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Jó válaszokat adni a kihívásokra

• Ön  fiatalember  lévén  szinte  be-
lecsöppent  az  érdekképviseleti mun-
ka  sűrűjébe.  Egy korábbi  beszélgeté-
sünkkor  viszont  azt  tapasztaltam, 
hogy készül arra, hogy hosszú távon 
elkötelezze  magát  ezen  a  területen. 
Miért?

– Őszintén mondhatom, hogy az el-
múlt két évben megkedveltem ezt a mun-
kát. Komoly kihívásokkal kell megküzde-
ni, és miután szeretem a kihívásokat, ezért 
úgy éreztem, hogy a szakmaközi szerve-
zetre váró nehéz feladatok megoldására ér-
demes vállalkoznom. Tulajdonképpen az 
vonzott erre a pályára, hogy a kihívásokra 
jó válaszokat adjak.

• Olyan időszakban kapta meg a ki-
nevezését,  amikor  a  szövetség  is  át-
alakult,  és  létrejött  a  szakmaközi 
szervezet.  Mennyiben  új  ez  a  válto-
zás?

– A Fővárosi Törvényszék idén júni-
us 12-én jegyezte be a MA-HAL-t, mint 
szakmaközi szervezetet. Az átalakulást – 
a két érdekképviseleti szervezet, a MASZ 
és a MAHAL összeolvadását – komoly fel-
készülési munka előzte meg, s ebben már 
volt szerencsém aktívan részt venni. A kü-
lönböző jogi, könyveléstechnikai ügyek 
megoldásában, a közgyűlések szervezésé-
ben, az összeolvadással kapcsolatos tár-
gyalások előkészítésében volt részem, de 
ez csak egy része volt az aktuális munká-
nak. Emellett pályázatok írásába is bele-
kóstolhattam, a beszámolók készítésében, 
az elnökségi ülések, közgyűlések jegyző-
könyvének vezetésében szintén aktívan 

kivehettem a részem. Hozzáteszem, hogy 
Szathmári László igazgató úrtól sokat ta-
nulhattam, és jó tanítómesteremnek tar-
tom, mivel jól összehangoltan tudtuk a 
feladatokat elvégezni. S jó dolog, hogy a 
nyugdíjba vonulásával sem szakította meg 
a kapcsolatunkat, bármikor fordulhatok 
hozzá, ha szükségét érzem. A kapcsola-
tunk tehát nem szakadt meg, és én élek is 
ezzel a lehetőséggel.

• Milyen stratégiát dolgozott ki az 
elkövetkezendő évekre?

– A stratégia talán túlságosan is nagy-
zolásnak tűnik, mert azt látni kell, hogy a 
szakmaközi szervezet életét a mindenna-
pok eseményei alakítják. Arra gondolok, 

hogy több pályázatunk is „fut”, amelyek-
nek a kezelése nem egyszerű, ha pénzt is 
akarunk látni belőle. Hozzáteszem: van-
nak újabb pályázati lehetőségeket is, ame-
lyeket nem szeretnék kihagyni. S talán 
stratégiának nevezhető az, hogy szeret-
ném a szakmaközi szervezet életét felpezs-
díteni különböző szakmai programokkal. 
A halfogyasztás növelése, népszerűsíté-
se szintén fontos feladat, miként az új ki-
adványok készítése, a régiek digitalizálása 
is. Továbbképzések szervezésében is sze-
retnék lépni, persze, mindehhez pályázati 
pénzek megszerzése szükséges. Azt látni 
kell, hogy a szakmaközi szervezet tevé-
kenysége több lehetőséget tartogat, mint 
az érdekképviseleté. Erre a munkára már 
készülünk, bár még Fazekas Sándor minisz-
ter úr nem írta alá a MA-HAL szakmaközi 
szervezetté való elismerését. Ezzel párhu-
zamosan természetesen már folynak mun-
kák, említhetném például a vízdíj kérdé-
sét, amelynek eléréséért évek óta küzd az 
ágazat. De lépni kell a kereskedelem meg-
szervezése területén is, ösztönözni kell a 
tagságot a pályázati pénzek lehívására, ké-
szülünk a Magyar Minőségi Hal védjegy 
bevezetésére. Hozzáteszem, hogy a jogsza-
bályok, pályázati feltételek kialakításában 
is részt veszünk, véleményezzük a terve-
zeteket. Az Irányító Hatósággal is szoros a 
kapcsolatunk, s az uniós folyamatokban a 
FEAP közgyűléseken való aktív részvétellel 
veszünk részt. Elsődleges célom az, hogy a 
szakma képviselőit közelebb hozzam egy-
máshoz, jó közösséget alkotva építsük a jö-
vőt, s ehhez naprakész információkra van 
szükség. Ezért az AKI-val együttműködve, 
statisztikai adatokkal alátámasztott anya-
gokat küldök a tagságnak, de minden in-
formációt továbbítok, ami hozzánk beér-
kezik.

• Milyen  aktuális  feladatokat  kell 
megoldania?

– A szakmaközi szervezetnek ez a nul-
ladik éve, mivel most alakultunk át. A szer-

Szathmári László igazgató nyugdíjba vonulásával megüresedett a Magyar Ak-
vakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet (MA-HAL) ügyvezetői széke. Az 
elnökség egyhangú döntéssel szavazta meg, hogy Sziráki Bence főmunkatárs 
kapjon egy évre megbízást az igazgató poszt betöltésére. Sziráki Bence két éve 
dolgozik a szövetségben, így az elnökség tagjai az egyhangú szavazással is jelez-
ték, hogy elégedettek a munkájával. Az igazgatóval beszélgettünk.

Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet Lapja | Szerkeszti: Szerkesztő Bizottság | Felelős szerkesztő: Hajtun György 
Ez a lapszám a Földművelésügyi Minisztérium támogatásával készült.

Sziráki Bence: az elmúlt két évben meg-
kedveltem ezt a munkát

►

Lesz Minőségi Magyar  
Hal védjegy

Istvánok napja A hagyományőrző  
Sobri Kupa

Fazekas Sándor földműve
lés  ügyi miniszter ez év 
tavaszán jelentette be,  
hogy a minisztérium 
létrehozza a Minőségi 
Magyar Hal (MMH) tanúsító 
védjegyet. 

Fazekas Sándor földmű
velés ügyi miniszter az 
államalapító Szent István 
ünnepe, augusztus 20a 
alkalmából állami és 
miniszteri kitüntetéseket 
adott át

Augusztus második hétvégéjén 
Nagybaracskán gyűltek össze a 
halfőző versenyzők. A megszokott 
helyen, a Ferenc csatorna partján, 
a Bárka Csárda szomszédságában 
mérték össze halfőző tudásukat  
az idei Sobri Kupa résztvevői. 
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• Elnökhelyettes úr, szükség van-e 
erre a védjegyre?

