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A RENDEZVÉNY A MOHOSZ TÁMOGATÁSÁVAL VALÓSUL MEG.

A MAGYAR AKVAKULTÚRA ÉS HALÁSZATI SZAKMAKÖZI SZERVEZET (MA-HAL) 
ÉS A RÁCKEVEI DUNAÁGI HORGÁSZ SZÖVETSÉG (RDHSZ) BEMUTATJA:

IDŐPONT: 2019. AUGUSZTUS 31. (SZOMBAT) 10:00-17:00 
HELYSZÍN: RÁCKEVE, VADKACSA SZABADSTRAND 
A RENDEZVÉNY FŐVÉDNÖKE: DR. NAGY ISTVÁN AGRÁRMINISZTER 
A ZSŰRI ELNÖKE: PÁLSZABÓ MIHÁLY (ARANYKOSZORÚS MESTERSZAKÁCS)

A verseny fő célja a halételek népszerűsítése,ennek érdekében a látogatók 
megkóstolhatják a versenyzők által készített remekműveket.

PROGRAM:

8:00-9:00   VERSENYZŐK REGISZTRÁCIÓJA 
9:00-13:30   FŐZÉS 
10:00  MEGNYITÓ 
10:00-16:00 „KAPJ RÁ”HALAS JÁTSZÓHÁZ GYERMEKEK RÉSZÉRE 
10:30-12:00   RDHSZ GYERMEK HORGÁSZVERSENY  
10:30-16:00 INGYENES VÍZITAXI A VADKACSA SZABADSTRAND  

ÉS A PIACTÉR KÖZÖTT 
11:30-13:30 ÉTELEK ZSŰRIZÉSE 
12:15  GYERMEK HORGÁSZVERSENY EREDMÉNYHIRDETÉSE 
12:30  HALKOLBÁSZ LOVAGREND BEMUTATÓJA:  

LÁTVÁNYTÖLTÉS ÉS HALKOLBÁSZ KÓSTOLÁS 
14:10 AZ AKASZTÓI CITERAZENEKAR MŰSORA 
14:30 FŐZŐVERSENY EREDMÉNYHIRDETÉS 
17:00 ZÁRÁS

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK ÉS VERSENYREGISZTRÁCIÓ: WWW.MAGYARHAL.HU
KERESS MINKET FACEBOOKON: WWW.FACEBOOK.HU/MAGYARHAL

A BELÉPÉS DÍJTALAN!
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A borítón: 
Farkasné Hefkó Henrietta 21,96 kg-os rekord ponttyal, amelyet 2019. április 22-én bojlival fogott.

FOGJA MEG ÉLETE HALÁT 
A RÓZSA-SZIGETI HORGÁSZPARADICSOMBAN!

A Ráckevei Duna-ág az ország egyik leghíresebb vadvízi horgászparadicsoma, ahol 
szinte napi rendszerességgel akasztanak 20 kg-on felüli pontyokat és amurokat, valamint 
kapitális ragadozókat. Ennek a páratlan víznek a legszebb szakaszán újra várja vendégeit 
a Rózsa-szigeti Horgásztanya!

Mit kínálunk az idelátogatóknak?

 • 2–5 ágyas vízpart közeli, hűtőgéppel felszerelt szobák már 2000 Ft/fő/éjtől
 • Szobafoglalás a teljes szezonra 300 000 Ft-tól
 • Lakókocsi-helyek bérelhetőek 200 000 Ft/éves áron (legfeljebb 30 db)
 • A sátorhely ára 1500 Ft/fő/éj, további személyeknek 1000 Ft/éj.
 • Központi vizesblokk (WC, zuhanyzók), ivóvíz- és áramszolgáltatás
 • Csónakkikötő
 • Belső parkoló, közvilágítás, kamerarendszer
 •  Főzőház hűtőládával, kijelölt tűzrakó helyek
 • Területi jegy- és gáthajtási engedély árusítás

További információ:  www.rdhsz.hu/rozsasziget

Érdeklődés, foglalás:  Józsa László telepvezető: 06-30-202-5693
 E-mail: rozsasziget@rdhsz.hu

Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség

Fotó: Deme Sándor

Kozma Ferenc 24 kg-os amurt fogott 
2019. július 2-án tigrismogyoróval.

Farkas Árpád 3,4 kg-os compót fogott 
2019. április 18-án.

Paducz Gergő 24,2 kg-os amurt fogott 2019. május 4-én 
öreg, főtt kukorica csalival.

Bán Szabolcs 11 éves gyermekhorgász 36,8 kg-os 
harcsát fogott 2019. április 30-án pergetve.

Hegyes László 6,44 kg-os csukát fogott 2019. június 
20-án kishallal csalizva.

Ugrai Zoltán – Udv ari Zsolt 
(RDHSZ)
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Kora reggel a nádas szélén csóna-
kázva, ahogy a nap átsüt a nádszá-

lakon és megcsillan a víztükrön, érde-
kes jelenségeknek lehetünk szem- és 
fültanúi. Ha figyelmesek vagyunk, 
láthatjuk, hogy egy-egy nádszál idő-
ről időre határozottan kileng, amint 
a ponty mozog vagy kedvenc táplá-
lékát – a vándorkagylót – csipegeti a 
nádszál tövéről. Közben felcsendülő 
hangos keleplő hang jelzi a nádirigó 
jelenlétét. Majd feltűnik a nádas szé-
lén egy érdekes madár, melynek feke-
te a tolla és piros a csőre: a vízityúk. 
A nádas ezernyi élőlénynek nyújt 
biztos menedéket, táplálékot és 
életteret a szaporodáshoz.

A nádas, mint 
élettér és 
táplálék forrás
Tavasszal, a víz felmelegedésekor a 
halak elkezdenek élelem, valamint 
a szaporodáshoz védett hely után 
kutatni. Kitűnő hely erre a part menti 
nádas, illetve a hinarasok.

A pontyok jelenlétét a nádszálak 
tőből induló elhajlása jelzi. Amint a 

víz hőmérséklete eléri a 17–20 °C-ot, 
frissen kihajtott hínár hiányában a 
pontyok leívnak a nádtorzsákra, sőt 
a keményebb aljzatra is. A pontyok 
szaporodását – miközben átrendezik 

a terepet – messziről hallható csobo-
gások kísérik. A vörösszárnyú kesze-
gek a nádszálak megdöntése nélkül 

A nádasok szerepe  
a vízi élet fennmaradásában
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A     magyar horgászatban  
 Rác keve neve minden

kor jól csengett, azt azon
ban kevesebben tudják, hogy a magyar halászat tör
ténetében is mily jelentős mérföldkőnek számító 
eseménynek adott otthont Ráckeve. Történetünk szá
lai 1948-ig vezetnek vissza. A halikrakeltető edény, 
az ún. Zuger-üveg első magyarországi alkalmazója a  
MOHOSz az akkor még Budapesten működő Halélet-
tani Intézet tudományos közreműködése mellett. Ez a be
rendezés alulról kapja a vizet, mely fent távozik belőle. 
Az állandóan áramló víz a termékenyített ikrákat enyhe 
forgó mozgásban tartja, így azok nem ragadnak össze és 
oldott oxigén is jut hozzájuk. 1948ban a ráckevei hal
keltetőben csukaikrát érleltek. A csukakeltetés gondola
tának felvetője Berényi János, a MOHOSz titkára volt, 
aki a szükséges anyagi alapot megteremtette és a műsza

ki munkálatokat előkészítette. 
A fiatalember pedig, aki 71 
évvel ezelőtt az országban 

először alkalmazta a Zuger-üveget Dr. Jászfalusi Lajos 
kollégája segítségével, Dr. Woynárovich Elek kísérletügyi 
főadjunktus volt, aki utána még egy sor innováció jával 
(pl. a pontyikra ragadósságának elvétele) írta be magát a 
nemzetközileg is elismert haltenyésztők közé. Ettől kezd
ve Magyarországon a Zuger-üveg a legkülönbözőbb ha
lak (ponty, compó, balin, harcsa stb.) ikraérlelő edénye 
lett. Ma elképzelhetetlen lenne e nélkül az okos készü

lék nélkül a halszaporítás és a halak 
„tömegtermelése”. A Lexi bácsi és a  
Zuger-mesének itt a vége, fuss el véle!

