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Sikeresen zárult a 43. Országos Halfőző Verseny

Az elnökségi ülésen Németh István elnök
megköszönte Szombathely, megyei jogú
város önkormányzatának hogy reprezentatív helyet biztosítottak mind a halászbálnak, mind pedig a főzőversenynek. A halászbált a megyei képtárban, az
Iseumban rendezték, míg a halfőző versenynek a Történelmi Emlékpark biztosított kiváló helyszínt. A napirendi pontok között két fontos témakör szerepelt.
Az egyik a MA-HAL ügyintéző szervezetének a működtetése volt, míg a másik a
„Tagszervezetek bevonása a szakmaközi szervezet régiós működésébe” címet
kapta. Németh István elnök bejelentette, hogy Szathmári László igazgató július 8-ával nyugdíjba vonul, így javasolta, hogy az ügyvezető szervezetben egy
éves megbízással Sziráki Bence, a MAHAL főmunkatársa lássa el az igazgatói
feladatokat. Az elnökség egyhangú szavazással fogadta el az elnöki javaslatot,
miután a fiatal munkatárs eddigi munkájával mindenki bizalmát megnyerte.
Az elnökség azzal egészítette ki a napirendet, hogy az újonnan megbízott igazgató mellett 4 órában foglalkoztatott
adminisztrátort is vegyenek fel. Az ügyvezetés munkáját továbbra is segíti Balogh József tiszteletbeli elnök, és kapcsolódik az ügyvezetéshez Bozánné Békefi
Emese, a NAIK HAKI munkatársa, így az
igazgató nem marad egyedül a munkavégzésben. Sziráki Bence megköszönte a
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A Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet (MA-HAL) rendhagyó módon és időpontban rendezte meg a 43. Országos Halfőző Versenyt: a rendezvény az I. Vasi Halas Napoknak adta meg a halas hangulatát. Bár nem a
megszokott időpontban zajlott a rendezvény, hanem július 8-án, a hagyományokat ezúttal is tiszteletben tartotta a szakmaközi szervezet. Ennek megfelelően
a verseny előtti napon összeült az elnökség, majd jó hangulatban, kiváló zenével, finom vacsorával zajlott a halászbál. Másnap már kora reggel benépesült a
szombathelyi Történelmi Emlékpark, amely a főzőversenynek adott otthont.

Németh István: az I. Vasi Halas Napoknak
a jövőben is lesz létjogosultsága
bizalmat, és hatékony együttműködést
ígért a szakmai szervezet elnökségének,
tagjainak egyaránt.
A második napirendi pontot Balogh
József, a MA-HAL tiszteletbeli elnöke
ismertette. Az elnökségnek foglalkoznia kell a tagokkal, mert az elmúlt időszakban az elnökséget lekötötte az ös�szeolvadás, a szakmaközi szervezetté
való átalakulás, s talán ezért is lépett ki
több tag a szervezetből. Miután a jövőben nem tagozati rendszerben működik
a szervezet, ezért régiónként kell a tag-

