik jelöltünk a védett széles durbincs, melyet 1974-ben írtak le a Dunából.
A vágódurbinccsal ellentétben kissé meredekebben emelkedik a tarkója, kimerevített
hátúszójának a vége derékszögben éri el a
faroknyelet, és testén a kis barna foltocskák többnyire szabálytalan harántsávokba
rendeződnek. Áramláskedvelő faj, természetvédelmi értéke példányonként 5000 Ft.
A Magyar Haltani Társaság várja a halbarátok szavazatait.
A szavazógombok segítségével a fenti 3 faj
közül lehet választani a
Magyar Haltani Társaság honlapján:
http://haltanitarsasag.hu/
azevhala_hu.php

A

z ima nálam nagyon régen kezdődött.
Szinte emlékeim legelején. Ülök az
ágyban és egy pár száraz, öreg kéz összefogja az enyéimet.
– Mondd, kisfiam… És én mondtam
utána az imát. Az ágy puhasága simogatott, az est zsongított, az álom a szemem
körül járt és én mondtam az imát, és
gyönge gyermeki képzeletemmel felemeltem lelkem az Istenhez.
Később – a diákévek kamaszos rohanásában – az ima a templomot jelentette, ahol elcsitultak a zűrzavaros vágyak,
lassúra vált a lépés, tompán koppantak
a szentelt kövek és az oltár előtt lobogó örökmécs mindig megmelegített, ha
kinyújtottam feléje didergő kezemet.
Ekkor már nem könyvből imádkoztam és
nem is a régi kis imádságokat mondtam.
A kivilágosodó értelem szavakat keresett,
melyek újak, szépek voltak és csak az én
örömömet, bánatomat, kérésemet vitték
az Örökkévaló elé.
Aztán jött az előbbi világégés és mindig mélyen megrendített az imára zendült
kürtök rivalgása s a térdre hullt harctérre induló századok halálos csendje, ahol
szinte érezni lehetett az elhagyott otthonok
felé szálló gondolatokat, aggódást, szere-

Fekete István:

Az ima

tetet, igazi imát, ami hangtalanul szárnyalt
a halál felé induló férfiak lelkéből.
Ó, milyen kicsik és mégis mennyire
férfiak voltak ezek a katonák, akik káromkodva ébredtek, káromkodva feküdtek és
csak itt döbbentek rá, hogy az igazi kiállás hitben, vérben, fájdalomban, betegségben és imádságban akár ezrek előtt a
nyílt terek porában: az egyetlen és valódi
férfiasság.
Aztán jött a zuhanás Trianon halálos
völgyébe. Jött a megalázás, a szégyen,
az elesettség, szegénység, járvány és
jöttek az imák. Az egész nemzet megtanult imádkozni és nem szégyellték már a
férfiak sem – egy-egy „szóra” – befordulni a templomba. Ezek a férfiak többnyire
megjárták a harctereket és megtanulták,
hogy egyetlen félelem örökös csak – nem
halálfélelem, hanem az istenfélelem. És
ahogy az imádság felé fordult a nemzet,
úgy emelkedtünk ki a halálra ítéltség posványából.
Amilyen csendesek lettünk, olyan
hangos volt körülöttünk a győztesek
páholya, és amilyen fennhéjázók voltak
ők, olyan alázatosak lettünk mi, mert
akkor éreztük már, hogy az alázatosságnál nincsen nagyobb a világon. És
elhallgatott körülöttünk az erőszak süvöltése, mert halkan szólni kezdtek a kassai
harangok és meghallhatták az egész világon, amikor a dómban a magyarok Te
Deum-ot imádkoztak. Nagy, szent pillanatokban mindig az ima volt velünk, mellettünk, értünk. Nagy örömökben, nagy
sírásokban, csendben és viharokban: ima,
ima. És most mégis mind több helyen
hallom, olvasom, hogy valaki imádja a
lencsefőzeléket, imádja a karóráját, imádja a kirándulást és a táncot. Préda lett ez
a szó, melyet magyar paraszttól sohasem
hallott senki, és elkopott lassan, mint a
kocsmaküszöb.
Mindenki „imád” mindent.
A lovát, a szeretőjét, a nyakkendőjét… megszentségtelenítve egy szót, az
emberi lélek néma himnuszát, tisztaság, a
kérés, a vigasz, a félelem, az istenkeresés
egyetlen, utolsó felkiáltását, amikor már
nincs semmi, de semmi segítség, ments
vár, csak az ima.
Ne imádj hát mindent, édes Magya
rom, ne szórd lelked aranyát, nyelved
szépségét a rombolás disznai elé, ne
imádj semmit, csak az Istent, mert nem
tudod, milyen idők jönnek és nincs az a
vihar, mely elpusztíthatna, ha veled van
az imádság és veled van az Isten.
(Esti Ujság, 1944. január 15.)

Borítón: Fábián Ferenc (Kinizsi HE) 8 kg-os süllője (84 cm, 50 cm). Fogás helye, időpontja: RSD Szigetszentmárton, 2021. 11. 01.
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ÚJ DUNA-ÁGI
HÍRADÓ
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Dunaági
Horgász
Szövetség
hivatalos lapja

5. évfolyam, 2021. 4. szám (TÉL)
INGYENES

Áldott Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánunk!

A 2022. év fontosabb
változásai

Mi is
az a spanyol
pikkelyes
ponty?

Az úszólápok
természeti értéke
és szerepe
2021. őszi
haltelepítés

Bak László sporttárs (Szigetbecsei HE) 17 770 grammos pontya (82 cm, 80 cm).
Fogás helye, időpontja: RSD 8–9 fkm, jobb part, 2021. 08. 27.
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