Udvari Zsolt
főszerkesztő

Tisztelt Olvasó!

Folytatás a 2. oldalon
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A nádasok szerepe a vízi élet fennmaradásában

szórják szét kismennyiségű ikráikat 
oda, ahol az ikráknak védettségük van 
a normális fejlődéshez. A kikelő hali-
vadékok és apróbb halak a nádszálak 
között, a sekély részeken tanyáznak. 
Ezek az ikrák és halivadékok egy sor 
élőlény táplálékául szolgálnak, a szi-
takötő lárvájától kezdve a különböző 
madarakig. A ragadozó halak közül a 
csuka szívesen tartózkodik a nád szé-
lén, keszeg-prédájára várva. A leső-
harcsa a nádas öbleiben a nagyobb 
halakra vadászik, kevés befektetett 
energiával szép ponty és kárász pél-
dányokra tesz szert.

Egyes lepkefajok lárvái kezdet-
ben magukat a nádszálakat, azok bel-
sejét, később a leveleit fogyasztják, 
de a gyökértörzs is táplálékforrás 
lehet. Más lepkefajok lárvái pedig a 
nádat fogyasztó lárvák fogyasztói, 

így épül a nádszálakból kiinduló táp-
láléklánc, és ez még csak a kezdet. 
A szitakötők nagy, összetett szemeik 
segítségével folytatják ragadozó élet-
módjukat a nádasok területén. Légi 
vadászataik során rovarokkal táp - 
lál koznak.

Sok vízimadár a nyílt vizek szé-
lén, a nádas öv sekély vizében táplál-
kozik, és fészkét is oda rakja. A nádas 
egyrészt takarást biztosít ezeknek a 
madaraknak, másrészt a jól átvilágí-
tott víz odavonzza a halakat és egyéb 
gerinces és gerinctelen állatokat, 
melyek táplálékul szolgálnak néhány 
madárfajnak. A Ráckevei-Dunán, 
a nádas területén jellemző madarak, a 
teljes felsorolás igénye nélkül: a szár-
csa, a vízityúk, a tőkésréce, az énekes 
nádiposzáta, a nádirigó, a törpegém 
és a jégmadár.

A madarak, halak és rovarok 
mellett természetesen pókok, rákok, 
kagylók, kétéltűek és az emlősök 
is megtalálhatók a nádasban vagy a 
nádas szélén, illetve a nádas-nyíltvíz 
határán.

Törpegém

Az 1. oldal folytatása

Vízityúk 
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A nádasok tisztító 
szerepe
Napjainkban számos környezeti árta-
lom terheli a vizeket. A mezőgazda-
sági tevékenység során műtrágya 
mosódik a vízbe, valamint a beömlő 
kezeletlen és kezelt szennyvizek nit-
rát és foszfát tartalma tápanyaggal 
dúsítja az életteret. Ennek követ-
keztében könnyen elszaporodnak a 
planktonikus (lebegő algák) és fona-
las algák vagy a magasabb rendű 
vízinövények, mint pl. a békalencse, 
a sulyom. A túlszaporodás miatt a 
mélyebb vízrétegekig nem tud leha-
tolni a fény, amely éppen a plankto-
nalgák pusztulásához vezet. Az egy-
sejtű állatok (zooplankton), melyek 
közül sok kizárólag algával táplálko-
zik, így szintén pusztulásnak indul-
nak. Ezek tetemei is lesüllyednek, 
és a meder közelében élénk lebontó 
mikrobiológiai tevékenység indul. 
A felszabaduló szervetlen anya-
gok újabb tápanyagul szolgálnak az 
algák elszaporodásához. Általában 
véve az ilyen formán, a tápláléklánc-
ra épülő ciklusok tarják fent a vízi 
ökoszisztéma egyensúlyát, azonban 
nagymértékű külső behatás követ-
keztében visszafordíthatatlan eut-
rofizáció* indulhat, amely a teljes 
élőhely pusztulásához is vezethet.

A nádasok jelentős szerepet tölte-
nek be a víztisztításban és a növényi 
tápanyagok megkötésében. A nád-
szárak felületén kialakuló nyálkás 
tapintású élőbevonat közösségét, 
más néven a perifitont algák, álla-
ti egysejtűek, többsejtű állatok és 
baktériumok alkotják. Ez a szé-
pen egymásra épülő, tápláléklán-
cot alkotó élőlénytársulás kiválóan 
megszűri és felhasználja a vízben 
lévő tápanyagok egy részét, de akár 
mechanikus szűrőként is funkci-
onálhat. A nádas az eutrofizációt 
is lassítja azzal, hogy a foszfort, az 
eutrofizációt leginkább elősegítő 
tápanyagot a nyílt vízből megköti, 
felhasználja. 

A nádas öv széle megtöri a nyílt-
víz hullámait, és a hordalék a nádas 
és nyílt víz határán lerakódik, meg-
óvva a nádast a szennyeződéstől. Ez 
a folyamat visszafele is működik, a 
sűrű nádas megakadályozza, hogy a 
partról bekerülő szennyezés tovább-
terjedjen a nyílt vízfelszín felé. A nád 
szennyezés- és tápanyagmegkötő sze
repe ezért kiemelkedően fontos. 

A nádasok 
kezelése

A nádasokat érdemes kezelni, de 
nem mindegy, hogy milyen módon. 
A kezelés függ a nádasok elhelyez-
kedésétől, szerepétől, esetleges 
fel  használásától. Kezelés nélkül a 
nádas fokozatosan kiszáradhat, más 
növénytársulások veszik át a helyét, 
ezt természetes szukcessziós** folya-
matnak nevezzük. A kezelés lel-
assíthatja, sőt vissza is fordíthatja 
ezt a szukcessziót, hogy a céloknak 
megfelelően fennmaradhasson az 
egyensúly a különböző élőhely típu-
sok között. A nád túlsúlyban tartásá-
ra kell törekedni, ha a cél, hogy az 
ökoszisztémát és annak szereplőit, 
vagyis az élőlényfajokat megóvjuk. 
Ha a nádkezelés nem megfelelően 
történik, pl. túl gyakran vágják, más 
típusú élőhely jön létre, és ez más 
fajok térhódítását teszi lehetővé. 
Nem mindegy például, hogy a nád-
vágás melyik évszakban történik, a 
levágott anyag elszállításra kerül-e 
vagy avarként helyben marad. A nád 
levágása serkenti az új hajtások 
növekedését, így egyfajta frissülést, 
megújulást és időszakosan nyíltvi-
zes élőhelyet biztosít, eközben gátat 
szab a terjedésnek is, megakadályoz-
za a nád behatolását a nyílt vizekbe.

