Halászati Lapok

XIV. évfolyam

A Magyar Halászati Ágazat Lapja
Szerkeszti: Szerkesztô Bizottság • Felelôs
E

lapszámunk a

szerkesztô:

Vidékfejlesztési Minisztérium

Hajtun György

támogatásával készült

Balsán főzték a korhelyhalászlét

Radóczi János nem csupán a Szabolcsi Halászati Kft. ügyvezető igazgatója, hanem
Balsa község önkormányzatának választott
képviselője is. Nehezen tudtuk megszólítani az elfoglaltsága miatt, hiszen a cég halas
sátrában több száz liter halászlét főztek,
mégpedig korhelyesen. Nem túlzás a
mennyiség, és estére valamennyi bogrács
kiürült, hiszen hosszú sorok kígyóztak a
100–150 literes bográcsok előtt. Évről évre
gazdagabb programmal, változatos tájjellegű ételekkel várják a résztvevőket.
Az, hogy a község fejlődik, az egyes portákon is észlelhető. Rendezettek az udvarok, a házakat felújítják, és új polgármesteri létesítmények is kinőttek a földből. Ez a
vidék valóban élni akar, és tesz is érte.
Mégpedig igen sokat. Somogyi Szilvia örömmel mondja, hogy „Balsa Község: A vidék
élni akar! – Balsa község innovatív munkaerő-piaci programja című európai uniós
pályázatát a Humán Erőforrás Programok
Irányító Hatósága vezetője támogatásra érdemesnek ítélte”. Az elnyert támogatás ös�szege 133 979 120 Ft. A projekt megvalósításával az önkormányzat célja a hátrányos
helyzetű munkanélküliek munkaerő-piaci
integrációjának, foglalkoztatásbővítésének
elősegítése és a generációk közötti szolidaritás megteremtése. A hátrányos helyzetű
település önkormányzata a projekt keretében felvállalja a roma, az inaktív, az alulképzett személyek, vagy a gyermeküket nevelő, gyesen lévő nők személyre szabott
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Balsán, a Tisza-parti révátkelőnél idén július 20-án rendezték meg a
VII. Tisza-parti Hal- és Vadfesztivált. A község önkormányzati vezetése évről
évre kitesz magáért a szervezés terén, és gazdag programmal várják az érdeklődőket. Akikből idén sem volt hiány, hiszen a nap folyamán több ezer ember
fordul meg, és érzi jól magát családostul. Somogyi Szilvia polgármester a
fesztivál kapcsán azt hangsúlyozta, hogy elsődleges céljuk a hungarikumnak
számító pontyhalászlé népszerűsítése, amit ugyancsak igen népszerű ételféleségek egészítenek ki. A pontyhalászlé kiváló (többszörösen is aranyérmes)
minőségét a Szabolcsi Halászati Kft. biztosította.

