
A 37. Országos Halfőző Verseny a megújult 
szövetség, azaz a MAHAL első ilyen ren-
dezvénye, kezdte mondandóját az igazga-
tó. A megrendezés számos problémát tar-
togatott és tartogat a szervezők, pontosab-
ban a szövetségi apparátus számára. Talán 
egyáltalán nem túlzás azt mondani, hogy a 
verseny megrendezése hasonlatos ahhoz az 
artistamutatványhoz, amelyet „salto 
mortale-nak” neveznek, védőháló nélkül.

Az esemény mind gazdaságilag, mind 
üzenetét tekintve, mind pedig a végső 
megrendezésre vonatkozó döntést illetően 
tartalmaz olyan mozzanatokat, amelyek – 
sajnálatosan – az előző mondatot hitelesí-
tik. A leglényegesebb ezek közül maga az 
üzenet. Azért érdemes a gyökerekig vissza-
menni, mert az országos verseny gyökerei 
a szövetségbe tömörült szervezetek össze-
tartozását segítő, az együttlétet biztosító 
rendezvényekig nyúlnak vissza. A tavalyi 
rendezvényen ezt az összetartozást erőtel-
jesen érzékelhették a résztvevők, hiszen az 
akkor a belső vitáitól csaknem szétfeszülő 
szövetségért való kiállásnak is nyilváníthat-
ták a részvételt. De ha ezt a tavalyi de-
monstratív jelleget lehántjuk a rendez-
vényről, akkor azt látjuk, hogy a ’90-es évek 
végétől, de inkább az új évezred fordulója 
óta, az országos verseny igen erőteljes mar-
ketingelemekkel is gazdagodott. Nevezete-

sen, az ágazat halfogyasztással kapcsolatos 
marketingüzeneteit is tolmácsoló egyik 
fontos eseményévé vált.

A két funkció megtartására azonban 
mindig törekedett a szövetség, bár arra is 
volt kísérlet, hogy ne keveredjenek a „mű-
fajok”: a Halételek Országos Ünnepe anya-
gi okok miatt „halt el”, bár ennek a szerepe 
elsődlegesen a marketingprogram végre-
hajtása lett volna, míg az országos verseny 
az összetartozást, a halászok belső ünnepét 
szimbolizálja. Az idei versenyen mindkét 
üzenet megjelenik, miközben az ágazaton 
belüli, a szövetséget érintő viták, ellentétek 

nem ültek el. Várhatóan tehát maga a ren-
dezvény ad választ arra, hogy mit ér az ösz-
szetartó erő és a marketing szempontjából 
az augusztusi hétvége. A helyszín – ame-
lyért fizetni kell, és csupán a területet biz-
tosítja – jót tesz a rendezvénynek, hiszen a 
skanzenba látogatók a versenyre is bejöhet-
nek. Az országos verseny helyszínválasztása 
egyébként mindig gondos előkészítés után 
történt, így több illusztris helyre emlékez-
hetünk, mint a tavalyi Fertő-Hanság Nem-
zeti Park, az ópusztaszeri emlékpark, de 
sorban említhetjük az összes, az eddigi 36 
rendezvény helyszínét. Az idei verseny ese-
tében az igazgató bízik abban, hogy a részt-
vevőket is megérinti a hely történelmi szel-
leme.

Ami az üzenet eldöntetlenségéhez tar-
tozik, itt is szólni, kell arról, hogy a szövet-
ség névváltoztatásával stratégiai váltás is 
történt, amelyre az igazgató egyre határo-
zottabban azt mondhatja, hogy csak papír-
forma szerint zajlanak az események. 
Leírt, létező stratégia van, de a stratégia 
másod- és harmadlagos elemei határozzák 
meg a munkát, így a tényleges irányváltás 
még nem érzékelhető. Továbbra is a 
lobbijelleg dominál a halászati vízterület-
hasznosítók közösségében. Tudomásul 
kellene venni, hogy az egységes ágazati 
szövetség hajója már elment, s egy új hajót 
kell felépítenünk, mégpedig új módsze-
rekkel. A jelenlegi helyzetben ugyanis be-
bizonyosodott, hogy a két szövetség nem-
hogy több, hanem kevesebb, mint ha egy 
sem volna. Jó példa erre a legutóbbi, az 
OMÉK megrendezésével kapcsolatos mi-
nisztériumi összejövetel, ahol az idén indí-
tandó halászati környezet-gazdálkodási 
program esetében az a helyzet állt elő, 
hogy a MAHAL, döntően a tagok érdekei-
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halmarketing naptárban. Az idén a 37. ilyen rendezvényre kerül sor augusz-
tus 26-27-én, mégpedig a szentendrei skanzenben. A helyszín akár történelmi-
nek is mondható, hiszen a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum alapítá-
sának az volt a célja, hogy bemutassa a magyar nyelvterület népi építészetét, 
lakáskultúráját, gazdálkodását és életmódját eredeti, áttelepített épületekkel, 
hiteles tárgyakkal, régi településformák keretében, a 18. század közepétől a 
20. század első feléig tartó időszakban. Az országos verseny mindig is a leg-
fontosabb marketingrendezvénye volt a szövetségnek. Dr. Orosz Sándor igaz-
gatót arról faggattuk, hogy miért fontos a szövetségnek ez a verseny.

(Folytatás a 2. oldalon)

Dr. Orosz Sándor igazgató: kötelességünk 
megrendezni az országos versenyt
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nek megfelelően, elfogadta a minisztérium 
által megfogalmazott változtatásokat, a 
MASZ pedig hangosan ellenezte azokat. Ez 
azért érdekes, mert a MASZ létrehozatalát 
azok kezdeményezték, akik éppen a HKP 
elmaradását rótták a szövetség terhére. Az 
persze eddig is világos volt, hogy a HKP 
kontra HOP 2. tengely forrásainak elosztá-
sa megosztja az ágazatot, de amikor ez 
szervezetileg is megjelenik, akkor a hatóság 
azt csinál, amit akar. S hova vezet ez az út? 
A rivalizálás sehova. Ráadásul a MAHAL 
stratégiája éppen az ebből a helyzetből való 
kilépést irányozta elő, s egy más típusú ér-
dekképviselet építését célozta meg.