A nagykiterjedésű, összefüggő 
nádas egyidejű levágása kifejezet-
ten káros azon állatfajok számára, 
amelyek életformája teljes mérték-
ben a nádashoz kötődik. A nádrontó 
lepke két évet tölt lárvaállapotban a 

nádszálban, a kétpettyes nádibagoly 
pedig a széthasadt nádszálban bábo-
zódik be, és ott is telel át. Egy téli 
nádvágás során ezek a rovarok elpusz-
tulnak. A barkós cinegének vagy az 
énekes nádi poszátának a fészkelésük-
höz álló nádra van szükségük. Olyan 
mada rak is vannak, amelyek egyszer 
a kezeletlen nádas alacsonyan fekvő 
avas nádszálai között, máskor a fris-
sen vágott nádas egy-két év alatt fel-
halmozódott avarrétegén költ.

Fon tos tehát, hogy a nádkezelés 
figyelembe vegye az adott élőhely 
sajátságait, és az esetlegesen elűzött 
élővilágnak mindig legyen lehetősé-
ge átvészelni a beavatkozást pl. érin-
tetlenül hagyott foltok biztosításával.

A nádvisszavágáshoz hozzájáru-
lást kell kérni a Ráckevei Duna-ág 
„fenntartójától”, vízügyi kezelő jé től, 
a Közép-Duna-völgyi Víz ügyi Igaz - 
gatóságtól, amely a Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal 
Környezetvédelmi és Természet vé-
delmi Főosztály szakhatóságként tör-
ténő bevonásával adja ki az enge  délyt.

A nádvágáson kívül a másik keze-
lési technika a víz szintjének szabá-
lyozása. A vízszint szabályozása elő-
segíti a nád növekedését és a többi 
növényfaj visszaszorítását, állan-
dóbb vízi környezetet biztosít az ott 
élő közösség számára.

Szakirodalom

C. J. Hawke and P. V. José: A nádasok 
kezelése gazdasági és természet-
védelmi szempontok szerint

Mitterstiller József: A halasvízről hor  gá - 
 szoknak

Barreto Sára–Kőszeghy Csaba
RDHSZ Környezetvédelmi 

Bizottság

 *Eutrofizáció: a növényi tápanyagok (nitrogén- és foszforvegyületek) dúsulásának következtében kialakuló szukcessziós folyamat, amely a szabad vízfelülettől  
az elnövényesedés (algásodás, hinarasodás) felé mutat.

**Szukcesszió: A szukcesszió a növénytársulásban végbemenő egyirányú változások sorozata, nem megfordítható folyamat.
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2019. augusztus 1-jén lezárultak a nyári haltelepíté-
sek a Ráckevei (Soroksári)-Dunán és a mellékvizeken. 
Az RDHSZ saját halfajtájából, a ráckevei pikkelyes-
ből bérnevelés keretein belül biztosította a telepítésre 

előállított állományt. A haltelepítések három alkalommal 
(június, július és augusztus hónapokban) zajlottak le 
Molnár Ferenc dömsödi tógazdaságából.

Az RSD-re összesen 23.596 kg 1,5 és 2 kg közötti 
átlagsúlyú (nagyméretű) kétnyaras ponty került telepítésre 
(1. táblázat).

Nyári haltelepítés

1. táblázat. A Ráckevei (Soroksári)-Duna nyári haltelepítési terve és annak megvalósulása

fkm Nr. Telepítési helyek megnevezése
Az egyes telepítési helyeken  
beengedett mennyiség (kg)

A telepítés 
 időpontja

terv tény dátum

45–57,6.
1. Csepeli komp, csepeli oldalon 2 500 2 859 július 3.

2. Molnár-sziget, csepeli komp pesti oldal 2 500 1 635 augusztus 1.

34–45.

3. Dunaharaszti (vasúti híd)    

4. Dolgozók Szigetszentmiklósi HE tanya 1 000   

5. Szigetszentmiklós, strand 1 000 2 168 június 17.

6. Szigethalom, strand    

7. Taksonyi híd, 51. főút felőli oldal 1 000   

25–34.

8. Szigetcsép, olaj vezeték 3 000 2 858 június 17.

9. Majosháza, hajókikötő mellett    

10. Vegyesüzemi Dolgozók  HE tanya 1 000 2 082 július 3.

11. Szigetszentmárton, Mártoni csárdánál 3 000 3 002 augusztus 1.

16,5–25.

12. Kiskunlacháza    

13. Ráckeve, Piac tér 3 000 1 682 június 17.; július 3.

14. Szigetbecse, strand 1 000 1 067 július 3.

–16,5

15. Mávag HE tanya    

16. Dömsöd Petőfi fa 3 000 3 125 augusztus 1.

17. Neptun HE tanya 3 000 3 118 július 3.

18. Postás tanya    

19. Makád Ezüstpart, Rózsa sziget    

Összesen 25 000 23 596  

2. táblázat. A mellékvizek nyári haltelepítési terve és annak megvalósulása

Telepítési helyek  
megnevezése

Az egyes telepítési helyeken beengedett mennyiség (kg) A telepítés időpontja

terv tény dátum

Duna–Tisza-csatorna 2 000 2 057 június 17.

Dunavölgyi-csatorna 500 254 június 18.

Északi-övcsatorna 2 500 2 665 június 17.

Összesen 5 000 4 976  

Júniusban az RSD mellékvizeire tervezett haltelepítés 
is lezajlott. A három csatornára összesen 4976 kg 1,5 kg 
átlagsúlyú ponty került kihelyezésre (2. táblázat).

Szinte mindegyik tervezett telepítési helyre megvaló-
sult a haltelepítés, a halak védelme érdekében kerültük el 
a 4. és 7. számú telepítő helyeket.

A tervhez képest ki mértékű negatív eltérés a rendkí-
vül hűvös májusi időjárásnak tudható be, amely a halak 

növekedését kedvezőtlenül befolyásolta. 
Az őszi haltelepítések során szövetsé-
günk a fennálló hiányt kompenzálni fog-
ja, annak érdekében, hogy az éves halte-
lepítés pozitív mérleggel záruljon.

Ugrai Zoltán
halgazdálkodási ágazatvezető
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A Ráckevei Dunaági Horgász Szö-
vetség idén tervezte a ragadozó 

hal telepítését is fejleszteni. Minden 
évben telepítünk zsenge fogassüllőt a 
ráckevei halkeltetőnkből és előnevelt 
fogassüllőt a szigetbecsei előnevelő 
tavainkból, halgazdálkodási tervünk 
előírásai szerint.

A tervben szereplő zsenge fogas-
süllő (2.000.000 db) telepítését 
idén túlteljesítettük (megvalósult 
3.000.000 db), a 165.000 db előnevelt 
fogassüllő telepítés is meghaladta a 
tervezetet (150.000 db).

Mindezeken felül egy teljesen 
új, innovatív módszerrel Makádról 
is sikerült nagymennyiségű, igen 
nagy méretű (8–10 cm-es) előnevelt 
fogassüllőt telepítenünk a Duna-ágba. 
A ponttyal népesített halastavakban 
süllőfészekről keltettünk le zsenge 
fogassüllőt, ami a nagyméretű tavak-
ban tudott felnőni. Ha a fogassüllő 
eléri a megfelelő méretet, a vízzel 
szemben képes kiúszni a halastóból 
a tápcsatornába. Ezt a tulajdonságát 
kihasználva, a beton csatornába fej-
lesztettünk egy beépíthető süllőcsap-
dát (1. kép). 