– Összességében elmondható, hogy 
szükség van rá, de hozzáteszem, van mel-
lette, és ellene szóló érv is. Személy szerint 
én is tudok azonosulni Győrffy Balázsnak, 
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnö-
kének véleményével is, mely szerint, ha 
túlságosan sok védjegyet hozunk létre a 
magyar élelmiszerekhez kötve, akkor a fo-
gyasztó elvész a „védjegyek tengerében” 
és egyik sem igazán tudja betölteni a kül-

detését. A NAK elnöke szerint egy egysé-
ges, kiváló minőséget és hazai előállítást 
garantáló védjegyre volna szükség a hazai 
élelmiszertermékekre vonatkozóan, amit 
mindenki használhatna. Egyelőre azon-
ban nem itt tartunk. Információim szerint 
a Minőségi Magyar Hal (MMH) védjegy el-
nevezés problémás mivel a hatályos uniós 
jogszabályok nem engedik meg, hogy az 
adott országra utaló megnevezés szerepel-
jen a védjegy nevében, abban az esetben, 
ha hazai költségvetési forrást, és/vagy uni-

ós forrást használunk fel a védjegy létre-
hozásához, működtetéséhez. Ezekben bele 
tartozik a promóciós, az adminisztrációs 
tevékenység, továbbá a különböző beltar-
talmi laborvizsgálatok finanszírozása is. 
Vagyis esetünkben a „Magyar” szót nem 
szabad szerepeltetni a védjegy nevében. 

vezet felépítési folyamata sem zárult még 
le, rengeteg olyan feladat van, főleg admi-
nisztratív jellegűek, amelyeket még el kell 
végeznünk. Pénzügyi szempontból stabil 
volt a régi MAHAL, mert a volt igazgató 
rendbe tette a szövetség gazdálkodását, de 
az új szervezetben még akadnak pénzügyi 
nehézségek. Ezen a területen is ki kell ala-
kítani olyan gazdálkodást, amely fenntart-
ható, stabil működést tesz lehetővé. Napi 
feladat, hogy a MAHOP kiírásairól tárgya-
lunk az Irányító Hatósággal, s a gazdálko-
dók javaslatait figyelembe véve tesszük 
meg a változtatási javaslatainkat. Több tár-
gyalást folytatunk Viski József helyettes-ál-
lamtitkár úrral, aki nyitott a javaslataink 
befogadására. És hát a vízdíjjal kapcsola-
tosan is vannak napi feladatok, és törek-
szünk arra, hogy a vízdíj mértékét csök-
kentse a kormányzat. Közeledik a Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara tisztújító válasz-
tása, s a MA-HAL a MAGOSZ támogató 
szervezeteként vesz ebben részt.

• Hogyan  látja  a  szakmaközi  szer-
vezet kapcsolatrendszerét?

– Szerintem az elődeim ezen a téren is 
jó munkát végeztek, mert szoros együtt-
működés alakult ki a Földművelésügyi 
Minisztériummal, a Nemzeti Agrárgaz-
dasági Kamarával, a különböző hatósá-

gokkal, a NÉBIH-hel. A MA-HAL is törek-
szik arra, hogy stratégiai együttműködést 
kössön a minisztériummal, az agrárkama-
rával, a hatóságokkal, és erre már konk-
rét ígéreteink is vannak. Szintén fontos, 
hogy a Magyar Országos Horgász Szövet-
séggel (MOHOSZ) is létrejött az együtt-
működés, hiszen a két „halas” szervezet 
nem járhat külön utakon. Sok közös fela-
datot kell megoldanunk együtt, közösen, 
s ősszel ez a munka is felgyorsul. Dérer Ist-
vánnal, a MOHOSZ alelnökével többször 
egyeztettünk arról, hogy ismét leülünk 
egy közös megbeszélésre annak kapcsán, 
hogy a horgász egyesületeknek szükségük 
van különböző halfajokra a természetes 
vizek telepítéséhez. Ezek a halfajok nehe-
zen elérhetőek a tógazdasági haltermelés-
ben, gondolok itt a keszegfélékre, balinra 
stb. A MOHOSZ a gazdálkodókkal sze-
retne szorosabb kapcsolatot kialakítani e 
halfajok megvétele érdekében. A nemzet-
közi porondon szintén helyt kell állnunk 
– FEAP, a DG Mare –, a pontytermelő or-
szágokkal szoros az együttműködésünk, 
mivel Váradi László a szakmaközi szerve-
zet nagyköveteként végzi tovább ezt az 
eddig is kiemelkedően jó munkát. Ami a 
szakmai munkát illeti, november végén 
rendezünk egy újabb víziállat-egészség-

ügyi tanfolyamot, amelyet a NÉBIH-hel 
közösen szervezünk.

• Említette, hogy a szervezet életét 
fel szeretné pezsdíteni. Hogyan?

– Vége a nyárnak, így szeptemberben 
már lehetőségem van arra, hogy szemé-
lyesen is meglátogassam a tagjainkat. Ez 
persze, hosszabb időt vesz igénybe, de 
nagyon is kíváncsi vagyok mindenkire, 
a véleményekre, s arra, hogy mit várnak 
a szakmaközi szervezettől. A novemberi 
közgyűlésen már szeretnék ebben a kér-
désben is felkészültebben jelen lenni. Bár 
szeptember 20-tól lesz az OMÉK, ahol az 
ágazatnak lesz standja, de még nem so-
kat tudok erről mondani, mert az Agrá-
rmarketing Centrummal most folynak a 
tárgyalások. Az átalakult HAKI-val szin-
tén szorosabbra fűzzük az együttműkö-
désünket. Mindebből is látszik, hogy az 
információ áramoltatása mennyire fon-
tos, ezért fejlesztjük a honlapunkat, a már 
bevezetett információs hírlevél kiadását 
folytatni szeretném. És fontos, hogy bő-
vüljön a tagság, erre már vannak jelent-
kezők is, de ősszel megszólítunk min-
den haltermelőt, feldolgozót, kereskedőt, 
hogy csatlakozzanak a szakmaközi szer-
vezethez.

H. GY.

Szövetségi élet

►

Lesz Minőségi Magyar Hal védjegy
Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter ez év tavaszán jelentette be, hogy 
a minisztérium létrehozza a Minőségi Magyar Hal (MMH) tanúsító védjegyet. 
A folyamatos egyeztetések mellett az FM-es kollégák elkészítették az élő halra, 
valamint a friss, előkészített halászati termékekre vonatkozó tanúsítási köve-
telmények rendszerének első verzióját, melyet a MA-HAL elnökségének tagjai 
véleményeztek. Ebben rögzítik, hogy a védjegyhasználatot haltermelő, feldolgo-
zatlan élelmiszerterméket előállító halfeldolgozó, kis-, vagy nagykereskedelmi, 
valamint vendéglátóipari vállalkozás kérvényezheti. A szabályozás végső kiala-
kításáról több egyeztetés folyt a minisztérium illetékeseivel. Szűcs István, a Ma-
gyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet (MA-HAL) általános el-
nökhelyettese tájékoztatott a védjegyről.

Szűcs István: a hazai halászati ágazat-
nak is nagy szüksége van a termékei pro-
móciójára
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Példaként említem a Kiváló Minőségű Ser-
téshús (KMS) védjegyet, amely szintén Ki-
váló Magyar Sertéshús védjegyként indult 
volna, mégis változtatni kellett. Mindezek 
ellenére elkészült a lógó tervezete, amely 
szerintem jól sikerült, vonzó és egyben bi-
zalomkeltő megjelenésű.

• És mi szól a védjegy mellett?
– A hazai halászati ágazatnak is nagy 

szüksége van a termékei promóciójára. A 
fogyasztónak ismernie kell, hogy mit vásá-
rol. Az itthon előállított hal, és haltermé-
kek értékesítése a hazai gazdaságokat se-
gíti, erősíti, és a fogyasztó is tisztában kell 
azzal lenni, hogy ha a hazai inputokkal, ha-
zai munkaerővel előállított terméket vásá-
rolja meg az import eredetűvel szemben, 
akkor a hazai gazdaságot erősíti és a vidéki 
térségekben munka és megélhetési lehető-
séget biztosít. Napjainkban jelentős meny-
nyiségű import áru jelenik meg a hazai hal 
és halászati termékek piacán, így a védjegy 
célja az, hogy akik megfelelnek a tanúsítási 
követelményeknek, azokat kicsit „helyzet-
be hozzuk” a külföldi, import termékekkel 
szemben, azon túlmenően, hogy az egyre 
szigorúbb fogyasztói elvárásoknak is meg 
kell felelnünk. Igaz ugyan, hogy jelenleg a 
hazai piacon, például a ponty, és a keszeg 
kínálat kisebb, mint a kereslet, ezért az 
import eredetű hal piaci jelenlétének van 
létjogosultsága, de bízom abban, hogy a 
MAHOP támogatások segítségével megva-
lósuló beruházásoknak köszönhetően újra 
stabilan eljutunk a min. 100 százalékos 
önellátási szintre, ami nemcsak az őszi/
téli időszakra lesz érvényes. Nagyon fon-
tos, hogy a védjegy rendszere úgy álljon 
össze, hogy a fogyasztói filozófia találkoz-
zon a termelői filozófiával. Mindenképpen 
kellenek olyan előírások, amelyek direk-
tívaként működnek, de legyenek a rend-
szerben ajánlások is, amelyeket a termelők 
többsége is el tud fogadni, illetve azonosul-
ni tud vele. Mindezeken túlmenően a véd-
jegy rendszerének hosszú távon is műkö-
dőképesnek kell lennie.