A stratégiai váltás az idei versenyt első-
sorban a belső kohéziót erősítő rendez-
vényként kell hogy kezelje, hangsúlyozta az 
igazgató. De már most hallani olyan han-

gokat, amelyek – anyagi okokból – a marke-
tingüzenetre kívánják helyezni a hangsúlyt. 
Ami a pénzügyeket illeti, hagyományosan 
két forrása van a rendezvénynek: a szövet-
ség költségvetése, illetve a részvételi befize-
tések. A szövetségi hozzájárulás természete-
sen jóval nagyobb, mint ami a befizetések-
ből származik, de a saját erő is több forrás-
ból adódik össze. Az egyik a tagdíjbefizeté-
sekből, amelyre az idén nem lehet panasz, 
hiszen a tagdíjbefizetési fegyelem jó. A 
másik a dinnyési tógazdaságtól származó, 
szövetségi munkát támogató befizetés, 
amellyel viszont már gondok adódnak. Az 
év elején a kétnyaras állományban jelent-
keztek egészségügyi problémák, majd az 
ivadékmegmaradás sem sikerült az elvárt 
szinten, amelynek okait még keresik. Ezt 
tetézi még egy nem elhanyagolható nagy-
ságrendű vita az energiaszolgáltatóval, így 
jelen pillanatban a szövetségi forrás helyze-

te nem éppen megnyugtató. Annál is ke-
vésbé, mert az idei költségvetésben nem 
kapott helyet a rendezvény költségvetése. 
Ennek ellenére az elnökség – a tagság nyo-
mására – mégis a rendezvény megszervezé-
se mellett döntött. Ami pozitívum, hogy egy 
jelentős szponzort sikerült magunk mellé 
állítanunk: az Országos Takarékszövetkeze-
ti Szövetség (OTSZ) komoly támogatóvá lé-
pett elő. Nos, mindezek alapján mondta az 
igazgató a beszélgetés kezdetén, hogy anya-
gi szempontból, salto mortale-mutatvány-
ként kezelendő az idei rendezvény.

Feltűnő az a ragaszkodás, ami a tagság 
meghatározó köreiben az eseményt övezi. 
Ilyen körülmények között pedig valameny-
nyi bizonytalanság figyelembe vételével is 
kötelessége a szövetségnek megrendeznie 
az Országos Halfőző Versenyt, mondta vé-
gezetül az igazgató.

H. Gy. 

Mindnyájunkat megdöbbentett a hír: „A 
Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. 
vezetősége és munkatársai mély megren-
düléssel tudatják, hogy Szakál Tamás, a 
halászat és a horgászat elismert szakembe-
re, a balatoni halgazdálkodásban több évti-
zeden át munkálkodó kollégánk, hosszan 
tartó, súlyos betegség után, 58 éves korá-
ban elhunyt. Társaságunk volt munkatár-
sunkat saját halottjának tekinti. Búcsúzta-
tása 2011. július 8-án, pénteken 13 órakor 
volt a balatonszárszói temetőben.”

Szakál Tamás 1953. április 30-án szüle-
tett Lengyeltótiban. Szülei nyugdíjas pe-
dagógusok. 

Az általános iskolát Szóládon (Somogy 
megye) végezte, a középiskolai tanulmá-
nyait a Kaposvári Munkácsy Mihály Gim-
náziumban folytatta, és itt is érettségizett. 
A Kaposvári Mezőgazdasági Főiskolán 
1975-ben diplomázott baromfi- és kisál-
lattenyésztői szakon.

A Balatoni Halgazdaság fonyódi tele-
pén 1975 augusztusától gyakornoki mun-
kával indult a pályafutása. Itt megismerke-
dett a balatoni halászattal, a tógazdasági 
haltenyésztéssel, a halastavi kacsatenyész-
téssel, a halfeldolgozással és a hűtőházi 
munkákkal. 1976 márciusától 1977 szep-
temberéig sorkatonai szolgálatát töltötte. 
1976 októberétől 1979 novemberéig a Ba-
latoni Halgazdaság központjában közpon-
ti agronómusként dolgozott, ahol elsődle-
gesen a halászattal, halgazdálkodással és 

annak adminisztratív ügyintézésével fog-
lalkozott. 1979 novemberétől a gazdaság 
legösszetettebb feladatait ellátó fonyódi 
telepre nevezték ki telepvezető agronó-
musnak, ahol a korábban szerzett tapasz-
talatokat jól kamatoztatta a tógazdasági 
haltenyésztésben, a baromfitenyésztésben, 
a balatoni halászatban, valamint a termé-
szetes vízből fogott és a tenyésztett hal fel-
dolgozásában, hűtőházi tárolásában. A 
132 ha halastó mintegy 20 százalékát kite-
vő nád értékesítése is a feladatkörébe tar-
tozott. A Fonyódon töltött évek alatt a 132 
ha halastavon éves átlagban 130–160 ezer 
pecsenyekacsa felnevelését felügyelte. 

Az AUROBER-AGROINVEST szerve-
zésében 1987. júliusától 1990. júliusáig 
halászati szakértői tevékenységet végezett 
Brazíliában, ahol a mesterséges halszapo-

rítás, az ivadéknevelés, illetve az ezzel ösz-
szefüggő ún. „magyar technológia” adap-
tálása volt a feladata (a Dr. Woynarovich 
Elek prof. l952–53-ban Tihanyban kifej-
lesztett indukált ovulációval történő mes-
terséges halszaporítás).