A csapda behelyezését követően 
már csak bele kell zavarni, terelni a 

halakat a csőszerű hálóba a csatorna 
felsőbb szakaszából. A háló szájánál 
lévő keret gyors kiemelésével a halak 
a háló zsákjában maradnak, ahonnan 
gyorsan és kíméletesen lehet össze-
gyűjteni és szállítójárműre tenni azo-
kat (2. kép).

A klasszikus előnevelt méretű 
fogassüllőnél (3–4 cm), így jóval 
nagyobb méretű fogassüllőket tud-
tunk előállítani (3. kép) és kihelyez-
ni az RSD-be. Telepítésre került 
31.000 db Szigetbecsére és Ráckevé-
re, 48.000 db Szigetcsépre, 9.500 db 

Kiskunlacházára és Majos házára, 
mindösszesen 88.500 db. Ilyen mé-
retű és minőségű fogassüllő nincs a 
piacon, nem vásárolható, de annak 
értéke minimum 50 Ft/db, de akár 
100 Ft/db is lehetne reálisan (mivel a 
3–4 cm-es előnevelt fogassüllő ára is 
15–20 Ft/db). A telepített mennyiség 

értéke minimálisan 
számítva is meg-
haladja a 4 millió 
forintot.   

Ugrai Zoltán – 
Udvari Zsolt

Tájékoztatás nagyméretű előnevelt 
fogassüllő telepítéséről

1. kép: A csapda összeállítását, fejlesztését Podruzsik Zoltán telepvezetőnek 
köszönhetjük

2. kép: Az ivadék gyors számolása (kupázás)

3. kép: nagyméretű előnevelt 
fogassüllők



666 ÚJ DUNA-ÁGI HÍRADÓ

Akik figyelemmel kísérik 
a Duna-ági rekordlistát, 

már tavaly augusztusban 
felkaphatták a fejüket, amikor új első 
helyezett busát regisztráltunk. A 69 
kilós szörnyeteg kifogása önmagában 
is szép teljesítmény, a képet meg-
nézve pedig tovább kerekedik a sze-
münk: a hatalmas halat ugyanis egy 
szőkés hajú fiúcska tartja édesapja 
mellett a vízben állva. A busát kifá-
rasztó 10 éves Bán Szabolcshoz ezu-
tán egyre gyakrabban jártak halőreink 
rekordfogást hitelesíteni. Pár nap-
pal később egy 18 kilós amurt, majd 
novemberben egy 5,7 kg-os csukát 
vezetett partra Szabolcs. Idén eddig 
egy közel 37 kilós harcsával és két 
amurral (19,3 és 23,7 kg) gyarapította 
a rekordlistát, és még csak a szezon 
közepén járunk. 

Ez a felnőtteket megszégyenítő tel-
jesítmény felkeltette a figyelmemet, 
és elhatároztam, hogy egy rövid inter-
jú formájában bemutatom Szabolcsot 
a Duna-ági Híradó olvasóinak. 
Jellemző módon amikor sikerült őt 
telefonvégre kapnom, akkor is éppen 
horgászott, ezúttal Kecskeméten egy 
gyermektáborban, ahol egy 8 kilós 
amur az idei legnagyobb fogása. Egy 
kis időre átadta a botot édesapjának, 
így belefért néhány kérdés.

 • Szabolcs, kezdésnek mondj 
néhány szót magadról!
Szigetbecsén lakom szüleim-

mel és 9 éves húgommal. 11 éves 
vagyok, szeptemberben kezdem az 
5. osztályt a szigetbecsei általános 
iskolában. Legkedvesebb időtöl-
tésem természetesen a horgászat! 
(Ebben a pillanatban a telefonban is 
jól hallhatóan megszólal a kapásjelző: 
az eredmény egy 3 kiló körüli ponty.)
 • Melyek az első horgászemlé - 

keid?
Nem úgy kezdtem a horgászatot, 

mint a többi gyerek: négy évesen már 
saját bottal pergettem. Első komo-
lyabb halamat is ekkor fogtam: egy 5 
kilós csukát a Balatonon.

 • Mennyi időt töltesz pecával?
Szinte minden nap horgászom 

valamennyit: hétköznap iskola után, 
hétvégén pedig egész napokat, sőt 
éjszaka is gyakran lógatok. Idén 
március 8-tól kezdve eddig minden 
nap horgásztam! Édesapámmal és 
egyedül is kergetem a halakat szá-
razföldről, stégről és csónakból. 
Időnként más vizeken is lógatunk, 
szeretünk például Szigetújfalunál a 
Nagy-Dunán márnázni, amiből két 

kiló körüli a legnagyobb 
fogásom.
 • A felnőtteknek rög-

tön eszébe jut a kérdés: ennyi peca 
hogyan fér össze a tanulással?
Nehezen… Be is csúszott néhány 

hármas a bizonyítványba. Édesanyám 
nem mindig nézi jó szemmel, hogy 
ennyit vagyok a vízparton. Apukámmal 
kevesebb a konfliktus, hiszen ő is hor-
gászik, amikor csak teheti. A kedvenc 
tantárgyam egyébként a testnevelés 
és a környezetismeret. Jellemző tör-
ténet az iskolából, amikor a tanár néni 
szólt nekünk, hogy vegyünk elő tol-
lat és papírt, mert témazáró követke-
zik. Erre én: „Akkor téma lezárva, én 
megyek pecázni, mert apa beetetett…” 
(Közben a másik boton újra kapás, ez 
is megvan.)
 • Melyik a legkedvesebb horgász - 

mód szered?
Sokféle módszerrel horgászom, de 

a kedvencem a pergetés. Az idei 37 
kilós harcsám is egy Mepps körforgó-
ra rabolt rá. Ezt a halat egyébként a 
partról sikerült kifárasztanom. Azóta 
ugyanez a villantó már többször sze-
rencsét hozott. A finomszerelékes 
peca és a versenyhorgászat annyira 
nem vonz, én nagy halra megyek, és 
jobban szeretem az aktívabb módsze-
reket. Édesapám szerint nem sokáig 
ülök meg egy helyben, bár fenekezni 
is szeretek, ezt mutatják a rekordlistás 
amurjaim, amiket fagyiban felkínált 
kukoricával fogok.
 • A rekordhalakon kívül milyen 

fogásokról tudtok beszámolni?
Idén eddig 97 db amurt és 48 pon-

tyot fogtunk édesapámmal együtt, 
tavaly pedig 250 darabbal zártuk az 
évet. Igazi sporthorgászként mindet 
visszaengedtük, csak egy-két harcsát 
és keszeget szoktunk megtartani a 
konyhára. Ebben az évben is sikerült 
már egy 50 kilós harcsát akaszta-
nom: kuttyogatás közben a hal farká-
ra tekeredett a zsinór, a horog pedig 
beakadt a zsinórba. Pontyból 26,9 
kilós a rekord – ezt édesapám fogta –, 
de nem jelentettük be, hanem rögtön 
visszaengedtük, mert alig akart úsz-
ni. A legjobb horgásznapunk tavaly 
augusztus 23-a volt: ekkor 5 nagy 

A legifjabb rekorder



7ÚJ DUNA-ÁGI HÍRADÓ

pontyot és 6 amurt fogtunk, 198 kg-os 
összsúlyban. Az aznapi legnagyobb 
fogásom egy 21 kilós amur volt. 
Süllőből keveset fogunk, de egy 8 és 
fél kilósat így is akasztottam. Kétszer 
is meggondoljuk, hogy bejelentsük a 
rekordfogásokat, mert sajnos sok az 
irigy horgász a környéken.
 • Mik az emlékeid az első rekord-

listás haladról?