• Mit ért ez alatt?
– Az nyilvánvaló, hogy minden egyes 

tételből nem lehet mintát venni, példá-
ul a ponty esetében nem kivitelezhető az, 
hogy szállítmányonként vizsgálják a zsír-
tartalmat, és a szermaradvány-tartalmat. 
Ezek a laboratóriumi vizsgálatok drágák, 
ezért csak szúrópróbaszerűen lehet alkal-
mazni. Szabályozni kell a termékek esetén 
az élőhal termelési körülményeit is, mivel 
közvetetten is lehet befolyásolni a végter-
mék minőségét. Példaként említem, hogy 
helyes takarmányozási gyakorlattal be-
folyásolni lehet a zsírtartalmat, de helyes 
tókezeléssel a ponty „iszapízéért” felelős 
ún. ízrontó anyagok mennyiségére is befo-
lyással lehetünk. Természetesen, a termék 

előállításának, feldolgozásának, szállítá-
sának és tárolásának, valamint a pályázó 
vállalkozás működésének meg kell felel-
nie a hatályos élelmiszerbiztonsági, higi-
éniai, környezetvédelmi, munkavédelmi, 
állategészségügyi, állatjóléti, árujelölési, 
nyomon-követési és egyéb jogszabályok és 
szabványok előírásainak, hogy csak a leg-
fontosabbakat említsem. A működés és a 
technológiai folyamatok jogszerűségét, 
valamint a hal minőségi körülmények kö-
zött történt előállítását igazoló tenyész-
tési-, tó- és halegészségügyi ellenőrzési 
naplóban rögzített adatok szabályszerű-
ségét a tanúsítási eljárás során helyszíni 
audit vizsgálja. A pályázó haltermelő, fel-
dolgozó, kereskedelmi és vendéglátóipari 
vállalkozások esetén a helyszíni audit ki-
emelten vizsgálja a védjegyes hal vagy hal-
termék nem védjegyes halaktól vagy hal-
termékektől való elkülönített kezelését 
megbízhatóan garantáló nyomon-köve-
tési és dokumentációs rendszer meglétét. 
A pályázónak élelmiszer-vállalkozói tevé-
kenységével kapcsolatosan rendelkeznie 
kell a jogszabályokban előírt valamennyi 
hatósági engedéllyel, illetve igazolással. A 
pályázatra benyújtott termékre vonatko-
zóan rendelkeznie kell a jogszabályokban 
előírt valamennyi szükséges hatósági iga-
zolással, engedéllyel, nyilvántartásba vé-
tellel, amelyek másolati példányát a Pá-
lyázati adatlaphoz mellékelni kell. Nem 
nyújtható be pályázat olyan termékre, 
amelynek előállításával kapcsolatban bíró-
sági, vagy a Gazdasági Versenyhivatalnál 
versenytanácsi eljárás van folyamatban. 
Az erről szóló jognyilatkozatot majd a Pá-
lyázati adatlaphoz is mellékelni kell.

• Milyen  minőségi  követelménye-
ket fogalmaztak meg?

– Mind az élőhal, mind a halból készült 
feldolgozatlan haltermékek esetén a vizs-
gálatnak ki kell terjednie az alapanyagul 
szolgáló élőhal vagy friss egész hal fizi-
kai megjelenésére és állapotára is. Élőhal, 
és friss egész hal vizsgálata esetében a pá-
lyázó jellegétől (termelő, feldolgozó vagy 
kereskedő) függetlenül, egyrészt a külle-
mi vizsgálatokat (pl. általános megjelenés, 
frissesség: bőr, kopoltyú épsége és színe, 
szemek, test merevsége, has puhasága, il-
lat; fajra jellemző piaci méret stb.), más-
részt a hal leölése, illetve előkészítése után 
az élelmiszerbiztonsági és húsminőségi 
kémiai és érzékszervi vizsgálatokat - szab-
ványos mikrobiológiai és élelmiszerkémiai 
megfelelőségi vizsgálatokról van szó – vég-
zik el. Ellenőrzik, hogy a szerves szeny-
nyezők, szermaradványok és nehézfémek 
koncentrációja nem lépi-e túl a jogszabá-
lyokban és élelmiszer vizsgálati szabvá-
nyokban meghatározott határértékeket, 
ellenőrzik a fajra jellemző zsírtartalmat, 

a fajra jellemző ízt, szagot és textúrát, a 
mellékízmentességet, és a jó érzékszer-
vi minőséget. Feldolgozatlan haltermékre 
vonatkozó pályázat esetén halfeldolgozó 
vállalkozásnál a minőségi vizsgálat ugyan-
így kiterjed az élőhalra és a feldolgozatlan 
haltermékre is, de a pályázónak ebben az 
esetben is hitelt érdemlően igazolnia kell, 
hogy a haltermék a védjegyet elnyert hal-
termelő vállalkozás védjegyes halából ké-
szült, az a szállítás, a tárolás és a feldolgo-
zás során nem keveredhetett más eredetű, 
illetve nem védjegyes hallal. Kereskedelmi 
vállalkozás feldolgozatlan haltermékre vo-
natkozó pályázata esetén a minőségi vizs-
gálat csak az élelmiszerbiztonsági és hús-
minőségi vizsgálatokra szorítkozik, de a 
pályázónak ebben az esetben is hitelt ér-
demlően igazolnia kell, hogy a haltermék 
a védjegyet elnyert haltermelő vállalko-
zás védjegyet elnyert feldolgozó által fel-
dolgozott védjegyes halból készült, és az a 
szállítás, a tárolás és a feldolgozás és a kí-
nálás során nem keveredhetett más erede-
tű, illetve nem védjegyes hallal. A gasztro 
szektorban működő vállalkozás pályázata 
esetén a vizsgálat a jogszabályi feltételek 
(beleértve a tárolási és higiéniai feltétele-
ket) betartásának vizsgálatára, valamint a 
védjegyes hal származásának és elkülöní-
tett kezelésének igazolására korlátozódik. 
A védjegyes halból vagy haltermékből ké-
szített ételek nem tartalmazhatnak egyéb, 
nem védjegyes halat vagy halterméket.