Külszolgálatból történt hazatérése után 
1991 márciusáig fonyódi telepvezetői, 
majd a Balatoni Halgazdaság termelési fő-
mérnöki pozícióját töltötte be a siófoki 
központban. Az átalakult halgazdaság jog-
utódjánál, a Balatoni Halászati Részvény-
társaságnál 1993. szeptemberétől a terme-
lési igazgatói feladatokkal bízták meg. A 
természetes vízi, tógazdasági termeléssel 
kapcsolatos feladatokon túl a halfeldolgo-
zással és a halászati szolgáltatással (hor-
gásztatás) bővült a tevékenységi köre. 
1994-től balatoni területi igazgatói, majd 
1997-től koordinációs igazgatói beosztást 
kapott. A Debreceni Agrártudományi 
Egyetemen a halász szakmérnöki diplo-
mát 1997-ben szerezte meg. 1998-tól a ba-
latoni üzemegység vezetői beosztását töl-
tötte be, majd 2002 októberétől az újon-
nan alakult horgászati ágazat vezetésére 
kapott megbízást. 2004 nyarától a Balato-
ni Halászati Rt. horgászturisztikai mene-
dzsere, 2005-től a Társaság horgászati és 
turisztikai menedzsere volt. Csak a beteg-
ség szólította el a munkától. Halálával 
nagy veszteség érte az ágazatot. 

Tamás, nem felejtünk!
Nyugodj békében.

(Folytatás az 1. oldalról)

ÉrdekkÉpviselet

Történelmi helyszínen az Országos Halfőző Verseny

Búcsúzunk

Szakál Tamás (1953–2011)
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Az első szakmai program Szabadkán, a 
haltápüzemben (Veterinarski Zavod 
Subotica) zajlott. Kedves fogadtatás után 
rövid cégismertetést kaptunk Vojter Attilá-
tól, az állatorvosi takarmányüzem vezetőjé-
től. Az üzemet állatorvosi intézetként ala-
pították 1921-ben, így idén ünnepli fenn-
állásának 90. évét, és ma a Viktória-cso-
port tagja, s 300 alkalmazottat foglalkoz-
tatnak. A cég szérumgyárként kezdte meg 
működését, harminc éven át a szérum-
gyártásra koncentráltak, majd ötven évvel 
ezelőtt kezdtek állategészségügyi készít-
ményeket gyártani, forgalmazni. Takar-
mánygyártással 1958 óta foglalkoznak, 
míg a kétféle haltápot három éve állítják 
elő. A haltáp intenzív haltenyésztésre 

alkalmas, amit extrudált technológiával 
gyártanak. Az itt készülő haltápot ponttyal 
és pisztránggal etetik, egy program kere-
tében ma is kísérleteznek a kétféle táp 
hatékonyabb felhasználása érdekében. Az 
üzem gyártási kapacitása 70–75 ezer 
tonna/év, ebből 6–8 százalékot tesz ki a 
haltáp.

A haltápokat 70 százalékban hazai, a 
többit külföldi tógazdaságokban használ-
ják fel. Exportálnak az Európai Unió or-
szágaiba, a volt jugoszláv köztársaságokba 
(Bosznia-Hercegovina, Horvátország), de 
exportálnak premixeket, állategészség-
ügyi készítményeket is. Szerbia még nem 
tagja az Európai Uniónak – törekszenek a 
tagság elnyerésére – így a kereskedelem 
még nem folyik olyan szabadon, mint az 
unión belül. Ez némi hátrányt jelent, hi-
szen komoly adminisztrációs akadályokat 
kell mindkét félnek leküzdenie, nem is 
szólva a határátlépésről. De az üzemben 
már az uniós előírások figyelembe vételé-
vel alakították ki a technológiát, a termé-
kek minőségi paramétereit. Ebből tehát 
nem származik hátrány, hiszen a szigorú 
előírásokat betartják.

Szerbia laposabb részein – Vajdaság, 
Délvidék – alakították ki a halas tavakat, 
tógazdaságokat. Ezekben a gazdaságok-
ban elsősorban pontytermelés folyik, míg 
az ország déli részén, ahol magas hegyek 
törik meg a táj egyhangúságát, a sebes pa-
takoknak köszönhetően pisztrángtenyész-
téssel foglalkoznak. Az utóbbi tíz évben 
egyre nagyobb figyelmet fordítanak a hal-
fogyasztás növelésére (Szerbiában 7–8 ki-
logramm halat fogyaszt egy ember egy 
évben, de a statisztikai adatok nem meg-

bízhatóak), hiszen a halhús fogyasztása 
Szerbiában is tradíciókhoz kötődik. Az ál-
lami, egyházi ünnepek asztalairól nem hi-
ányozhatnak a pontyból készült ételek 
sem. Az üzem vezetői azt remélik, hogy a 
tápgyártás növelésével sikerül a halterme-
lést felfuttatni, ezáltal a halfogyasztást is 
növelni.

A haltápüzemből Écskára menet útba 
ejtettük a Kapitány-réten fekvő kanizsai 
tógazdaságot. A 650 hektáron üzemelő tó-
gazdaságot („Kapetanski Rit” D. O. O. 
Ribartsvo Kanjiza) Anastasov Krum igazga-
tó mutatta be. (Egy kis kitérő: az igazgató 
egyben a szerb halászszövetség vezetője is, 
és lelkes olvasója a Halászati Lapoknak. 
Örömmel vette, hogy meghívtuk őket az 
idei Országos Halfőző Versenyre, amely-
nek a szentendrei skanzen ad otthont au-
gusztus utolsó hétvégéjén.) Évente ezer 
tonna pontyot állítanak elő haltápos tech-
nológiával. A vizet a Tiszából veszik, s mi-
után a víz tápanyagban, zooplanktonban 
gazdag, ezért az etetéssel is óvatosan bán-
nak. 