Ez volt az a bizonyos 69 kilós 
busa. Nagy szerencsém volt, mert a 
hal farkába akadt a twisteres perge-
tő szerelékem, így hátrafelé húzva 
viszonylag könnyen, kb. negyedóra 
alatt ki tudtam fárasztani. Apukám 
segített a kiemelésben, ami nem volt 
egyszerű mutatvány a farokba akadás 
miatt. Végül a merítővel a csónak-
hoz szorítva szákolta meg a halat, de 

beemelni már nem tudta, ki kellett 
vontatni a partra.
 • Mennyit segít a horgászatban 

édesapád és a többi felnőtt?
Általában a magam feje után 

megyek, én találom ki a horgászmód-
szert és a csalit. A halakat is egyedül 
fárasztom ki, csak a merítésben segít 
apukám, ha szükség van rá. Ez nem 
mindig sikerül: tavaly egy 30 körü-
li amur szétszakította a merítőnket, 
és a horgot és kapcsot kiegyenesítve 
végül elment. Előfordul, hogy a száko-
lást is megoldom egyedül, így történt 
a 19 kilós rekordlistás amurommal. 
Akasztás után a mentőmellényt felvé-
ve csónakba szálltam, és kb. félórás 
fárasztás után magam merítettem meg 
a halat.
 • A horgászaton kívül mivel töltöd 

még a szabadidődet?
Nem sok idő marad másra, de 

ha éppen nem pecázom, akkor bar-
kácsolni szeretek. Építettem már 
egyedül két teljes méretű, 5 méteres 
magaslest fából. Az egyik otthon van 

az udvaron, a másik 
pedig lent a Duna-
parton, a két ked-
venc helyemen.

Béres Attila
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Miért van szükség 
bérnevelő 
halgazdálkodó 
partnerek 
igénybe vételére 
a Duna-ági 
haltermelésben?

A Ráckevei Dunaági Horgász Szö vet-
ség kizárólag saját keltetésű ráckevei 
pikkelyes pontyot telepít. A sziget-
becsei előnevelés után a halak vagy 
a makádi tavakba kerülnek, vagy a 
szövetséggel szerződött valamelyik 
halgazdaságba szállítják át, ahol ún. 
bérnevelés keretében érik el a tele-
píthető méretet. A tavaszi és nyári 
telepítések során jellemzően bérne-
velt halakat szállítunk ki, az őszi leg-
nagyobb halasítás pedig a Makádról 
lehalászott pontyból történik.

Azért van szükség bérnevelésre, 
mert az évi kb. 200 tonnányi telepítési 
mennyiséghez a makádi tavak kapaci-
tása szűkös. Ezen kívül a halgazdaság 
árvízveszélyes helyen fekszik, tehát 
biztonsági szempontok is indokolják 
a külső helyszínek bevonását.

A Duna-ágon 
és mellékvizein 
a hidak 
és műtárgyak 
50 méteres 
körzetében csak 
egy bottal szabad 
horgászni. Ez a 
szabály a régi 
hajóállomásokra is 
vonatkozik?

Defi níció szerint a hajóállomások is 
műtárgyak, ezek környezetében még-
is engedélyezett a kétbotos horgászat. 

A szövetség szándékai szerint az egy-
botos szabály a hidakon kívül csak a 
nagyműtárgyakra (zsilipekre) vonat-
kozik. Ebben a témában a közelmúlt-
ban megtörtént a halőrök eligazítása, 
a 2020. évi horgászrendben pedig az 
írott szabályt is pontosítjuk.

Tavasszal és kora 
nyáron gyakran 
előfordul, hogy 
világos színű, 
már-már tejfehér 
víz érkezik a 
Duna-ágba. Ezt is 
a szennyvíztisztító 
okozza?
A fehér víz az Inn folyó áradásakor 
kerül a Duna vízrendszerébe. Az Inn 
az Alpokban, a svájci–olasz határ 
közelében ered, majd Ausztria és 
Németország érintésével Passaunál 
folyik a Dunába. A folyó a felső sza-
kaszon alpesi gleccserek vizét gyűjti 
össze, ami jelentős mennyiségű ún. 
kőzetlisztet tartalmaz, melyet a szí-
ne miatt gyakran neveznek „glecs-
csertej”-nek is. Ez a meszes hordalék 
végighalad a Duna teljes szakaszán, 
így a Ráckevei Duna-ágon is. A vilá gos 
színű víz bár kissé furcsán néz ki, az 
élővilágra nézve teljesen ártal matlan.

Tervezi-e 
a szövetség 
a helyenként 
elszaporodó 
törpeharcsa-
állomány gyérítését 
akár a horgászok 
segítségével?
A varsázást, mint halászati tevékeny-
séget a törvény szerint csak a hal-
gazdálkodási hasznosító (RDHSZ) 
végezheti. A törpeharcsa-varsa haté-
kony eszköz a törpék ellen, és a szö-
vetség tervezi is a használatát a leg-
fertőzöttebb helyeken – leginkább a 
mellékvizeken –, azonban ez körül-
ményes és drága tevékenység. Viszont 
akár pályázati pénzek is elérhetőek 
lehetnek e célra. Még egy eredményes 
módszer van a gyérítésre: a felhőbe 
összeálló kis törpeharcsák begyűjtése.

Probléma is, hogy mi legyen a 
kifogott halakkal? Eladni nem egy-
szerű – bár nem lehetetlen –, a szerves 
hulladékként való elszállítás pedig 
további komoly költséget jelent.

Amikor túlzottan elszaporodnak 
a törpék, akkor a természet maga is 
elvégzi a dolgát: ekkor szokott felbuk-
kanni egy olyan herpesz vírus, ami csak 

a törpeharcsát támad-
ja meg. Emiatt szok-
tak hirtelen eltűn -
ni a törpék egy-egy 
környékről.

Béres Attila

Gyakran ismételt kérdések

Horgászok, horgászegyesületek fi gyelem!
MEGJELENT !

Tasnádi Róbert: 

A magyar haltenyésztés története 
második, javított kiadása

Megvásárolható:

az Agroinform Kiadóban • 1149 Budapest, Angol u. 34.
Tel.: +36 1 220-8331 • E-mail: nyomda@agroinform.com
www.agroinformkiado.hu

Ára: 3800 Ft
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A Ráckevei Duna-ág képének az 
1960-70-es évek óta szerves részei 

a stégek – hivatalos nevükön víziállá-
sok. Kezdetben a legtöbb stégen volt 
valamilyen felépítmény, ami az eső-
védő tetőtől a többszobás, emeletes 
faházig a legkülönbözőbb formák-
ban jelent meg. Sok horgász tavasztól 
őszig kiköltözött a vízen álló bunga-
lókba. A magyar leleményesség itt 
is tetten érhető volt: a „fellelt” anya-
gokból összetákolt kunyhók mellett 
előfordult az is, hogy egy teherautó, 
vagy kisbusz felépítménye szolgált 
hajlékul, a kényelmet pedig ugyan-
ezen járművek ülései jelentették. Ez 
az állapot a 80-as évek végéig tartott, 
ekkor természet- és tájképvédelmi 
megfontolásból a felépítményeket el 
kellett bontani.

Az RSD teljes hosszán több 
ezer bejelentett, karbantartott stég 

található, és sajnos sok az engedély 
nélküli, romos, veszélyes víziálllás is. 
A Duna-ági horgászok többsége talál-
kozik a stégekkel tulajdonosi vagy 
használói minőségben, hiszen a leg-
több helyen csak így oldható meg a 
vízhez való lejutás.