• Hol tart a rendszer építése?
– A szakminisztérium azt az ígére-

tet tette, hogy amíg a rendszer nem lesz 
pénzügyileg önjáró, addig a központi költ-
ségvetési forrásból finanszírozza az admi-
nisztrációs, a promóciós, és az ellenőrzé-
si tevékenységet. A minisztérium a tervek 
szerint kivonul majd a finanszírozásból, 
ha már a védjegy rendszere önfenntartó 
módon képes működni. A védjegy haszná-
lata kettős célt szolgál. Egyrészt ellát egy 
marketing, illetve promóciós feladatot, 
másrészt egy speciális a minőségbiztosí-
tásként is működik. Az MMH védjegyet 
nem szabad a földrajzi eredetvédelemmel 
összekeverni. Ha azt mondjuk például, 
hogy „Akasztói Sziki Ponty”, annak igazán 
akkor van jelentősége, hogy ha helyben, a 
termelés szűk körzetében történik az ér-
tékesítés. Ha viszont országos, nemzet-
közi piacon jelenünk meg, akkor a szű-
ken értelmezett földrajzi eredetnek kisebb 
a jelentősége a hal és halászati termékek 
piacán, bár ugyanez a bor esetében már 
másképpen működik. A halak és halter-
mékek védjegyeinek használata a világban 
igen elterjedt módja a garantált eredet és 
a megbízható, ingadozásmentes minőség 
tanúsításának. Ezeknek – a kitűzött célok-
tól és a tanúsított jellemzők körétől függő- ►
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Péter Károllyal, Vonyarcvashegy polgár-
mesterével a Balatoni Halászok Emlék-
művénél, a koszorúzás után beszélget-
tünk. A polgármester felidézve a múltat 
elmondta, hogy a vashegyi emberek a múlt 
század közepéig a Szent Mihály-domb ol-
dalában levő temetőbe temetkeztek, mely 
mellett egy halottasház is állt. Az idők fo-
lyamán a temető elhagyatottá, a halot-
tas ház omlataggá vált. A múlt század ki-
lencvenes éveinek elején Vonyarcvashegy 
Önkormányzata elhatározta, hogy a ko-
rábban mellőzött Szent Mihály-dombot 
beemeli a településük turisztikai kínálatá-
ba. Tatarozták a Szent Mihály-kápolnát, a 
dombra járás megkönnyítésére aszfaltos 
utat építettek a domb oldalába, a halottas 
házat pedig felújították Szerdahelyi Károly 
építész tervei alapján. 

Mivel a kápolna létrejöttéhez egy ha-
lászlegenda kapcsolódik, így a megújult 

halottasházban Németh János Munká-
csy-díjas keramikusművész által készített 
kerámia domborművet helyezték el, mely a 
halászlegendát ábrázolja. Az építkezés be-
fejeztével az önkormányzat a domb turisz-
tikai életének elindítását szorgalmazta, így 
a Művelődési Ház, és Könyvtár kezdemé-
nyezésére, annak szervezésében 1994-ben 
megrendezték az első 40 halász emlékna-
pot, a balatoni halászok napja rendezvény-
sorozatát, melyet minden év augusztus 
elején tartanak meg a balatoni halászság 
közreműködésével. Ez a programsorozat 
adta a legenda alapján a 40 halász emlék-
hely elnevezést az egykori halottasháznak, 
melynél minden évben elhelyezik az emlé-
kezés koszorúját az egykor élt balatoni ha-
lászok a tiszteletére.

Péter Károly hangsúlyozta, hogy a ha-
lászatot a korábbi években megbecsülték 
a Balatonon. Nagy harcot vívtak az elő-

dök akkor, amikor az emléknap megren-
dezését elhatározták, mivel akkor is voltak 
olyan szirénhangok, miszerint XY érdeke 
az emlékpark kialakítása. A polgármester 
szerint a halászati tevékenység nem a kö-
zelmúltra, hanem a régmúltra tekint visz-
sza. Ha elfelejtjük a legendákat, a megtör-
tént eseményeket, és nem tartjuk azokat 
életben, akkor az utódok veszítik el a gyö-
kereiket. Péter Károly úgy véli, hogy bár 
napjainkban a Balatoni Halgazdálkodá-
si Nonprofit Zrt. kezeli a Balatont, mint 
horgászvizet, ez azonban nem okoz prob-
lémát, mert a halászatban, és a horgászat-

Szövetségi élet

Péter Károly: a halászatot a korábbi évek-
ben megbecsülték a Balatonon

Negyven halászra emlékeztek
Bemutató halászaton vehettek részt a vonyarcvashegyi strandon a 40 Halász 
Emléknap résztvevői. A mostanra háromnapos halászünnepé vált, kulturális és 
gasztronómiai programokat kínáló rendezvényen felidézték a 40 balatoni ha-
lász csodálatos megmeneküléséről szóló legendát. A legenda szerint 1729 telén 
a Szent Mihály-dombhoz közeli vidékre sodorta ki a szél azt a jégtáblát, amelyen 
egy nagy szélvihar miatt bajba került halászcsapat 40 tagja partot ért. Hat tár-
suk odaveszett, de a saját szerencsés megmenekülésük emlékére megfogadták, 
hogy a dombon kápolnát építenek. A legenda valóságtartalmáról a Szent Mi-
hály-dombon álló kápolna tanúskodik.
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en – számos változata van. Léteznek olyan 
védjegyek, amelyek célja elsősorban a ter-
mék eredetének tanúsítása. Ezek jellemző 
hazai példája a „Magyar Termék” védjegy, 
amely az alapvető jogszabályi feltételek 
betartásának ellenőrzésén túl (élelmiszer-
biztonság, címkézés), a termék vagy szol-
gáltatás magyarországi eredetének tanú-
sítására szorítkozik. Bővebb, az előállítási 
technológiára is kiterjedő a tanúsítási köre 
pl. a norvég „NORGE – Seafood from Nor-
way” védjegynek, amely a megbízható mi-
nőségen túl garantálja azt is, hogy a ter-
mékek norvég vizekből származó halak, 
amelyeket a norvég követelményeknek és 
előírásoknak megfelelően fogtak vagy te-
nyésztettek. Az Európában a haltermékek 
tanúsítására jelenleg használt nemzetkö-
zi védjegyek (Aquaculture Stewardship 
Council – ASC, Friend of the Sea – FOS, 
Best Aquaculture Practices – BAP) túlnyo-
mó többsége a termékek előállításának 
technológiájára koncentrál, annak kör-
nyezeti és társadalmi fenntarthatóságát 

vizsgálja, illetve a technológiai előírások 
szigorú betartásán keresztül kívánja ga-
rantálni a termékminőséget. A nemzetkö-
zi trendek és példák azt mutatják, hogy a 
védjegyek nemcsak a fogyasztók számára 
garantálják a termék minőségét, de a ter-
melőket is motiválják, hogy előállított ha-
luk és haltermékeik megfeleljenek a véd-
jegy által megszabott magasabb minőségi 
követelményeknek. Ugyanakkor a tapasz-
talatok alapján a nemzetközi védjegyek is-
mertsége Magyarországon nem kielégítő, 
az általuk tanúsított technológiai előírá-
sok pedig kevésbé kommunikálhatók a fo-
gyasztók felé.

• Miben nem volt egyetértés a tár-
gyalás során?

– Érvek, ellenérvek hangoztak el ar-
ról, hogy a védjegyen belül hozzunk-e lét-
re pl. prémium termékkategóriát. A szak-
ma nem tartja ezt jónak, mert a védjegyen 
belül is működne még egy védjegy. Az a 
konszenzus született, hogy nem lesz ilyen 
kategória, sőt, halfajokat sem különbözte-

tünk meg, így nem lesz pl. Minőségi Ma-
gyar Ponty, Minőségi Magyar Harcsa, stb., 
de a termeléstechnológiában azért eltérő 
előírásokat/ajánlásokat határoznak meg.

• Mikor  várható  a  védjegy beveze-
tése?

– Máról holnapra nem történhet meg a 
védjegy teljes körű bevezetése, mivel pl. a 
tógazdasági haltermelésben 3 éves ciklus-
ban kell gondolkodni, így ez év decemberé-
ben nem lesz még olyan hal, amit auditál-
ni lehetne. Véleményem szerint a rendszer 
teljes körűen 2-3 év múlva lesz igazán is-
mert és működőképes. A védjegy auditá-
lásért a NÉBIH felel, míg az egész rendszer 
működtetéséért a MA-HAL, mint szak-
maközi szervezet. A jövőben szeretnénk a 
MA-HAL tagságot a termékpálya más sze-
replőivel is bővíteni, mivel minden szak-
maközi szervezet alapvetően vertikális 
szerveződésű, így a termelőket, a feldol-
gozókat, és a kereskedőket egyaránt össze 
kell, hogy fogja.