Szerbiában jártunk
Június 24-én, reggel fél hétkor kelt útra a Magyar Haltermelők és 
Halászati Vízterület-hasznosítók Szövetsége (MAHAL) húszfős csapata. A 
budapesti Belgrád rakpartról Szerbiába utaztunk, ahol déli szomszédjaink 
halászatával, halas szakembereivel ismerkedtünk meg. A „full komfortos” 
autóbusz Budapesten csak félig telt meg, a csapat másik fele Kecskeméten 
csatlakozott hozzánk. És volt egy kísérőautónk is: a Dányádi családé 
(László, Timea és a másfél éves Mira), akik saját autóval követték a buszt, 
mondván, így könnyebb a gyereket kezelni. De ők sem maradtak ki semmi-
ből a 28-ai hazaérkezésig.

(Folytatás a 4. oldalon)

Köszönet
Csak köszönet jár mindenkinek, aki az út szerve-
zésében, a programok végrehajtásában közremű-
ködött. Így Schmidtné Vizi Hajnalnak, aki a szö-
vetség részéről kézben tartotta az eseményeket, és 
sok-sok órát töltött azzal, hogy a program létrejöj-
jön. Az út során végig azzal törődött, hogy min-
denki jól érezze magát, hogy a program a menet-
rend szerint folyjon, s a szállásokon minden 
rendben legyen. Maximálisan kitett magáért, 
amiért – ez úton is – hálás köszönetet mond a tár-
saság. 

Köszönet Pintér Zsoltnak, a szabadkai haltáp-
üzem munkatársának, aki Szabadkán csatlakozott 
a csoporthoz, és a tolmács szerepét is kiválóan el-
látta! Zsolt Écskán lakik, két szép kislány édesap-
ja, felesége közgazdász. Régi kapcsolat fűzi a ma-
gyar halászokhoz, így vállalta, hogy az egész uta-
záson végig kalauzolja a csapatot. Igazolta, hogy 
a szerb halászatot és a szereplőit egyaránt jól is-
meri. És köszönet csapattársunknak, Jokic Zitá-
nak, aki szerb-magyarként Kunszent mártonban, 
a Sellő Kft.-nél dolgozik. Zita készségesen tolmá-
csolt és adta át tudását a szerb történelemről.

Köszönet Sáfrány Mihály gépkocsivezetőnek, 
aki mesteri módon vezetett, és úgy forgott a ha-
talmas járművel, mintha csak a táncparketten ke-
ringőzött volna!

Köszönet a vendéglátóknak, akik jó szóval, 
nyitott szívvel, barátsággal fogadtak és láttak 
minket vendégül!

Köszönet az egész csapatnak, amiért minden-
ki a jobbik énjét hozta, és gondoskodott arról, 
hogy a hangulat ne üljön le!

A haltápüzem
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Itt találkoztunk Goran Gabric igazgatóval, 
aki a Palicsi Park Kft.-t vezeti. A kft.-t azért 
hozták létre, hogy a turizmus szempontjá-
ból fontosnak nyilvánított palicsi nagypark 
turisztikai fejlesztését irányítsa, magas be-
sorolású, európai turisztikai célállomássá 
fejlessze. A Palicsi Természeti Park 713 
hektáron terül el, védett övezet. A védett 
környezet alapját a Palicsi-tó, a park, 
három védett fa és Palics település egy 
része képezi. A természeti park emellett 
felöleli a vidék védett kultúrtörténeti örök-
ségét is. Palicson a gyógy turizmus hagyo-
mánya 160 évre tekint vissza.

A tógazdaság megtekintése után 
Anastasov Krum látta vendégül éhes csapa-
tunkat. Finom halászlét tálaltak, természe-
tesen túrós csuszával, sörrel, üdítővel. A ha-
lászlé kellemes meglepetést okozott. Kellő-
en sűrű volt, érződött, hogy a piros paprika 
és a hagyma minőségére is odafigyelnek. A 
hal húsa finom volt, ami kifogást mondha-

tunk, az talán az, hogy a lébe egy kicsivel 
több paradicsomot tettek, mint ahogy ná-
lunk szokás. Ezzel sűrítették ugyanis az 
alaplét, de nem volt zavaró, amit az is iga-
zol, hogy mindenki többször szedte teli a 
tányérját.

Immár jóllakottan folytattunk utunkat 
Écskára, pontosabban Lukácsfalvára, amely 
Écska és az écskai tógazdaság között fekvő 
kis település. A tógazdaság partján épült ki 
egy turisztikai központ, a Szibila nevű ho-
tellel, ahol két napig volt a szálláshelyünk. 
Másnap kora reggel, a tóparton halkiadás 
történt, ahová érdemes volt elmenni, mert 
egy olyan halmerítő dobot láthattunk 
munka közben, amilyet idehaza még nem. 
Reggeli után, délelőtt az écskai halastógaz-
daságnál találkoztunk és beszélgettünk a 
helyi halas szakemberekkel. Délután hajó-
val kirándultunk a Császár-tavon. Újvidék-
től hatvan, Nagybecskerektől délre, tizen-
hét kilométernyire, nem messze Titeltől, a 
vén fűzek, nyárfák szélvédett ölében lustál-
kodik a 16 km hosszú Öreg Bega (Stari 

Begej). A holtág, a közepe táján pártíz mé-
teres csatornakezével szégyenlősen átnyúlik 
a zöld lombok alatt, és gyöngéden simogat-
ja vele a Császár-tó (Carska bara) felszínét. 
A tájnak a mozaikszerűség a fő jellemzője. 
A mocsaras barák, a zöldellő mezők, erek, 
töltések, az álldogáló Bega folyó, erdei ve-
getáció, ösvények, tisztások évszázadok óta 
kitartóan kapaszkodnak egymásba. 