ságot megszervezni, összehívni. A személyi kapcsolatok mindig előre vitték a
szövetségi munkát, ezért az elnökségnek szorosabb kapcsolatot kell kialakítania a tagsággal, mondta a tiszteletbeli elnök. Több mint 490 halászati vállalkozás
működik Magyarországon, amelyek egynegyede – igaz, ők a hazai haltermelés
75 százalékát lefedik – tagja a MA-HALnak. Balogh József azt is javasolta, hogy
Sziráki Bence tájkörzetenként ossza fel a
tagságot, s az elnökségi tagok tartsanak
tájékoztatót az aktuális gazdasági, szakmaközi szervezeti feladatokról. Fontos a
jó információs rendszer működtetése is,
aminek a pozitív jeleit már tapasztalja a
tagság, mert az internet is kapcsolattartó információs csatornává vált. Népszerűek a szakmai konferenciák, ahol sokan együtt vagyunk, s ennek kapcsán
hangzott el, hogy szervezzen a MA-HAL
szakmaközi tudományos napot, amelyen
minden tag részt vehet, és minden tagot
érintő szakmai kérdéseket vitatnak meg.
Az elnökség végül úgy döntött, hogy a
már meglévő szakmai fórumokat szervezik meg úgy, hogy azokon olyan témaköröket tárgyalnak meg, amelyekkel a cégvezetők, a halászmesterek, a halászok
munkáját segítik.
Az elnökségi ülésen jelen volt Halasi
Kovács Béla, a NAIK HAKI újonnan kinevezett intézményvezetője is, aki ismertette az új kutatási koncepciót, ami változást
hoz az intézet életébe. Az egyebek napirendi pont keretében jelentette be Németh István, hogy a július elsején hatályba lépett vízkészletjárulék-rendelet nem
módosult, így a haltermelők vízdíjterhei
jelentősen nőnek. A MA-HAL a NAK-kal
közösen további tárgyalásokat kezdeményez a Belügyminisztérium illetékeseivel
arról, hogy a vkj-számítás törvényi szabályozása megváltozzon, és csökkenjenek
ezek a terhek, mert a jelenlegi járulékot az
ágazat nem képes kifizetni.
►
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Az elnökségi ülés után a halászbál
egyik legszebb momentuma az volt, amikor Németh István elnök megköszönte Szathmári László igazgató munkáját.
A nyugdíjba vonulás alkalmából az elnök
röviden felidézte az igazgató életpályáját,
szakmai tevékenységét.
„Mielőtt Szathmári László igazgató
úr tevékenységét ismertetném, amelyre
nyugdíjba vonulása ad alkalmat, a történeti hűség kedvéért engedjék meg, hogy
emlékeztetőül az előzményekről is szóljak” – kezdte mondandóját az elnök.
Orosz Sándor 2013. június 30-ával közös
megegyezéssel távozott az igazgatói székből, s a kialakult helyzet megoldására az
elnök felkérte Balogh Józsefet, a szövetség korábbi igazgatóját, aki a 2013. július
16-án Kisbajcson tartott elnökségi ülésen
kifejtette elképzelését a szövetség további működéséről és a finanszírozás lehetőségéről. Ezt az elnökség elfogadta, és ez
alapján megbízott ügyvivőként felkérte
Balogh Józsefet a szövetség vezetésére.
Ezen előzmények után az elnökség 2013.
októberében pályázatot írt ki a MAHAL
igazgatói munkakörére. Az igazgatói állás
betöltésére 2014. január 1-jétől adott lehetőséget a pályázat. Az elnökség 2013.
december 5-i ülésén a beérkezett három

pályázat közül Szathmári László pályázatát fogadta el egyhangú döntésével.
Az előzmények ismertetése után idézzük fel a nyugdíjba vonuló Szathmári
László igazgató tevékenységét, aki 2014.
január 15. óta irányította az ügyintéző
szervezetet 2017. július 8-áig! A halászati ágazatban eltöltött évtizedei felölelik
az ágazat teljes vertikumát; így dolgozott
a halszaporításban, a haltermelésben, a
halkereskedelemben, és a feldolgozásban is. Hazai életútjának főbb állomásai
a Hortobágyi Halgazdaság Zrt. és a TEHAG voltak. A hazai tevékenységéhez
tartozik még az élelmiszeriparban eltöltött néhány év is, amikor a DEKO kereskedelmi osztályvezetőjeként a külkereskedelmi végzettségét hasznosította. E
tapasztalatokat később a halászatban is
kamatoztatta. A gyakorlatban eltöltött
évek tapasztalatait jól tudta hasznosítani oktatói és kutatói tevékenységében,
amit a Széchenyi Egyetem Magyaróvári
Karán mint docens folytatott. Hazai tevékenységét kiegészítette külföldi munkavállalásaival, amikor is Brazíliában
mint az Agroinvest alkalmazottja, míg
Vietnamban a FAO szakértőjeként dolgozott. A felsorolt tevékenységek miatt
nem volt kétséges, hogy az elnökség jól