HAJTUN GYÖRGY

►
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ban is a víz szeretete, a hal megbecsülése 
az, ami az embereket a tópartra vonzza. 
Fontos a környezettudatos szemlélet, s az, 
hogy a balatoni halállomány úgy szolgál-
ja ki a horgászok igényeit, hogy e mellett 
elegendő hal is maradjon a tóban. A BHN 
Zrt. tógazdaságokból pótolja a halakat. A 
balatoni településeken számos halas ren-
dezvény van, mint például Gyenesdiáson a 
keszeg fesztivál, a szigligeti süllőfesztivál, 
a vonyarcvashegyi 40 halász emléknap. 
Ezekkel a rendezvényekkel el kellene érni, 
hogy a balatoni hal úgy a horgászoknak, 
mint az itteni embereknek gasztronómiai 
szinten visszakerüljön az asztalra. Ez nagy 
küzdelem, s lehetséges, hogy a koszorúzá-
si ünnepségnek is van egy olyan üzenete, 
hogy ha már a Balaton partján élünk, ak-
kor az a hal, amiről köztudott, hogy a leg-
finomabb, a legjobb, és frissen elkészítve 
a legélvezetesebb étel, az kapható legyen 
a vendéglőkben, halsütödékben. Nem a 
hekk a Balaton hala, mondta a polgármes-
ter. A kormányzat azon dolgozik, hogy hi-
vatalosan is bekerülhessen a balatoni hal 
a helyi éttermekbe, halsütödékbe. A Bala-
ton-parti kistelepülések örömmel fognak 
össze a kormánnyal, a BHN Zrt.-vel annak 
érdekében, hogy a balatoni halat a nagykö-
zönség is megvásárolhassa.

Szári Zsolt, a BHN Zrt. vezérigazgató-
ja is úgy gondolja, hogy a cégnek is fontos 
a balatoni kistelepülések rendezvényei-
hez kapcsolódni, annak szervezését segí-
teni. A vonyarcvashegyi 40 halász emlék-
napot a kezdetektől támogatta a cég, Az 
1729 telén történt eseményből indul ki e 
szép hagyomány, amely szerint negyven 
halász egy hatalmas vihar után szerencsé-
sen megmenekült. Ők egy óriási jégtáblán 
sodródtak ki a partra, de hat társuk oda-
veszett a viharos időben, akiknek emléké-
re, a kis dombra 1739-ben kápolnát állí-

tottak fel Vonyarcvashegyen. 
Bár egy freskótöredék azt erő-
síti meg, hogy az épület már 
1622-ben is állt, azaz erősen 
a legenda mivoltát erősíti a 
történetnek. Ami az igazság 
lehet az, hogy a halászok há-
lából 1739-ben kijavítgatták 
a kápolnát, és megfestették 
menekülésük történetét, ami-
nek 1964-ben nyoma veszett. 
A kápolnában ennek a máso-
lata látható. A 18. század vé-
gén a feljegyzések szerint re-
meték vették birtokba a szent 
házat, kiválva a keszthelyi fe-
rences rendházból, a közelben 
lévő Remetekert név utalhat 
egykori ottlétükre.

A hagyományőrzés, az em-
lékezés az elsődleges szem-

pont a több mint 110 éves múltra vissza-
tekintő cégnek is. Aki elfelejti, megtagadja 
a múltját, az a jövőjét sem tudja építeni. A 
40 halász legendája pedig jól jelképezi azt 
is, hogy milyen nehéz, de szép életük volt a 
halászoknak a Balatonon. A cég a tavi háló 
húzással ezt a múltat idézte vissza, amely 
csak „kistestvére” a novemberi Garda fesz-
tiválon megrendezendő hálóhúzásnak. A 
vonyarcvashegyi strandon félszáz önkén-

tes húzta a 200 méteres húzóhálót, amely-
lyel a strand előtti vízszakaszt meghúzták. 
A hálóba azonban mindjárt a húzás kezde-
tén beleakadt két betontömb, valamikori 
bóják, amelyek igencsak megnehezítették 
az alkalmi halászok munkáját. Nem kevés 
iszapot húztak ki a hálóval, de volt azért 
egy kevés halzsákmány is keszeg formájá-
ban, amelyet visszaengedtek a tóba. De a 
partra került egy karóra és egy napszem-
üveg, sok kagyló társaságában.

A balatoni hal hiányával kapcsolatban 
a vezérigazgató elmondta, hogy a halászat 
betiltására a természetes vizek védelme 
érdekében került sor. Modern halászati 
eszközökkel ugyanis rövid idő alatt nullá-
ra lehet meríteni egy természetes víz ha-
lállományát. A balatoni halállományt ma 
már a horgászok gyérítik, de ezt az évente 
600 tonna kifogott halat nem értékesíthe-
tik az éttermeknek. Szári Zsolt úgy véleke-
dett, hogy a vendéglátói kör maradéktalan 
kiszolgálásra eddig sem volt elegendő ba-
latoni hal, és egyelőre nem is lesz, mert a 
cég haltermelése – amíg a termelő tavak 
sorsa nem rendeződik – nem tudja a tele-
pítési igényeken kívül az éttermek igénye-
it is kielégíteni. De hazai termelésű hal be-
szerezhető a tógazdaságoktól, az intenzív 
üzemektől.

(HAJTUN)    

A BHN Zrt. nevében Szári Zsolt vezérigazgató, Fodor 
Ferenc haltermelési igazgató és Havranek Mihály hor-
gászati igazgató helyezte el az emlékezés koszorúját

Fazekas Sándor földművelésügyi mi-
niszter az államalapító Szent István 
ünnepe, augusztus 20-a alkalmából ál-
lami és miniszteri kitüntetéseket adott 
át 2017. augusztus 21-én a Földmű-
velésügyi Minisztérium Darányi Ignác 
termében.

Dr. Kiss István (fotón, középen), a 
Szent István Egyetem Mezőgazdaság- 
és Környezettudományi Kar Állattu-
dományi Intézet Állattani és Állatöko-
lógiai Tanszékének egyetemi docense, 
a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje ki-
tüntetésben részesült a halbiológia és 
halrendszertan területén folytatott 
négy évtizedes kiemelkedő oktatói és 
kutatói tevékenységért.

Szabó István (fotón, jobbra), a Ba-
latoni Halgazdálkodási Nonprofit 
Zrt. tógazdasági ágazatvezetője, Ma-
gyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetés-
ben részesült a hévízi angolnatelep 
irányí tásáért, a természetes vízi hal-
gazdálkodás, valamint a tógazdasági 
haltermelés területén végzett vezetői 
tevékenységéért.

Vermes István (fotón, balra), a He-
ves Megyei Kormányhivatal Egri Járási 

Hivatal vadászati és halászati szakügy-
intézője, Miniszteri Elismerő Oklevél 
adományozásban részesült a halgaz-
dálkodással kapcsolatos kiváló ható-
sági tevékenységéért, vadgazdálkodási 
feladatokban végzett munkájáért.

A díjazottak között három „halász”, 
akik mindhárman Istvánok! Nem is le-
het ennél szebb István-napi ajándék. 
Szívből gratulálunk a kitüntetetteknek 
példamutató szakmai munkájukmagas 
szintű elismeréséért!