A víziállásokra vonatkozó alap-
vető szabályokat 147/2010. (IV. 29.) 
Korm. rendelet VIII. fejezete tartal-
mazza. Az értelmező rendelkezések 
szerint víziállásnak minősül a kikötők 
kivételével minden olyan műtárgy, 
amely a meder talajába van építve, 
vagy arra támaszkodik, és a vízte-
rületnek nem vízgazdálkodási célú 
használatát teszi lehetővé. A víziállá-
sok rendelkezhetnek bejáróval, vagy 
lehetnek bejáró nélküliek is, de ez 
utóbbi az RSD-n nem engedélyezett. 
A stégek bejáró nélküli alapterülete 
nem haladhatja meg a 20 m2-t.

A törvény a meder kezelőjét hatal-
mazza fel a víziállások létesítésének 
engedélyezésére. A Ráckevei Duna-
ág esetében ez a szerv a Közép-Duna-
völgyi Vízügyi Igazgatóság. A Duna-
ágon a stégek engedélyeztetésének 
rendszere néhány éve megváltozott. 
Az új rend szerint a területbérlés ún. 
raszterbérleti szerződés aláírásával 
történik, amely a meder 6 m-es szé-
lességű szelvényeinek – rasztereinek 
– bérlését jelenti. Egy raszter éves 
bérleti díja az RSD-n 2019-ben egy-
ségesen 15.800 Ft. 

A szerződések határozott idő-
re, 5 évre szólnak, a hosszabbítást a 
tulajdonosnak kell kezdeményeznie 
a lejárat évében. A szerződéskötéssel 
kapcsolatos tudnivalók és a szüksé-
ges dokumentumok megtalálható-
ak a KDVVIZIG honlapján (www.
kdvvizig.hu). A Vízügyi Igazgatóság 

Amit a stégekről tudni érdemes
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stégenként csak egy személlyel köt 
szerződést, tehát egy víziállásnak 
hivatalosan csak egyetlen tulajdono-
sa lehet. További használók esetén a 
feleknek egymás között külön megál-
lapodást érdemes kötniük. 

Az RSD-n a stégek nagy száma 
miatt az élővilág védelmének érde-
kében új víziállások létesítését csak 
nagyon ritkán, elsősorban közösségi 
jelleg esetén engedélyezik. Meglévő, 
szerződéssel rendelkező eladó stégből 
rendkívül kevés van a piacon, rend-
szerint igen magas áron. A stégek jel-
lemzően a parti, partközeli ingatlannal 
együtt cserélnek gazdát. A víziállás 
ingóság, nem tartozéka az ingatlannak, 
így vásárláskor-eladáskor, örökléskor 
külön rendelkezni kell róla.

A víziállásokra a természet védel-
me és a vízügyi munka elősegítése 
érdekében számos szabály vonatko-
zik. A stégen nem létesíthető állandó 
felépítmény (tetővel rendelkező épü-
let). A stég bejárata legfeljebb 120 cm 
széles lehet, és nem akadályozhatja a 
víz áramlását. A víziállást és a part-
szakaszt bármilyen formában lezárni 
tilos. A stég vízfolyás felőli oldalának 

jobb sarkán állandó jelleggel fel kell 
tüntetni az azonosító számot és a hely-
szín EOV koordinátáit. A tulajdonos 
köteles a víziállást biztonságos álla-
potban tartani, a balesetmentes, romos 
állapot nem megengedett. A szabályok 
betartását a Vízügyi Igazgatóság hely-
színi bejárás során ellenőrzi.

Elterjedt tévhit, hogy a stéget a 
tulajdonos távollétében bárki hasz-
nálhatja. A valóság ezzel szemben az, 
hogy semmilyen jogszabály nem ren-
delkezik a víziállások közösségi hasz-
nálatáról, ezért – mivel maga a stég 
magántulajdonú ingóság – a tulajdo-
nos hozzájárulása nélkül nem meg-
engedett a stégre lépni, kivéve termé-
szetesen a vízügyi és egyéb hivatalos 
munkát végző személyeket. A jogi 
helyzet ellenére előfordul, hogy ván-
dorhorgászok foglalják el a más tulaj-
donában lévő stégeket, amivel semmi 
probléma nem lenne, a gyakorlatban 
azonban sok konfliktusra ad okot. 
Jellemző a szemetelés, a rongálás és 
a horgászhoz méltatlan viselkedés, 
a tulajdonosok pedig gyakran minő-
síthetetlen hangnemben, agresszívan 
küldik el a stégre lépő idegent akkor 

is, ha erre nincs különösebb okuk. 
Mint oly sok más problémát, az RSD-
re jellemző horgászhely-hiányt is meg 
lehetne oldani kulturált egymás mel-
lett éléssel, ehhez azonban mindkét 
fél részéről változásra lenne szükség.

Másik gyakran felmerülő téma a 
stégeknél végzett nád- és hínárvágás. 
Natura 2000 minősítésű terület lévén 
a Ráckevei Duna-ágon tilos a termé-
szetes szárazföldi és vízi növényzet 
irtása, kivéve az idegenhonos, invazív 
növényfajokat, mint pl. az átokhínárt. 
A nádat és a sást gyökerestül eltávo-
lítani vagy víz alatt vágni csak a stég 
meder felőli oldalán, a rendeltetéssze-
rű használatot biztosító mértékben 
szabad. A stég környezetének többi 
részén – legfeljebb a bérelt raszter 
vagy a mögöttes ingatlan szélességé-
ben – a nádas társulásokat csak a fő 
vegetációs (és fészkelési) időszakon 
kívül, azaz október 1. és március 31. 
között szabad vágni, kizárólag a víz-
szint felett. A levágott növényi része-
ket maradéktalanul el kell távolítani, 
azokat tilos a parton vagy a jégen 
elégetni.            

Béres Attila
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A Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség kez-
detektől fogva (azaz 2008-tól) részt vesz a 
64/2008. (V. 14.) FVM rendelet alapján a mi-
nőségi pontytenyésztési programban való 
részvétel csekély összegű támogatásának 
igénylésében. Az idei évre vonatkozó támoga-
tási kérelmünket is benyújtottuk. A támogatás 
mértéke üzemelt tógazdasági területtel ará-
nyos, (ezért is célszerű a halastavak területét 
lehetőségekhez mérten bővíteni). A jelenleg 
87,35 hektár saját használatban üzemeltetett 
halastóterület után összesen 3930,75 eurónak 

megfelelő forintösszeget igényelt Szövetsé-
günk. Benyújtás helye a Magyar Államkincstár. 
Az igényelt támogatási összeget – a kisebb, 
forráshiányból adódó levonásoktól eltekintve 
– mindig megkaptuk, így arra idén is számít-
hatunk. A benyújtás feltételei között szerepel 
az államilag elismert pontyfajta kihelyezése, 
minimum hektáronkénti 30 kg egynyaras állo-
mány. Természetesen kizárólag a saját ponty-
fajtánk, az államilag elismert „ráckevei pikke-
lyes” ponty szerepel kihelyezett fajtaként.