Radóczi János is főzte a korhely halászlét
képzését annak érdekében, hogy mindenki
képességei szerint találjon munkát. A megvalósítandó képzésekkel az a céljuk, hogy a
megszerzett tudás révén nagyobb eséllyel
jelenjenek meg lakosaik a munkaerő-piacon akár munkavállalóként, akár önfoglalkoztatóként, akár vállalkozóként.
A képzésekbe 85 hátrányos helyzetű személyt vonnak be. A magasabb iskolai végzettséggel rendelkező munkanélkülieknek
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angol nyelvi képzéseket szerveznek. A pályakezdő fiatalok lehetőségeit vállalkozói ismeretek oktatásával kívánják növelni. Az
ECDL-képzésbe olyan résztvevőket szeretnének bevonni, akiket foglalkoztat a távmunka lehetősége, az informatikai ismeretszerzés. Az alacsony iskolai végzettségű
munkanélküliek bevonására a háztáji növénytermesztési és állattartási ismeretek
képzésének a keretében kerítenek sort. A
programokban lehetőség van a gyermekes
kismamák, vagy akár az idősebb korosztály
bevonására is. A program megvalósításával
az a céljuk, hogy a lakosok megélhetési biztonsága növekedjen, a hosszabb ideje
munka nélkül élők visszavezethetők legyenek a munka világába, javuljon a munkamorál, és mindezek révén visszaálljon a
falu éléskamra szerepe, a magyar vidék
visszanyerje hagyományos arculatát, hangsúlyozta a polgármester.
Radóczi János szerint a fesztivál is jól
szolgálja az önkormányzati törekvések
megvalósítását, hiszen Balsa neve egyre ismertebbé válik országszerte is. A tiszai révátkelő – amit az önkormányzat üzemeltet
és finanszíroz – a térség egyik legfontosabb
közlekedési csomópontja, és bár ez az
egyetlen külső bevételi forrása az önkormányzatnak, mégsem a pénzbevétel az elsődleges cél. Sokkal inkább annak a szolgáltatásnak a biztosítása, amellyel a környék lakóinak könnyítik és rövidítik meg a
közlekedést a folyó két partja között. Különösen aratás idején fontos a komp működtetése, mert ekkor a mezőgazdasági gépeket is könnyebb a földekre irányítani. Ezzel
együtt a komp egész évben üzemel, és csak
ha befagy a Tisza, akkor nem közlekedik a
vízi jármű.
A halászlé főzése önmagában nagy szervezőerőt jelent, mondta a cégvezető. Nem
csak azért, mert a bográcsban főzés általában eseményhez kötött, hanem mert a halfogyasztás népszerűsítése is előtérbe kerül.
Ez pedig fontos a Szabolcsi Halászati Kft.nek, bár a cég jól teljesít. Köszönhető ez
annak, hogy a cég vezetése, irányítása ma
már nem csak Radóczi János kezében van:
két fia, János és Gábor mellett egy másik tulajdonostárs, Orsó Miklós is bekapcsolódott
a cég irányításába. A vállalkozás jelentős
természetesvízi felülettel rendelkezik, ahol
a halgazdálkodás sajátos formáját alkalmazzák. A nagymértékű telepítések miatt
(Folytatás a 2. oldalon)
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jelentős és rendkívül értékes halállomány él
az általuk kezelt folyóvizekben, holtágakban. Ahhoz, hogy a minőségi haltermelés
ne csorbuljon, évről évre nagy hangsúlyt
fektetnek a fejlesztésekre.
– Örömmel mondhatom, hogy a cég tavasz óta egyre jobban teljesít. Tavasszal beszélgettünk, azóta részesei lettünk három
kutatás-fejlesztési pályázatnak, a gödöllői
SZIE és néhány más halas gazdaság társaságában. Bár a projektek megvalósítása
sok-sok többletmunkát jelent, de a kísérletek igen jó eredményeket hoznak. Anélkül,
hogy a részletekbe belemennék, csak azt
említem, hogy már két év alatt tudunk 2 kilogrammos pontyot előállítani. Ehhez különleges takarmányozás szükséges, de ha
így változik az időjárás, ahogy az utóbbi
években is tapasztaltuk, akkor ennek az új
takarmányozási technológiának óriási szerepe lehet a pontytermelésünkben, amit
természetesen tógazdaságban, és nem intenzív formában végzünk – mondta a cégvezető.
A természetes vizekkel kapcsolatban
Radóczi János azt is hangsúlyozta, hogy a
haltelepítésekre évente többször, a terveknek megfelelően kerül sor. A horgászok jó,
ha felkészülnek a jövőre, mert – miután a
természetes vizekről eltakarították a halászokat – nem lesz más hal a folyóban, csak
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amit megfizetnek, mert a többlettelepítésekre akkor már nem kerül sor.
A tavi hal, ami korszerű takarmánykeveréken nő meg (a pontyról beszélünk), igen
jó minőségű, hiszen vékony a bőre, jó ízű
a húsa és nincs rajta zsírréteg. A táp egyébként lengyel importból származik. Több
projekt keretében, hazai és külföldi egyetemekkel együttműködésben kezdték el
kidolgozni az eurázsiai sügér keltető-házi
szaporítási és előnevelési technológiáját,
valamint kísérleteket folytatnak a táppal
nevelt sügér tógazdasági nevelésével kapcsolatban. Amennyiben a projektek sikerrel zárulnak, ez a halfaj alkalmas lehet