UDVARI ZSOLT/FM

Istvánok napja
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A megnyitó beszédek után Sobri Farkas 
József sírjának koszorúzása nem marad-
hatott el. Bögi István András, Nagybaracs-
ka polgármestere a falu legfontosabb ese-
ményének nevezte a halfőző versenyt. S 
nem csak a hagyomány tisztelet mondatja 
ezt a község első emberével, hanem az is, 
hogy a hétköznapi küzdelmeket évről évre 
a Sobri Kupa rendezvénye „szakítja meg”. 
Ahogy tavaly, idén is leültünk beszélget-
ni arról, hogy mi változott az egy év alatt. 
Nagybaracskán sok apró lépéssel valósít-
ják meg azokat a terveket, amelyek a falu 
léptékét nem haladják meg. Az persze, fel-
tűnt, hogy a Darányi Ignác Terv kereté-
ben beszerzett új kisbusz rója a falu szinte 
mindegyik aszfaltozott útját. Itt is pereg-
nek a napok, s ahogy Bögi István András 
fogalmazott, megpróbálják a legjobb tu-
dásuk szerint elvégezni a feladatokat.

– Rengeteg új tervünk van, visszavá-
sároltuk a korábban eladott Füzes szige-
tet, a horgászvizeket még 2016-ban. Az 
idén további területeket is megvásárol-
tuk, azokról a földterületekről van szó, 
ahol az új tulajdonosok beruházásokat in-
dítottak, de a projektet nem valósították 
meg. Az elmúlt két és félévben az előző 
ciklusban értékesített 213 hektárból 80 
hektárt vásárolt vissza az önkormányzat. 
E mellett gépesítettük az önkormányza-
tot, a Start munkaprogramok – mondhat-
ni – dübörögnek, idén négy programban 
foglalkoztatjuk az embereket. Így a ker-
tészetben, térkőgyártásban, illegális hul-
ladéklerakók megszüntetésében, és egy 
tájház kialakításában. Ez a tájház az öreg 
iskolaépületben kap otthont, hiszen ez 
a rendezvény is bizonyítja, hogy fontos 
a gyökerek ápolása, a visszatekintés. Ez 
egyfajta visszaigazolása annak, hogy amit 
az elődeink ránk hagytak, azt mi megbe-
csüljük. A tájházban azokat a relikviákat 
gyűjtjük össze, amelyek Nagybaracskára 
jellemzőek, akár szakmákat, akár a kultú-
rát illetően – mondta a polgármester.

Egy kis településen, mint amilyen 
Nagybaracska (2340 lakosa van), na-
gyon fontos, hogy a képviselőtestület 
együtt gondolkodjon, közösen döntsön, 
és együtt fogalmazzanak meg közös cé-
lokat. Bögi István András hangsúlyozta, 

hogy a pályázatok terén jól állnak, sikere-
sen pályáznak, hiszen másfél év alatt ösz-
szességében mintegy ötszáz millió forint 
pályázati pénzt használhatnak fel. Tavaly 
az általános iskola fenntartójában is vál-
tozás történt, a katolikus egyház Kecske-
mét Főegyház megye vette át az iskolát, 
és az óvodát is. Egy világszemléleti váltás-
sal persze, nem minden lakos ért egyet, de 
a község szinte száz százalékban elfogad-
ta, hogy ezen túl az iskolában és az óvo-
dában a katolikus értékrend szerint neve-
lik a gyerekeket. A szülők, a pedagógusok 
egy emberként állt mögé e cél megvaló-
sításának. A türelem erényével változik 
meg az oktatás, a szemlélet, s mondhat-
ni, kitágul, kinyílik a világ a pedagógus 
és a gyermek előtt egyaránt. Az egyházi 
fenntartón keresztül egy kormánytámo-
gatásból százmillió forintot költhetnek az 
iskola és az óvoda fejlesztésére. Ennek ke-
retében sikerül a régi iskolaépületet is fel-
újítani, és a tájházat kialakítani. 

Fontos, hogy a felnövő gyerekek ön-
képe erősödjön, és megtanulja, hogy a 
faluhoz, a környezetéhez, a gyökerekhez 
ragaszkodjon. Az iskolában 120 gyerek ta-
nul, míg 60 kisgyermek jár óvodába. Egye-
lőre tehát biztosított az utánpótlás. Egy 
kistelepülésnek igen nagy feladat, hogy 

mindenféle szempontból élhető környe-
zetet biztosítson a lakói számára, hiszen 
az egyik alapvető feladat a lakosság meg-
tartása, az ifjabb generáció otthon tartá-
sa. Nagy harc ez, különösen napjainkban, 
mivel a képzett, jó szakember nehezen 
kap munkát, megélhetést egy kis telepü-
lésen. Nagybaracska Baja kistérségéhez 
tartozik, így elsősorban Baja az, ahol ezek 
a fiatalok munkahelyet találnak.

– Nagybaracska önkormányzata tu-
risztikai célokat is megfogalmazott, így 
minél szélesebb körnek kínálunk progra-
mokat. A horgászturizmust is szeretnénk 
újból beindítani, a megyei önkormányzat-
tal együttműködve egy TOP pályázatot 
adtunk be, amely 110 millió forintos kere-
tösszeget biztosít egy fogadóépület meg-
építésére, a horgászcentrum kialakítására 
a Füzes szigeten. Jó hír, hogy a turiszti-
kai pályázat keretében a Ferenc csatorna 
kotrása jövőre megvalósul, így a környe-
zet megszépül, s az aktív vízi turizmust is 
feléleszthetjük. Nagybaracska gazdag vízi 
környezetben él, érdemes erre alapoz-
nunk a turizmus fejlesztését. Arra törek-
szünk, hogy komplex programmal szol-
gáljuk ki az ide látogatókat, mivel ez jól 
illeszkedik a kistérségi tervekhez. A ter-
málfürdő sajnos kikerült az önkormány-
zat tulajdonából, ezzel már nem tudunk 
mit kezdeni, mert az új tulajdonosok el-
adósodtak, csőd-közeli helyzetbe kerül-
tek, de az önkormányzatnak nincs annyi 
pénze, hogy ezt a helyzetet megoldja. Jó 
volna, ha jönne egy új beruházó, de erre 
kevés esély van – mondta a polgármester.

A falu vezetésének ars poeticája, hogy 
ők vannak a faluért, és nem fordítva. Sal-
langmentesen dolgozik mindenki, nin-
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Bögi István András: amit az elődeink 
ránk hagytak, azt mi megbecsüljük
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A hagyományőrző Sobri Kupa
Augusztus második hétvégéjén Nagybaracskán gyűltek össze a halfőző versenyzők. 
A megszokott helyen, a Ferenc csatorna partján, a Bárka Csárda szomszédságában 
mérték össze halfőző tudásukat az idei Sobri Kupa résztvevői. A Sobri Kupa gaz-
dag hagyományokkal rendelkezik, hiszen az idei volt a 29. Biztos, hogy lesz folyta-
tás, mivel a jövő évi, 30. jubileumi rendezvényre már most készülnek a szervezők.