A táj földrajzi fekvése, mikromor fológiai 
talaja, befolyásolja a tavaszi és őszi vízállás 
szintjének ingadozását, s így a park száraz-
földjének nagyságát 16–55 százalékkal is 
változtatja. Mindez folyamatosan felújuló 
életkörülményeket biztosít a mikrokörnye-
zet lakóinak, élővilágának és serkenti a nö-
vényvilág és az állatfajok sokszínűségét. Az 
érintetlen természet világszinten elismert 
ornitológiai állomás, a 310 Vajdaságban 
bejegyzett madárfaj közül 295-nek ottho-
na. 

Kora este megnéztük a klasszicista stílu-
sú écskai kastélyt, amelynek több magyar 
vonatkozása is van. A vajdasági kisváros-

Szerbiában jártunk
(Folytatás a 3. oldalról)

Egy ilyen szakmai útnak mindig akad 
kényes pontja. Nem tudni, milyen társa-
ság verődik össze, hogy szót értenek-e – 
a szakmán kívül is – az idősebb és a fia-
talabb generáció tagjai. Nos, ezen az 
úton nem érhette szó a ház elejét. Az 
indulás után – az első pohár nyelvoldó 
pálinka segítségével – gyorsan kiderült, 
hogy unatkozni nem fogunk. Az esti 
vacsoráknál pedig el-elszabadult a 
„pokol”: több száz vicc hangzott el, és 

„ha kell, kigúnyolom magam” alapon 
ki-ki a maga karikatúrába illő történetét 
mondta el. Mondani sem kell, a társaság 
dőlt a nevetéstől. A sisevaci szállásunkon 
pedig a bátrabbaknak a melegvizes 
medence nyújtott (a kitartóknak hajna-
lig tartó) kikapcsolódást. Barátságok 
szövődtek, korábbi szakmai kapcsolatok 
mélyültek el, egymás ugratása természe-
tessé vált, ami jelezte, hogy igazán össze-
kovácsolódott a társaság. Életre szóló 

élményekkel gazdagodtunk, tudásunk 
tárháza bővült. Őrizzük meg ezt a „lán-
got”!

Jó volt ilyen körülmények között meg-
ismerni Szerbiát, a szerb embereket, ha-
lászokat. Többünkben megfogalmazó-
dott, hogy ide érdemes visszajönni, s 
nem csak a hazai kapcsolatokat ápolni, 
hanem a szerb halászokkal, szakembe-
rekkel is szorosabbra kell fűzni az együtt-
működést.

A MAHAL csapata
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ban 189 évvel ezelőtt, augusztus 29-én 
Lázár Ágoston kincstári bérlő pazar ünne-
pélyt szervezett néhány száz tekintélyes 
császári meghívott számára a kastély meg-
nyitója alkalmából. A kastély ma már szál-
loda, és a Műemlékvédelmi Intézet fel-
ügyelete alatt áll, emellett egyike a nyolc-
van vajdasági kastélynak és nyaralónak. 
Écska egy Nagybecskerek közelében levő 
bánáti kisváros. Nevét, a legenda szerint, 
Attila, az Isten ostoraként is nevezett hun 
vezér feleségéről kapta. A legenda szerint 
Attila pontosan a város helyén állíttatta fel 
sátrát és parancsolt pihenőt seregének, 
amellyel a Római Birodalom ellen indult. 
A település a magyarok, később pedig 
szerbek és románok e területre településé-
vel alakult ki.

Gazdasági fejlődése pedig Lukács Lázár 
nevéhez fűződik. A kastély éveken át a 
hazai és külföldi vadászok találkozójának 
helyszíne volt. Gyakori vendég volt itt Fe-
renc Ferdinánd osztrák–magyar trónörö-
kös, valamint Aleksandar Karađorđević 
szerb kormányzó is. A második világháború 
és a háborús pusztítások nem kerülték el 
ezt a helyet sem, ezért a tulajdonosok el-
hagyták a kastélyt és Amerikába költöztek. 
A Lázár családnak nincs élő leszármazottja, 
ezért a háborút követően a kastélyt állami 

tulajdonná nyilvánították és szállodává ala-
kították, nemrégiben pedig magántulaj-
donba került. Az újonnan tatarozott luxus-
szállóban 38 szoba és hét lakosztály van.

Reggeli után tovább utaztunk Belgrádba, 
ahol rövid sétát tettünk az Óvárosban, és 

megnéztük a nándorfehérvári várat. Elég 
volt leülni a várfal romjaira és a múlt meg-
elevenedett. Tanulmányainkból tudjuk, 
hogy 1427-ben Lazarevics István utódjá-
nak, Brankovics Györgynek vissza kellett 
adnia a magyaroknak az akkori Nándor-
fehérvárat, s a fővárost Szendrőbe költöz-
tette. Uralkodása idején II. Mehmed török 
szultán Szerbia legnagyobb részét elfoglal-
ta, de Belgrádot kétszer is sikertelenül ost-
romolta meg, először 1440-ben, majd 
1456-ban. Ez utóbbi ostrom volt a nándor-
fehérvári diadal; a várat a százezer fős otto-
mán török sereg nem tudta elfoglalni, 
pedig az fontos lett volna a birodalom Kö-
zép-Európa felé való további terjeszkedésé-
hez. Az ostrom során II. Mehmed maga is 
megsérült. A keresztény várvédők kapitá-
nya Hunyadi János volt. A győzelem híre 
bejárta egész Európát, a III. Kallixtusz 
pápa által elrendelt déli harangszó mind a 
mai napig a nándorfehérvári diadalra em-
lékeztet a keresztény világban. 