arra, hogy a tógazdasági haltenyésztés diverzifikálására.
A tavaszi nagy árvíz ebben a régióban is
okozott károkat, de a szabolcsi tógazdaságban kevesebb kár keletkezett. A cégvezető
szerint túl korán jött az ár, így a ponty nem
tudott ívni, ezért a természetes vizeken a
nemes halak esetében nem is számolnak
nagy szaporulattal. A keltetőházban viszont
igen jól sikerült valamennyi halfaj keltetése,
így a kihelyezendő ivadékok többszörösét
tudták kihelyezni a természetes vizekbe.
Végül az új halgazdálkodásról szóló törvényről is kérdeztük a cégvezetőt. Véleménye szerint nagyon kinyitották a kaput a
természetes vizek használatba vétele előtt,
ami azért aggályos, mert olyan szervezetek
is nyerhetnek a pályázatokon, amelyek nem
elég felkészültek a vizek szakszerű kezelésére, a halállomány szinten tartására, védelmére, a biodiverzitás megőrzésére. De sok
múlik azon, hogy milyen végrehajtási rendeletet fogadnak el, mondta végezetül
Radóczi János.
H. Gy.
Halászati szakembert keresünk fonyódi halastavainkhoz, pályakezdő is
lehet.
Érdeklődni: (20) 9375-394 telefonszámon lehet.
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Felavatták a Halászati Programközpontot

A Halászati Programközpontot a gödöllői
Haszonállat-génmegőrzési
Központ
(HáGK, korábbi neve KÁTKI), a Szent István Egyetem Halgazdálkodási Tanszéke, az
Aranyponty Zrt. és az Iszapfaló Kft. hozta
létre. Az együttműködő partnerek célja
olyan komplex szolgáltatási csomag kialakítása a magyar vízbázisok védelmére és
hasznosítására, amely hozzájárul a vidék
életminőségének és gazdasági potenciáljának növeléséhez.
A Halászati Programközpont létrehozásának szükségszerűségére és aktualitására
az árvízi események is rávilágítanak. A Magyarországon átfolyó vízbázisokra nemcsak
védelmi szempontok alapján kell figyelni,
hanem gazdasági lehetőségeiket is ki kell
aknázni a jövőben. Ennek Magyarországon
az Árpád-korig visszanyúló hagyománya
van, amelyre a következő években nagy támogatási és fejlesztési programokat alapozhatunk. Az Európai Unió 2014-ben induló
támogatási programjaiban ugyanis kiemelt
helyen szerepel a vízbázisok védelme és
hasznosítása. A központ létrehozását az a
tény is alátámasztja, hogy az előrejelzések
szerint Európában az egyik legbiztosabban
fejlődő gazdasági ág és piac az édesvízi halászat, amelynek évszázados hagyományai
vannak hazánkban.
A Halászati Programközpont komplex
szolgáltatásokat nyújt az élőhely-rehabilitációtól a halászati tevékenység sikeres menedzsmentjéig. Ezzel a Magyarországon
egyedülálló komplex szolgáltatással segítséget kívánnak nyújtani önkormányzatoknak,
kistérségi társulásoknak, gazdálkodóknak a
területükön található vizes élőhelyek rehabilitációjában, a tavak kialakításától a vízbázisok mechanikai és élőkultúrás megújításáig. A programok megvalósításához a központtal együttműködési megállapodást kötött több nemzetközi és hazai környezetgazdálkodási cég, mint például az Organica
Zrt. vagy a Sym-Bio-Tech Kft. E cégek a
XXI. század legfejlettebb technológiáival
segítik a környezettudatos vízbáziskezelés
elterjedését. Kiemelendő, hogy a bemutatott és alkalmazásra ajánlott technológiák
többsége magyar találmány. Kiemelt együttműködési terület a HáGK vagyonkezelésé-
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Két fontos eseménynek is helyszíne volt a közelmúltban a gödöllői Haszonállatgénmegőrzési Központ. V. Németh Zsolt vidékfejlesztési államtitkár átadta
azt a Magyarországon eddig egyedülálló komplex halászati központot,
amelynek létesítésében több állami és gazdasági szervezet szerepet vállalt. A
központ ugyanis egyszerre végez többek között génmegőrzési, vízkezelési és
-tisztítási, valamint kis, családi méretekre szabott halgazdasági vizsgálatokat, kísérleteket és oktatási-képzési feladatokat. A másik fontos esemény is a
központhoz kötődött, mivel a létesítmény a hazai vidékfejlesztést és vízgazdálkodást egyszerre szolgáló Tanyató-program gazdája is.