Ragadics Zoltán, a nagybaracskai művelő-
dési ház vezetője a kezdetektől részt vett 
a  Sobri  Kupa  szervezésében.  Évről  évre 
egyre nehezebb a szervezés, és egyre ne-
hezebb  azokat  a  forrásokat  előteremte-
ni, amelyekből színvonalas programokat 
állíthatnak össze. Zoltán 32 éve dolgozik 
a művelődési háznál, így van tapasztala-
ta abban, hogy milyen problémákat kell 
megoldani.  Az  idén  43  versenyző  mér-
te össze tudását két kategóriában, ami a 
korábbiakhoz  képest  kevesebb  verseny-
zőt jelent. Volt olyan év, amikor 96 ver-
senyző főzte a halászlét, de ez a létszám 
már alig-alig kezelhető e verseny kereté-
ben,  ezért  a  vezető  úgy  fogalmaz,  hogy 
az  50-60  fő  közötti  versenyzői  létszám 
az ideális. Zoltán azt ígérte, hogy a jövő 
évi, jubileumi versenyre „felturbózzák” a 
programokat,  így még több ember meg-
jelenése várható.
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csenek sztár allürők, elvárások senkinek 
senkivel szemben. Így a kritikát is köny-
nyű megfogalmazni, amit a polgármester 
jó szívvel vesz, hiszen a jobbítás szándé-
kával fogalmazzák meg. Persze, a döntés 
felelőssége az önkormányzat testületéé. 
Minden döntést pedig nem lehet, és nem 
is kell megmagyarázni a nyilvánosság szá-
mára, de a lakosságot érintő, fontos kér-
désekben a demokrácia elve érvényesül. 
Az elmúlt időszakban szép eredménye-
ket ért el az önkormányzat, hiszen sem-
mi pénztartalékjuk nem volt a kasszájuk-
ban, most viszont nem kell aggódniuk. 
A mintaprogramokban ötven főt foglal-
koztatnak. Bögi István András azonban 
hozzáteszi, hogy nem az a céljuk, hogy a 
közmunka program „dübörögjön”, ezért 
olyan programokat indítottak, amelyek 
a későbbiekben a saját lábukon is megáll-
nak, és értéket hoznak létre. Itt mód van 
továbbképzésre, tovább fejlődésre, és aki 
képes rá, vissza tud helyezkedni a mun-
ka világába. Mindezek alapján mondható 
– és ezt is tapasztaltuk – hogy a faluban 
jó a légkör, a hangulat, önerőből szépül a 
falu a saját maguk által gyártott térkövek 
segítségével. 

A polgármester kitért arra is, hogy 
éves szinten sok civil kezdeményezé-
sű rendezvény van a településen. A leg-
fontosabb rendezvényük a Sobri Kupa, 
amely országos, sőt határon túli rendez-
vénnyé nőtte ki magát. Az idén Gyer-
gyóújfaluból érkeztek vendégek, és jó 
volt látni a harmóniát. A Sobri Kupa ha-
gyománya nagy örökség, Farkas József 
nem gondolta volna, hogy a halfőzés-
sel milyen erőterek keletkeztek. Abból 
lesz hagyomány, hogy amit egy ember 
elindít, azt egy kisebb közösség felka-
rol, majd országos szinten is igazolódik, 
hogy az adott kezdeményezés fontos, 
megtartandó érték. A Sobri Kupa arra is 
lehetőséget ad, hogy a környező telepü-

lések vezetői találkozzanak, és jó hangu-
latban beszéljék meg a közös dolgaikat.

A rendezvényekre visszatérve a pol-
gármester elmondta, hogy büszkék a da-
lárdájukra, a népdal körükre, a Gyöngyös 
Bokrétára, amelyben minden korosztály 
képviselteti magát. Hétről hétre folyik a 
próba, és képviselik a települést az orszá-
gos rendezvényeken. Jól működik a nép-
tánc csoport is, mivel kellő utánpótlás 
áll rendelkezésre. A polgármester maga 
is zenész, hiszen fiatalabb korában gitá-
rozott. Ezt a tudását adja tovább a fiatal 
lányokból álló zenekarnak, amely heten-
te próbál, és veszik elő a hangszereket. 
Bögi István hatodik éve szervezi meg a gi-
tártábort, mégpedig a saját portáján. Az 
önkéntes tűzoltó egyesület, a foci klub is 
számos eseményen van jelen. Program-
ban tehát nincs hiány, aktívak a falu lakói. 
Amiben fejlődési lehetőség kínálkozik az, 
hogy olyan programokat szervezzenek a 
kultúrházban, amelyek még szélesebb la-
kossági kört mozgatna meg.

H. GY.

Dr. Orosz Sándor 
örökös  zsűrielnök-
kel Sobri Farkas Jó-
zsef  tevékenységét 
idéztük  fel.  Sok-sok 
emléket  említhe-
tünk,  a  zsürielnök 
kettővel  emlékezett 
Farkas  Józsefre,  aki 
verhetetlen  volt  a 
halászlé  készítésében.  Az  egyik  törté-
net  személyes  indíttatású.  Sándor  rég-
óta ismerte már Sobrit, amikor egy alka-
lommal beugrott a bajai halászcsárdába, 
ahol  az  öreg  dolgozott.  Józsi  bácsi  ak-
kor már alig látott, de még mindig dolgo-
zott. Sándor az udvaron találta meg Sob-
rit, aki egy szál atlétatrikóban üldögélt, 
és morzsolgatta a piros paprikát. Ahogy 
kilépett az ajtón, Sobri megszólalt:

• Sándor, te vagy az? 
– Igen – jött a válasz. 
•  Gyere, nézd, milyen gyönyörű színe 

van ennek a paprikának!
Sobri  a  paprika  tapintásából  is  fel-

ismerte,  hogy  mi  a  jó  minőség.  Azt  is 
mondhatjuk, hogy néha mennyire  igaz-
ságtalan  a  természet,  de  az  öreg  a  ta-
pintásával is „látott”. Sobri a lényeget is 
megfogalmazta  ebben a  rövid megjegy-
zésében, mert a halászlé esetében a hal 
minősége mellett a paprika minősége is 
meghatározó. Hogy mennyire, azt a 29. 
Sobri  Kupán  is  tapasztalhatta  a  zsűri, 
mert a paprikák különbözősége hozta az 
ételek rangsorbeli különbségeit.

A másik Józsi bácsival kapcsolatos él-
mény  tulajdonképpen  meghatározó  je-
lentőséggel  bírt  a  halfőző  versenyek 
egész  lebonyolítási  rendszerére.  Sán-
dor  még  nem  dolgozott  a  halászok  ér-
dekképviseleti  szervezeténél  (ez  1982-
ben következett be, és 2010-ig tartott), 
amikor a halfőző versenyeket már meg-
rendezték.  Döntően  halászati  termelő 
szövetkezetekben folyt a haltermelés, és 
a természetes vizek halászata. A halfőző 
versenyeken a zsűrizés még nem volt tit-
kosított, mindenki látta, hogy ki mit főz. 
A zsűri elbírálta a főztöket, és minden al-
kalommal Sobri nyert. A többi versenyző 
megelégelte  ezt,  és  kitört  a  halászláza-
dás,  aminek következtében két  kategó-
riában  indították  a  versenyt.  Volt  kü-
lön a dunai és a tiszai halászlé kategória, 
és az összesített abszolút kategória. Ám 
mindhárom  kategóriában  továbbra  is 
Sobri győzött. Sándor már a  szövetség-
nél dolgozott, amikor az egyéb halételek 
kategóriájával  bővítették  az  országos 
versenyt,  és  titkosították  a  versenyző-
ket. Sorszámot kapott mindenki, amely 
sorszámmal bírálták el az ételeket, így a 
zsűri nem tudta, kinek a művét kóstol-
ják.  Sobri  titkosítottan  is  megnyerte  a 
saját és az abszolút kategóriát. Nem volt 
mit  tenni, minthogy megkérték az öre-
get, hogy üljön be a zsűribe,  s  innentől 
kezdve nem Sobri Farkas József, örökös 
halfőző bajnok nyerte az országos halfő-
ző versenyeket. De a  rendszer ma  is  jól 
működik.  

Dunai kategória:

1. Allaga József – Katymár 

2. Faragó Sándor – Baja

3. Gorjanácz József – Hercegszántó

4. Gyuricza Tibor – Hercegszántó

5. Gárgyán Orsolya – Nagybaracska

6. Gorjanác István – Hercegszántó

Vegyes kategória:

1. Bíró Antal – Baja

2. Nagy Krisztián – Nagybaracska

3. Balatoni Halgazdálkodás csapata

Értesítés Víziállat- 
Egészségügyi Tanfolyamról

A  Nemzeti  Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal  (NÉBIH)  Állategészségügyi  és 
Állatvédelmi  Igazgatósága és a Magyar 
Akvakultúra  és  Halászati  Szakmakö-
zi  Szervezet  (MA-HAL)  víziállat-egész-
ségügyi  tanfolyamot  szervez. A  képzés 
célja  a  résztvevők  víziállat-egészség-
ügyi  ismereteinek  bővítése  annak  ér-
dekében,  hogy  a  víziállat-egészségügyi 
felügyeleti feladatokat megfelelő képe-
sítéssel  rendelkező  víziállat-egészség-
őrök láthassák el.