A városnézés után folytattuk utunkat a 
Dél-Szerbiában lévő Sisevacba. Útközben 
meglátogattuk a környéken lévő ravanicai 
és sisejovaci kolostort, majd irány Sisevac-
ba, a pisztrángtelepen lévő szálláshelyünk-
re. Másnap délelőtt kirándultunk a kör-
nyéken, megnéztünk egy cseppkőbarlan-
got és az ország legnagyobb vízesését. Dél-
után megismerkedtünk a helyi pisztráng-
teleppel, s a tulajdonos segítségével talál-
koztunk, és beszélgettünk a helyi halas 
szakemberekkel. Ezzel el is telt a nap, így 
másnap már indultunk haza. De útközben 
megálltunk Belgrádban, ahol meglátogat-
tuk a zimonyi mezőgazdasági egyetem ku-
tatóintézetét (keltetőház, halastavak, bor-
pincészet). A halászati kutatási részleget 
Milan Spasic, a halkeltető telep vezetője 
mutatta be. Az intézet munkatársai elő-
adást tartottak a kutatók munkájáról, s 
ezzel véget is ért az út szakmai része.

H. Gy.
(Folytatás a 6. oldalon)

Pintér Zsolttal az utolsó előtti napon, 
Sisevacon beszélgettünk. A 41 éves szak-
ember a szabadkai haltápüzemben dol-
gozik, s ha lehet ezt mondani, az üzem 
utazó nagykövete is, hiszen a haltápot 
értékesíti. Korábban az écskai halgazda-
ságnál dolgozott, így több mint tíz évvel 
ezelőtt már kapcsolatban volt a TEHAG-
gal. A TEHAG-ot már privatizálták, a 
céget leépítették. Ebből a kapcsolatból 
csak a TEHAG Triton Bt. maradt fenn, 
amelyet Proity Gyöngyi vezet. A haltáp-
üzem azonban nem exportál Magyaror-
szágra, mert – ahogy Zsolt is fogalmaz 
– sajnos nincs üzleti kapcsolat, elsősor-
ban azért, mert igen nehéz beszerezni a 
kereskedelemhez szükséges okmányo-
kat. Még sokat kell dolgozni azért, hogy 
a magyar tógazdák is megkedveljék a 
szabadkai üzem termékeit. Zsolt reméli, 
hogy ez a szakmai út ráirányítja a figyel-
met a haltáp fontosságára.

A haltáp egyébként extrudált techno-
lógiával, csak hazai alapanyagból készül. 
A táp könnyen emészthető, és sokkal 
jobb eredmények születtek e táp etetésé-
vel, mint ha kukoricával, pelletált táppal 
etetnénk a pontyot. Az etetés is köny-
nyebben megoldható, hiszen a táp nem 
süllyed el, így jól nyomon követhető, 
hogy a hal eszik-e, avagy sem. Nem be-
szélve arról, hogy igen kicsi a veszteség. 
A táp különböző fehérje-zsír arányt tar-

talmaz, attól függően, hogy hol kívánják 
alkalmazni. A táp alkalmazása más tech-
nológiát követel, mint ami nálunk elter-
jedt. Ezt meg kell tanulni, hangsúlyozta 
Zsolt, aki hozzátette, hogy Szerbiában 
elterjedt a kész táp alkalmazása. A tó-
gazdaságok mintegy 30 százalékában ra-
gaszkodnak a hagyományos etetéshez.

Zsolt abban is reménykedik, hogy a 
magyar és a szerb halászok kapcsolata 
erősödik. A szerb halászok szövetsége 
kezdeményezi a MAHAL-lal való szoro-
sabb együttműködés kialakítását. Zsolt 
is örömmel fogadta az Országos Halfő-
ző Versenyre való meghívást.

A haltáp fontosságáról

Pintér Zsolt, akinek külön köszönet a 
kalauzolásért
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– Úgy gondolom, kellemes, jól szervezett, tar-
talmas szakmai utat tudhatunk magunk mö-
gött – kezdte mondandóját Dankó István. – 
Olyan dolgokat láttunk, amitket otthon nem, 
s már az első benyomásaim alapján megálla-
pítottam, hogy a mi szakmánk, a halászat 
sokkal többoldalú, mint azt a kívülállók gon-
dolhatnák. A tartástechnológia igen változa-
tos lehet. A mi gyakorlatunk szerint a tartás-
technológia elment a széntrágyázás és a ter-
mészetes táplálék felhasználásának irányába. 
Ennek oka, hogy a takarmányok árai az égbe 
szöktek. Itt, Szerbiában pedig az ellenkezőjét 
láttuk: a magas fehérjetartalmú tápokkal hiz-
lalják a halat, amelynek a „gerjesztője” maga 
a gyártó. A gyártó cég szorgalmazza e tech-
nológia terjedését, mégpedig nyilvánvalóan 
a maga gazdasági érdekei szerint, de ez nem 
biztos, hogy rossz. Ugyanis, ha olyan jó minő-
ségű halhúst tudnak előállítani, amit kóstol-
hattunk is, akkor az már nem rossz. Kérdés, 
hogy ez a tartástechnológia milyen függősé-
get okoz a gyártó és a termelő között.

– Pistával egyetértve ott folytatnám, hogy a 
tartástechnológia esetében ezen az úton revi-
deálnom kellett az eddigi álláspontomat, 
mert bevallottan tápellenes voltam – mondta 
Farkas György. – Ódzkodtam a táptól, Szarva-
son is sokat vitatkoztam ezen a témán. De a 
természetes alapon nyugvó tápgyártás alkal-
mazása, s az itteni alkalmazás alapján azt kell 
mondanom, hogy merülőtápot 10 százalék-
ban, úszótápot 90 százalékban, naponta 
négyszeri etetéssel, a megfelelő vizsgálatok 
elvégzésével, a vízminőség figyelésével van 
létjogosultsága e technológiának is. A másik 
megjegyzésem az, hogy mi ráültünk egy több 
évtizedes technológiára, amely szerint hat 
napig etettünk, s a hetedik napot a hal „ki-
ürülésére” szántuk. Mi a mai napig nem ete-
tünk vasárnap. Ezzel szemben itt azt látom, 
hogy vasárnap is négyszer kap enni a hal. Az 
eddigi mennyiséget a jövőben négyfelé oszt-
va adjuk oda a halnak. 