V. Németh Zsolt államtitkár és Lévai Ferenc
vezérigazgató (Aranyponty Zrt.) Szalay
István igazgató (HáGK) kíséretében vágta
át szalagot
ben lévő gödöllő-isaszegi tórendszer szakirányú hasznosítása, rehabilitációja, vízkormányzása, térségfejlesztése, és a génbanki,
génmegőrzési-tenyésztési tevékenységbe
való bevonása szakmai, demonstrációs és
turisztikai fejlesztési céllal.
V. Németh Zsolt államtitkár lapunknak elmondta, hogy a Tanyató-program abba a
sorozatba illeszkedik, amely csaknem 50
olyan mintaprogramot tartalmaz, mint a
nyúl, a húsgalamb, a magyar tarka tehén
tartása. A cél itt is az, hogy a félig önellátó
gazdálkodást segítsék kibontakozni a falvakban. Ez különleges eleme a programoknak, hiszen a tó, a vízi világ megérinti az
emberek lelkét, mondta az államtitkár.
Nem véletlenül van az országban 300 ezer
horgász, mindnyájunkban ott lapul az ősember, hiszen a halfogás ősi mesterség.

Csábító, ha saját tava lehet az embernek,
ráadásul sok praktikus előnye is van a
tónak. Például a belvíz elvezetésére is alkalmas lehet, de öntözővizet is tárolhatnak a
létesítményben. A tó nem csak hal, hanem
víziszárnyasok tartását is lehetővé teszi, s
nem utolsó sorban a saját halellátás is megtermelhető a tóban.
A Tanyató-program már elkezdődött
azzal, hogy mintegy 8 millió forintból kidolgozták azt a technológiát, amellyel egy
tó megépíthető. Kézikönyv készül az építés
megkönnyítése érdekében. A program keretében állami támogatás is igényelhető a
tó betelepítéséhez szükséges halállomány
megvásárlásához, de a létesítmény építéséhez is lehet majd támogatást igényelni. Az
államtitkár reméli, hogy több száz kis tó létesül majd az elkövetkezendő években,
pontosabban az új uniós költségvetési időszakban. A 2014–2020 közötti időszakban
különösen nagy figyelmet kell fordítani a
vidéki térségek szegregációjának csökkentésére, a szegénység elleni küzdelemre, a
vidék felzárkóztatására. Ezek a mintaprogramok alkalmasak arra, hogy ezt a célt is
megvalósítsák, mondta végezetül az államtitkár.
Bardócz Tamás főosztályvezetőt arról kérdeztük, hogyan kapcsolódik a halgazdálkodási osztály a vidékfejlesztési programhoz.
Nagyon fontos szempont, hogy szétválas�szuk a haltermelést a vidékfejlesztéstől
annak ellenére, hogy kapcsolódnak egymáshoz a tevékenységek. De van egy határterület, amelybe a Tanyató-program jól illeszkedik, amely ráadásul összhangban van
az új uniós tervezési irányelvekkel is. Ez kimondja, hogy az éles területi lehatárolások
helyett olyan programokat is létre kell
hozni, amelyeket a korábbi periódusban
nem támogattak. A most kifutó uniós időszakban csak olyan halastavakat támogattak, amelyek a tulajdoni lap, a vízjogi engedély szerint is halastóként működnek. Ezek
a tanyasi tavak nem ilyenek lesznek, s ezeket nem lehet a Halászati Operatív Programból támogatni. Ugyanakkor a vidékfejlesztési alap e célok támogatására is megnyílik az elkövetkezendő, 2014–2020 közötti időszakban.
A felavatott Halászati Programközpont
génmegőrzési tevékenységét már a halászati pénzügyi alapból fogja támogatni a minisztérium, hiszen a génmegőrzés a haltermelés, a természetesvízi gazdálkodás érdekeit szolgálja. Úgy tervezik, hogy önálló
génmegőrzési programot indítanak a
2014–2020-as időszakban, illetve a Halastavi Környezetvédelmi Programban lenne
egy alprogram, amely csak az őshonos
halak genetikai állományát megőrző intézmények tevékenységét támogatja.
H. Gy.

Halászati Lapok

3