A tanfolyam időpontja: 2017. novem-
ber 17. 

A tanfolyam díja: 15 000 forint 
További  információ  és  jelentkezés: 

www.magyarhal.hu

Bíró Antal nyerte a vegyes kategóriát
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SAJTÓKÖZLEMÉNY

HAGYOMÁNYOS  TERMELÉSI  KÖRÜLMÉNYEK  KÖZÉ  ILLESZTHETŐ,  INNOVATÍV, 
RAGADOZÓHAL TENYÉSZTÉSI TECHNOLÓGIA KIFEJLESZTÉSE

A Tógazda Halászati Zrt. és a Szegedfish Kft. konzorciuma 335,670 millió forint ösz-
szegű projekt keretében 201,340 millió forint összegű vissza nem térítendő támoga-
tást nyert a „Hagyományos, termelési körülmények közé illeszthető, innovatív ra-
gadozóhal  tenyésztési  technológia kifejlesztése”  címmel  a  Széchenyi 2020 GINOP 
Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című program keretében.

A Tógazda Zrt. a dunántúli völgyzárógátas halastórendszerek valamint a nagyméretű víztáro-
zók adottságaihoz dolgoz ki új, tavi ragadozó haltermelési technológiát. Ezek a tavak-tározók 
általános jellemzője, hogy hipertrófok, mert a környező mezőgazdasági területekről rengeteg 
tápanyag mosódik be a tavakba, valamint vízrendszeri sajátosságok miatt általában magas az 
invazív halfajok mennyisége. A közös tulajdonságokon túl jelentős eltérések is előfordulnak: az 
egyes tavak mérete, oxigénháztartása, illetve vízmélysége, növényzete, a táplálékhalak fajösz-
szetétele nem csak vízrendszerenként, de egyes tavanként is jelentősen eltér. A projekt során 
ehhez a változatos környezethez adaptált, magasabb arányú ragadozónevelési technológiát fej-
lesztünk ki. Ennek a legfontosabb technológiai elemei a teljesértékű haltápok többcélú felhasz-
nálása és a különleges igényekhez adaptált népesítési szerkezet. 

A Szegedfish Kft.-nél a tavi haltermelést a keltetőházi halszaporítás fejlesztése egészíti ki, 
mely megfelelő alapot nyújt a biztonságos és nagy mennyiségű telepítőanyag előállításához. 
Tervezzük a keltetőházi csukaszaporítás hatékonyságának növelését az ikraminőség javításán 
és a tesztikuláris sperma mélyhűtési módszerének kidolgozásán keresztül. A keltetőházi har-
csaszaporítás eredményességét a harcsasperma üzemi méretű mélyhűtési módszerének alkal-
mazásával és a mélyhűtött sperma keltetőházi körülmények közötti tesztelésével/felhaszná-
lásával fokozzuk. A tápon előnevelt ragadozó fajok utónevelése 10 hektáros tavakban ponty 
dominancia mellett történik, különböző népesítési szerkezetben. A második kísérleti évben 
az előző évi egynyaras halak továbbnevelése 40 hektáros tavakban folyik. A hasonló környeze-
ti feltételek közötti (hasonló méretű és karakterű tavak) nevelés a különböző takarmányozási 
protokollok hatékonyságának összehasonlítását teszi lehetővé. 

A fejlesztés eredményeként a hazánkban leggyakoribb két tótípusban (Tógazda-völgyzáró-
gátas; Szegedfish-körtöltéses), mint alapvető halastavi termelési egységben is megtörténik a 
kifejlesztett technológiák hatékonyságának összevetése. 

További információ kérhető:
dr. Németh István
06-30-934-8411
togazda@togazda.hu

Megjelent a Halhatározó
A Halászati Lapok 2017. márciusi számában beharangoztuk, hogy hamarosan megjelenik egy új halha-
tározó. Dr. Harka Ákos és Dr. Wilhelm Sándor Halhatározó horgászoknak, halbarátoknak című 
könyve a Földművelésügyi Minisztérium „Állami halgazdálkodási feladatok támogatása” fejezeti kezelé-
sű előirányzat forrásaiból valósult meg. Az ingyenes kiadvány terjesztését az FM a stratégiai partnerei-
nek szíves közreműködésével valósítja meg, így a kiadványból 300 példányt juttattunk a Magyar Haltani 
Társaságnak, 100 példányt a Magyar Országos Horgász Szövetségnek, 100 példányt a Magyar Akvakul-
túra és Halászati Szakmaközi Szervezetnek. Ha valamely érdeklődőhöz, szakemberhez még nem jutott 
el a hasznos terepi kiadvány, akkor nincs más dolga, mint hogy ellátogasson a 2017. szeptember 20–24. 
között megrendezésre kerülő 78. OMÉK-ra vagy a 2018. február 15–18. között megrendezésre kerülő 
25. Fegyver, Horgászat, Vadászat nemzetközi kiállításra, és ott az FM „halas” standján térítésmentesen 
hozzájuthat egy példányhoz, a készlet erejéig. UDVARI ZSOLT

A sült hekk is terítéken volt 
a Szupermentán
A  balatoni  halsütödék  is  nagyító 
alá  kerültek  a  Nemzeti  Élelmiszer-
lánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) Szu-
permenta terméktesztjén. A tesztso-
rozat legújabb állomásán a nyár és a 
Balaton  slágertermékének  számító 
sült  hekk  vizsgálata  zajlott.  Ehhez 
kapcsolódva a hivatal hatósági mun-
katársai  összesen  13  halsütödét  el-
lenőriztek,  valamint  több  mint  160 
mintán  mintegy  700  laboratóriumi 
vizsgálatot  végeztek  el.  A  hatósági 
ellenőrzések számos szabálytalansá-
got és hiányosságot  feltártak, mely-
nek  következtében  összesen  több 
mint  egymillió  forint  élelmiszerlánc 
felügyeleti bírságot szabtak ki. 

A Szupermenta termékteszt-sorozat 
részeként 13 Balaton környéki halsütö-
dét ellenőriztek június utolsó napjaiban 
a NÉBIH felügyelői. A négynapos akció 
során vizsgálták az élelmiszerbiztonsá-
gi szabályok betartását, többek között a 
személyi és tárgyi feltételeket, a rendet, 
a tisztaságot, a személyi higiéniát, továb-
bá a raktáron lévő halkészletek nyomon 
követhetőségét, a halfajok és megneve-
zések azonosságát is. A 13 ellenőrzött 
vendéglátóhelyből 2 esetben minden 
megfelelő volt. 5 helyen kisebb hiányos-
ságok miatt az üzemeltetők figyelmez-
tetésben részesültek. 5 üzletben viszont 
súlyos hibák miatt bírság kiszabására is 
sor került, melyek közül 1 esetben tevé-
kenységet korlátoztak, két helyen azon-
nal felfüggesztették a működést, a hiá-
nyosságok felszámolásáig. Két üzletben 
a NÉBIH Állami Halőri Szolgálata össze-
sen több mint 100 kilogramm halat vont 
ki a forgalomból nem megfelelő nyomon 
követés, és a származást igazoló doku-
mentumok hiánya miatt. Az ellenőrzé-
sek során összesen 1 175 000 Ft élelmi-
szerlánc felügyeleti bírságot szabtak ki a 
NÉBIH felügyelői. (FM Sajtóiroda)