Ugrai Zoltán

TÁJÉKOZTATÁS  
„A minőségi pontytenyésztési programban  

való részvétel  
csekély összegű támogatásról”
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Jeles dátum az RDHSZ versenysport 
életében 2019. július 12–14. Földi 

Gábor, a Magyar Casting Szövetség 
alapítójának, a magyar casting válo-
gatott szövetségi kapitányának koráb-
bi szíves ösztönzésére az RDHSZ 
Gyermek- és Ifjúsági Bizottságának 
szervezésében öt tagú junior csapat, 
MOHOSZ-válogatottként részt vett 
a Szlovák Casting Szövetség és az 
Érsekújvári Casting Club nemzetkö-
zi rendezvényén, amelyen 7 ország 
(rajtunk kívül Csehország, Ausztria, 
Svájc, Horvátország, Szlovénia és a 
házigazda Szlovákia) versenyzői mér-
ték össze tudásukat. Csapatunkban 
helyet kapott a tavalyi casting három-
tusa bajnokságon, Dinnyésen debütál-
va egyből bronzérmes Eőri Benedek 
(BM HE) és negyedik helyezett 
Golyán Péter (BM HE), (az akko-
ri országos bajnok Bodzsár Norbert 
mostani halfogó versenyzői elfog-
laltsága miatt nem jöhetett); továbbá 
Mikó László (Kinizsi HE) és a cast-
ingban két  teljesen újoncnak számító 
Kemecsey Ferenc Áron (Műegyetem 
HE) és a 15. születésnapját épp a 
verseny idején ünneplő Sás Áron 

(Dolgozók Szigetszentmiklósi HE) 
kép viselte hazánkat. A versenyzők 
költségeit – szállás, étkezés, startdíj, 
utazás – a MOHOSZ, a négytagú 
(szülők ből és tisztségviselőkből álló) 
kíséretét pedig az RDHSZ viselte.

A 2019. július 12-i, pénteki érke-
zést követően kiadós edzésre került sor 
a versenynek otthont (szállást és ver-
senypályát) biztosító szakiskola e cél-
ra berendezett focipályáján. Kezdőnek 
számító versenyzőink a számukra kiírt 
versenyre (ennek elemei az Árenberg-
célbadobás, a skish-célbadobás, vala-
mint az egykezes távdobás) edzettek 
rendkívül szorgosan, a gyakorlott ifik 
és a felnőttek (köztük seniorok, „vete-
ránok” is rajthoz álltak) öttusa-via-
dalának két legyezős versenyszáma 
(skish-, valamint egykezes távdobás) a 
juniorok programjában nem szerepelt.

Másnap, szombaton Juraj Mészáros 
(Mészáros György) a Szlovák Casting 
Szövetség elnöke (akinek édesapja, 
Otokar Mészáros, a Szövetség ala-
pítója, tiszteletére szolgált a rendez-
vény) nyitotta meg a vetélkedőt, külön 
is hangsúlyozva köszönetét a magyar 
csapat rész vételéért.

Az eredményeket illetően előre 
bocsátjuk: ha az egykezes távdobás nem 
sikerül balszerencsésen, aranyérmet is 
szerezhettünk volna (egyik verseny-
zőnknek hatalmas távdobás közben 
szakadt el a damilja, másikuknak pedig 
a spiccgyűrűje tört el dobás közben). 
Így sincs ok szégyenkezésre, hiszen 
a háromtusa összetettben junior 16+ 
éves kategóriában Eőri Benedek ezüst-, 
Golyán Peti bronzérmes lett; miközben 
a részszámokban is holtversenyben-el-
sőtől harmadik helyezéseket értek el. 
Mikó Laci a háromtusa 15 éves korosz-
tályi versenyében távdobásban bron-
zérmet szerzett; Kemecsey Feri pedig a 
12+ éveseknél mind összetettben, mind 
Árenberg-céldobásban, mind pedig 
egykezes távdobásban bronzérmekkel 
gazdagodott; nem utolsósorban a csapat 
ötödik tagja, Sás Áron pontszerző, ötö-

dik helyen végzett. 
Nagy volt hát az 
öröm… Reméljük, 
a jövőbeni folyta-
tás még sikeresebb 
lesz!  

Prof. Dr. Kurtán Lajos 

Szlovákiában jártunk

Castingverseny (Slovak Open és Junior 
Világkupa) Érsekújváron

A gyermekek Éljen Magyarország! 
felkiáltással megragadták a táblát  
és így álltak fel a dobogóra

Mi összetartozunk, indul a verseny
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2019. május 19-én a Ráckevei HE 
szervezésében az RDHSZ támoga-
tásával lezajlott a XIV. Duna-parti 
általános iskolák meghívásos hor-
gászversenye a ráckevei piactéren, 
egy időben egyesületünk gyermek 
és ifjúsági házi horgász versenyével. 
9 iskola nevezett és húsz csapatot 
indított alsó és felső tagozatos kor-
csoportban. Ráckeve Árpád Fejede-
lem, Ráckeve Szt. Imre, Dömsöd Gr. 
Széchenyi, Kiskunlacháza Gárdonyi, 
Kiskunlacháza Munkácsy, Kiskunla-
cháza Vörösmarty, Szigetújfalu, Szi-
getszentmárton, és Szigetbecse isko-
lái 58 fővel regisztráltak a versenyre. 
Egyesületünk házi versenyére 16 
gyermek és ifjúsági tagunk nevezett, 
így összesen 74 fiatal horgász mér-
te össze tudását ezen a szép májusi 
vasárnapon. Szépen jött a hal, köztük 
kis- és méretes pontyok, keszeg és 
sneci, és sajnos volt köztük elég sok 
géb is. Következett az eredményhir-
detés, ahol az 1–6. helyezettek mind-
két korcsoportban serleget vehettek 
át, a további helyezettek oklevél 
jutalomban részesültek. A serlegeket, 
okleveleket, érmeket, és a minden 
résztvevőnek járó 4 méteres horgász-
botot a verseny védnöke, Pálvölgyi 
Tibor adta át.

Alsó tagozatos korcsoport 
I. helyezett:  

Ráckeve Árpád Fejedelem 
iskola 5230 g

II. helyezett:  
Szigetbecse iskola 5120 g

III. helyezett: Dömsöd iskola 3070 g

Felső tagozatos korcsoport 
I. helyezett: Kiskunlacháza  

Munkácsy iskola 4260 g
II. helyezett:  

Szigetújfalu iskola 4240 g
III. helyezett: Szigetszentmárton 3530 g

Az összetett verseny győztese 
Ráckeve Árpád Fejedelem Álta - 

lá nos Iskola volt 6710 g összesített 
fogással. Az első helyezett egy évig 
őrizheti az RDHSZ gyermek és ifjú-
sági bizottsága által felajánlott ván-
dorserleget. A védnök tárgy jutalmat 
ajánlott fel a legtöbb halat fogó lány 
versenyzőnek, aki az Árpád Feje-
delem iskola alsó tagozatos tanuló-
ja, Schwarcz Petra Luca (4150 g). 
A versennyel népszerűsítettük a 
gyermekek körében a horgásza-

tot és a természet 
szeretetét. 

Kirchner István 
alelnök, 

Ráckevei HE 

XIV. Duna-parti általános iskolák 
horgászversenye

A Ráckevei Dunaági Hor-
gász Szövetség a hagyo-

mányoknak megfelelően Tass, 
Rózsa-szigeten rendezte meg 
a Tisztségviselők Horgászver-
senyét 2019. június 15-én. 
A résztvevők kettő horgászbot-
tal – botonként legfeljebb kettő 
horoggal – horgászhattak sza-
badon választott, engedélyezett 
módszerrel a 4 órás versenyen. 
A versenyen az RDHSZ tiszt-
ségviselői, valamint az RDHSZ 
tagegyesületek elnökei és titká-

rai indulhattak. A 20 induló-
ból első helyen végzett Gönci 
György, a Bugyi HE elnöke  
10 020 g-os eredménnyel, má-
sodik helyen zárt Illés István, a 
Kinizsi HE elnöke 9280 g-mal, 
míg a dobogó harmadik fokára  
Takács András RDHSZ alel-
nök, a Szigetbecsei HE elnöke 
lépett fel 7310 g-os eredmény-
nyel. 