A szakmabeliek jól tudják, hogy a két 
megszólított szakember más-más területen 
dolgozik. Ezért is kérdeztem rá, hogy milyen 
újdonságot kaptak az út során, és látnak-e 
üzleti lehetőséget.

– Ők maguk fogalmazták meg a hiányos-
ságaikat – mondta Dankó István. – Elsősor-
ban azt, hogy nincsenek saját pontyfajtáik, 

ezért is tisztelik a magyar haltenyésztést. Kí-
váncsiak arra, hogy egy magyar tájfajtával 
milyen eredményeket tudnának elérni. Ezek-
nek a kísérleteknek az elvégzésére hajlamo-
sak lesznek, mihelyst Szerbia az Európai 
Unió tagja lesz. A magyar fajták iránt tehát 
van érdeklődés, s arra mi is kíváncsiak le-
szünk, hogy a jó minőségű tápjukkal milyen 
eredményre jutnak. Nem mindegy ugyanis, 
hogy 20 százalékkal kevesebb táppal elérhet-
jük ugyanazt az eredményt, mert ahogy szá-
moltam, a termelési költség 35–40 százalékát 
a táp ára adja. Más kérdés, hogy ezzel a fe-
hérje- és ammóniaterheléssel legalább két-
hetente meszezni kell. Ezt csinálják is, ami 
külön technológia, s amit nekünk is meg kel-
lene tanulnunk, illetve először a hazai kuta-
tóknak, egyetemeknek kellene megismerni-
ük. Ez a technológia sokkal inkább gépesí-

tett, mint a miénk, s nem foglalkoznak azzal 
a planktondinamikával, ami a mi technológi-
ánk elengedhetetlen része. A szerb technoló-
gia esetében másként kell gondolkodnia a 
termelőnek.

– A saját fajták valóban nagyon hiányoz-
nak – hangsúlyozta Farkas György. – Amit 
láttunk halat a lehalászáskor, abban sok volt 
a nyurgaponty, amelynek takarmányhaszno-
sító képessége csaknem azonos az ezüst ká-
rászéval. Ez pedig rossz hatékonyságot sejtet. 
Egy egységes, ellenőrzött származású halállo-
mány sokkal jobb eredményekre képes, mint 
a jelenlegi vegyes. S talán nincs akkora poli-
kultúrájuk, mint nekünk, s kevésbé van itt ra-
gadozó hal, mint nálunk. Szakmailag tet-
szett, hogy az itteni kollégák nyitottak, nem 
titkoltak semmit. S azt is láttam, hogy nem 
feltétlenül fontos 20 millió forintos trakto-
rokban, automata gépsorokban gondolkod-
nunk. Igaz, hogy áruhal kiszállítást láttunk, 
de nem láttunk egyetlen saját szállítóeszközt 
sem, hanem a vevő kocsija vitte el az árut. In-
formációim szerint két, két és félszerese az 
itteni halfogyasztás a magyarnak, így nem 
kell a piac után menni, hanem a vevők jön-
nek ide. Nálunk még sokat számít a külső-
ség, a drága berendezés, a Mercedes kami-
on, mert ha nincs, akkor a vevők leírnak, 

nem tartanak elég tőkeerősnek, és más eladó 
után néznek.

– Változtatnak-e a jelenlegi technológián 
a hazatérés után – tettem fel a következő kér-
dést.

– Egy fiatal kollégával jöttem, aki még gya-
kornoki státuszban van nálunk, s aki az új-
donságra is fogékony – mondta Farkas 
György. – Szándékomban áll, hogy változta-
tok a jelenlegi technológiánkon. Éppen Pis-
tával egyeztem meg, hogy veszek tőle előne-
velt pontyot, mert nálunk ez valamiért nem 
jött össze, s ezt a pontyot már a helyi viszo-
nyainkra alkalmazott úszótáppal fogom etet-
ni. Remélem, hogy a rendszerben lévő 
razbóra nem tudja majd a 3 milliméteres 
tápot megenni. Megpróbáljuk az étkezési 
pontynál a hétvégi etetéseket, a mennyiséget 
pedig 2–3 adagra osztjuk.

– Végül azt gondolom, hogy mint FB-tag, 
kötelességem a szövetség vezetőit tájékoztatni 
arról, hogy lehetőség nyílt a két ország halas 
szövetségeinek a kapcsolatok mélyítésére – 
mondta Farkas György. – Lesznek olyan halas 
konferenciák itt Szerbiában, ahová a 
MAHAL-t meghívják előadónak, s talán erő-
síti a kapcsolatot az is, ahogy mi meghívtuk 
az itteni szövetségi vezetőket, vendéglátóin-
kat a 37. Országos Halfőző Versenyre, amely 
Szentendrén lesz augusztus 27-én.

– Magyarkanizsán interjút adtam a helyi 
televíziónak, s azt kérdezték tőlem, hogy ez a 
látogatás valaminek a vége, avagy a kezdete? 
– mondta Dankó István. – A válaszomban ki-
fejtettem, hogy reményeim szerint ez sem a 
kezdet, sem a vég, hanem a nyolcvanas évek 
kapcsolatainak a folytatása. Ekkor ugyanis 
már komoly szakmai és üzleti kapcsolat volt 
a két ország között. S azt is remélem, hogy a 
kapcsolat új tartalommal telik meg, mert kár 
lenne nem kihasználni azokat a tapasztalato-
kat, felfogásbeli különbségeket, amelyek a 
két technológiából adódnak. Egyébként 
azok a törekvések is megfogalmazódtak, 
hogy jöjjön létre egy szerb-horvát-magyar 
halas összefogás, mert így erősebbek lehe-
tünk az EU-ban is. 