Gratulálunk a helyezettek-
nek!

Udvari Zsolt

Tisztségviselők Horgászversenye

Az első (jobbra) és a második (balra) helyezett
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A legutóbbi számban közölt rekordlista óta eltelt idő- 
 szakban a hivatásos halőreink által hitelesített rekor-

dok száma ugrásszerűen megnövekedett, így jelen szám-
ban csak egy válogatást áll módunkban közölni. Aki vala-
mennyi rekordfogást szeretné megtekinteni, megteheti az 
RDHSZ honlapján.

RDHSZ rekordlista

Besenszki Krisztián 26,2 kg-os pontyot fogott  
2019. június 23-án bojlival.

Kereskai Norbert 25,52 kg pontyot fogott  
2019. június 3-án fűzött kukoricával.

A neves szakíró, Bujáki Géza 20,5 kg-os pontyot fogott 
2019. április 28-án bojlival csalizva.

Kovács Dániel 26,75 kg-os pontyával, amelyet  
2019. június 25-én sikerült fognia bojlival.
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Pataki Gyula 28,6 kg-os pontyot fogott  
2019. május 31-én bojlival.

Tóth Richárd 27,95 kg-os pontyot fogott  
2019. augusztus 3-án házi készítésű bojlival.

Kereskai Norbert 25,52 kg pontyot fogott  
2019. június 3-án fűzött kukoricával.

Nagy Győző 27,47 kg tömegű pontyát 2019. június 21-én 
fogta bojlival.
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Batizi Pócsi János 25,6 kg-os amurt fogott  
2019. július 1-jén tigrismogyoróval.

Gazsi Máté 27,8 kg-os amurt fogott  2019. május 29-én bojlival.

Czár Péter 24,5 kg-os amurt fogott  
2019. július 9-én erjesztett kukorica csalival.



 

A borítón: 
Farkasné Hefkó Henrietta 21,96 kg-os rekord ponttyal, amelyet 2019. április 22-én bojlival fogott.

FOGJA MEG ÉLETE HALÁT 
A RÓZSA-SZIGETI HORGÁSZPARADICSOMBAN!

A Ráckevei Duna-ág az ország egyik leghíresebb vadvízi horgászparadicsoma, ahol 
szinte napi rendszerességgel akasztanak 20 kg-on felüli pontyokat és amurokat, valamint 
kapitális ragadozókat. Ennek a páratlan víznek a legszebb szakaszán újra várja vendégeit 
a Rózsa-szigeti Horgásztanya!

Mit kínálunk az idelátogatóknak?

 • 2–5 ágyas vízpart közeli, hűtőgéppel felszerelt szobák már 2000 Ft/fő/éjtől
 • Szobafoglalás a teljes szezonra 300 000 Ft-tól
 • Lakókocsi-helyek bérelhetőek 200 000 Ft/éves áron (legfeljebb 30 db)
 • A sátorhely ára 1500 Ft/fő/éj, további személyeknek 1000 Ft/éj.
 • Központi vizesblokk (WC, zuhanyzók), ivóvíz- és áramszolgáltatás
 • Csónakkikötő
 • Belső parkoló, közvilágítás, kamerarendszer
 •  Főzőház hűtőládával, kijelölt tűzrakó helyek
 • Területi jegy- és gáthajtási engedély árusítás

További információ:  www.rdhsz.hu/rozsasziget

Érdeklődés, foglalás:  Józsa László telepvezető: 06-30-202-5693
 E-mail: rozsasziget@rdhsz.hu

Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség

Fotó: Deme Sándor

Kozma Ferenc 24 kg-os amurt fogott 
2019. július 2-án tigrismogyoróval.

Farkas Árpád 3,4 kg-os compót fogott 
2019. április 18-án.

Paducz Gergő 24,2 kg-os amurt fogott 2019. május 4-én 
öreg, főtt kukorica csalival.

Bán Szabolcs 11 éves gyermekhorgász 36,8 kg-os 
harcsát fogott 2019. április 30-án pergetve.

Hegyes László 6,44 kg-os csukát fogott 2019. június 
20-án kishallal csalizva.

Ugrai Zoltán – Udv ari Zsolt 
(RDHSZ)
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2019. évi 3. szám (ŐSZ) INGYENES

A nádasok szerepe 
a vízi élet fennmaradásában – 1 –3. oldal
Nagyméretű 
előnevelt fogassüllő
telepítése   5. oldal

Amit a stégekről tudni érdemes  9. oldal

A legifjabb rekorder 
6. oldal

MA-HAL 
45. ORSZÁGOS HALFŐZŐ VERSENY
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A RENDEZVÉNY A MOHOSZ TÁMOGATÁSÁVAL VALÓSUL MEG.

A MAGYAR AKVAKULTÚRA ÉS HALÁSZATI SZAKMAKÖZI SZERVEZET (MA-HAL) 
ÉS A RÁCKEVEI DUNAÁGI HORGÁSZ SZÖVETSÉG (RDHSZ) BEMUTATJA:

IDŐPONT: 2019. AUGUSZTUS 31. (SZOMBAT) 10:00-17:00 
HELYSZÍN: RÁCKEVE, VADKACSA SZABADSTRAND 
A RENDEZVÉNY FŐVÉDNÖKE: DR. NAGY ISTVÁN AGRÁRMINISZTER 
A ZSŰRI ELNÖKE: PÁLSZABÓ MIHÁLY (ARANYKOSZORÚS MESTERSZAKÁCS)

A verseny fő célja a halételek népszerűsítése,ennek érdekében a látogatók 
megkóstolhatják a versenyzők által készített remekműveket.

PROGRAM:

8:00-9:00   VERSENYZŐK REGISZTRÁCIÓJA 
9:00-13:30   FŐZÉS 
10:00  MEGNYITÓ 
10:00-16:00 „KAPJ RÁ”HALAS JÁTSZÓHÁZ GYERMEKEK RÉSZÉRE 
10:30-12:00   RDHSZ GYERMEK HORGÁSZVERSENY  
10:30-16:00 INGYENES VÍZITAXI A VADKACSA SZABADSTRAND  

ÉS A PIACTÉR KÖZÖTT 
11:30-13:30 ÉTELEK ZSŰRIZÉSE 
12:15  GYERMEK HORGÁSZVERSENY EREDMÉNYHIRDETÉSE 
12:30  HALKOLBÁSZ LOVAGREND BEMUTATÓJA:  

LÁTVÁNYTÖLTÉS ÉS HALKOLBÁSZ KÓSTOLÁS 
14:10 AZ AKASZTÓI CITERAZENEKAR MŰSORA 
14:30 FŐZŐVERSENY EREDMÉNYHIRDETÉS 
17:00 ZÁRÁS

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK ÉS VERSENYREGISZTRÁCIÓ: WWW.MAGYARHAL.HU
KERESS MINKET FACEBOOKON: WWW.FACEBOOK.HU/MAGYARHAL

A BELÉPÉS DÍJTALAN!
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