H. Gy.

Farkas György Dankó István

(Folytatás a 5. oldalról)

Szakmai tapasztalatok
A hazaindulás előtt, kora este két 
kedves baráti útitárssal, Dankó 
István nal, az Aranykárász Bt. veze-
tőjével és Farkas Györggyel, a Hetény-
hal Kft. ügyvezető igazgatójával 
összeültünk, hogy a szakmai tapasz-
talatokat összegezzük. 
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Baján, a halászlé fővárosában a halfőző 
fesztivált 1996 óta rendezik meg. Az 
országban itt fogyasztják a legtöbb halat. 
Baján a mindennapok elképzelhetetlenek 
halászlé és egyéb halételek nélkül. A fesz-
tivál négy éve négynapos programsorozat-
tá nőtte ki magát, de a főzés napja tovább-
ra is július második szombatja.

Zsigó Róbert polgármester – mielőtt, át-
adták volna a díjakat a kiemelt támogatók-
nak – megjegyezte: kicsit megilletődötten 
köszöntik az önkormányzat vendégeit a 
városháza udvarán a két alpolgármester-
rel, Búcsú Lajossal és Fercsák Róberttel, vala-
mint dr. Gyenes Gabriella jegyzővel. 

– Örülök, hogy eljöttek Bajára, a halász-
lé fővárosába. Külön köszöntöm Jávor 
András, Czomba Sándor és Becsey Zsolt állam-
titkárokat, valamint Berényi Józsefet, a szlo-
vákiai Magyar Koalíció Pártja elnökét, to-
vábbá testvértelepüléseink, vendégeink 
küldöttségét. Baján már 16. alkalommal 
rendezzük meg a fesztivált. Mégis van né-
hány újdonság annak érdekében, hogy 
nyitottabbá tegyük az ünnepet. Bízni kell 
múltunkban, kultúránk gyökere az igazi 
összekötő elem. Szól ezen fieszta a barát-
ságról, egymás tiszteletben tartásáról és a 

természeti értékek megbecsüléséről. 
Kérem, tapasztalják meg a bajaiak vendég-
szeretetét a városban, melyet csak szeretni 
lehet! – fogalmazott Baja polgármestere.

A fesztivál díszvendége, Mohács polgár-
mestere, Szekó József megköszönte a kedves 
meghívást. Egyben jelezte, Baja hasonló 
státuszra számíthat a híres busójáráson, 
mely a szellemi világörökség részévé lett. 
Kollégájának rögvest átadott egy álarcot.

Az idei évben Baja város egyik díszpol-
gára, Rapcsányi László, a Magyar Rádió 
örökös tagja nyitotta meg a rendezvényt, 
az ő jelére láttak „munkához” a főzők. A 
bajaiak és vendégeik az étel elfogyasztása 
után hajnalig mulattak, ahogy ez július 
második szombati napján szokás a város-
ban. A színpadokon, a sátrakban hajnalig 
folyamatos programok szórakoztatták az 
egybegyűlteket. A Szentháromság téren, a 
Petőfi-szigeten és a belvárosban számos kí-
sérőrendezvény is várta az érdeklődőket. 
A minden évben óriási tömegeket vonzó 
tűzijáték éjfélkor kezdődött. A négynapos 
fesztivál zárónapján, vasárnap a Tank-
csapda adott fergeteges koncertet a Szent-
háromság téren.

Géczy Zsolt-Banga Szabolcs

Bajai Halfőző fesztivál

A halászlé igazi dicsérete
Kánikulában, ám jó hangulatban zajlott a 16. Bajai Halfőző Fesztivál 
július második hétvégéjén. A forróságra jellemző volt, hogy a hűtőből 
kiemelt és a főzés előtt a hűsnek hitt pincében tárolt, csaknem 15 kiló hal 
szűk másfél óra alatt megromlott. Szerencsére sikerült pótolni. A hőség 
ellenére megtelt a belváros, óriási tömeg volt a rendezvényen. Tízezrek szó-
rakoztak együtt, és ami a legfontosabb, az idei évben is mintegy kétezer 
bográcsban készült a híres bajai halászlé.

Bajai „beszélős” halászlé 
nyolc fő részére

A tavalyi jubileumi fesztivál keretei 
között a legtapasztaltabb főzők számá-
ra külön versenyt is rendeztek, melyet 
dr. Vörös Róbert nyert meg. Álljon itt 
most az ő receptje. Ilyen egy igazi bajai 
halászlé, érdemes kipróbálni!

Hozzávalók: 4 kg ponty, 4 evőkanál 
só, 4 gerezd fokhagyma, 40 dkg hagy-
ma, 4 púpos evőkanál törött paprika, 
4 evőkanál paradicsomlé, 4 db cseresz-
nyepaprika, 6 l víz, gyufametélt tészta.

Előkészítés: a pontyot megtisztítom. 
A tisztított pontyot sűrűn, mélyen beir-
dalom, majd kétujjnyi szeletekre felda-
rabolom. A halszeleteket a sóval alapo-
san bedörzsölöm. A hagymát apró koc-
kákra vágom, négy gerezd fokhagymát 
(szegények csukája) szétnyomok és 
együtt a halra szóróm. Legalább három 
órát hideg helyen állni hagyom.

Főzés: A halat bográcsba teszem, fel-
öntöm a vízzel és forralni kezdem (tü-
zelőnek lehetőleg keményfát haszná-
lok). Ha felforrt, a habját leszedem és 
a törött piros paprikával, paradicsom-
lével nagy lángon tovább forralom. Tíz 
perc elteltével a bográcsba helyezem a 
belsőségeket (a pukkantyújával együtt) 
és néhány egész cseresznyepaprikát 
dobok bele. További harminc-negyven 
percig forralom. Ha a halszeletek fel-
úsztak a lé tetejére és a halászlé beszél 
(puffogva forr), kész is. Tálalás előtt a 
halszeleteket kiszedem a bográcsból.  
A levet igény szerint leszűröm és kifő-
zött gyufametélttel tálalom.