A 43. Országos Halfőző Verseny Szombathelyen, a megyei jogú város szervezésében jól
sikerült, nyugtázta Németh István a verseny végén. Talán annyi kritikát kell megfogalmazni, hogy nem kellett volna ezer forintos belépődíjat szedni az érdeklődőktől, mert
nem pénzügyi sikert akart a szakma elérni, hanem azt, hogy minél többen ismerjék
meg a változatosan elkészített, finom halételeket. Ez a verseny a hal népszerűsítését
is szolgálja, hiszen egyre inkább tudatosítani kell a fogyasztókban, hogy a magyar hal
kiváló minőséget képvisel. Nos, a belépőjegy kissé visszatartotta az érdeklődőket, de
ezzel együtt szombaton 2400-an látogattak el a versenyre, este zenés programok várták az érdeklődőket, és mindenki kapott halas receptfüzetet.
Az elnök óriási sikernek tartotta, hogy az ország nyugati részén, ahol kevés halat fogyasztanak, s vízfolyásokban is szegény a vidék, az ország legjobb halfőzői gyűltek össze, és a helyi és az országos politikai, gazdasági képviselők is megtisztelték a
rendezvényt. Összességében a szervezés, a helyszín nem hagyott kívánnivalót maga
után. Az I. Vasi Halas Napoknak a jövőben is lesz létjogosultsága, hiszen a MA-HAL
jövőre is részese kíván lenni
a programnak úgy, hogy nem
az országos halfőző versenyt
rendezzük itt meg. A hagyományteremtés, az úttörő
munka nehézségekkel jár, de
ezeket a tapasztalatokat a
jövőben fel tudjuk használni.
Vas megye nem halfogyasztó
terület, de azon kell dolgozni, hogy azzá váljon. Ennek
jegyében folytatódik a rendezvény, jövőre már a második Vasi Halas Napokkal.
A 44. Országos Halfőző
Versenyt Tiszafüreden rendezi meg a MA-HAL, mégpedig a tiszafüredi halfőző versennyel egy időben, hogy a
közönséget ne kelljen megosztani.
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Hende Csaba: változtassunk az étkezési
szokásainkon sok-sok hal jóízű elfogyasztá
sával
Hende Csaba, a térség országgyűlés
képviselője a díjkiosztás során elmondta, hogy a Vas megyei emberek szeretik ugyan a halat, de nem eléggé. Ennek
sok oka van, az egyik az, hogy alig van
hal a vidéken, mert nincsenek folyóik,
tavaik. Magyarország az Európai Unióban az utolsó helyen áll a halfogyasztást illetően, s ezen belül Vas megye
jelentősen lemaradt ebben a „versenyben”. Azért hozták létre a rendezvényt
a megálmodói, hogy ezen a helyzeten
változtassanak.
Miért jó halat enni? Először is a halban csupa jó dolog van, olyanok, amelyekre az embernek szüksége van.
Régen, amikor elődeink kapáltak, kaszáltak, ástak, dolgoztak egész nap, akkor szalonnát, kolbászt, töpörtyűt ettek, mert kellett az energia. Manapság,
amikor legtöbben ülő munkát végzünk,
sokkal kevesebb energiára van szükségünk, mert kevesebb fizikai munkát
végzünk. Ezért fontos a hal, mert a telítetlen zsírsavon túl tele van foszforral, ami olyan az agynak, mint az autónak a benzin. Ha halat eszünk, akkor
nagyon okosak leszünk, jelentette ki a
képviselő. A nagy halfogyasztású országok (például Japán) férfi lakosságának az átlagéletkora mintegy 12 évvel
haladja meg a magyar férfiak átlagéletkorát. Fel tehát a halra, változtassunk
az étkezési szokásainkon sok-sok hal
jóízű elfogyasztásával, mondta végezetül Hende Csaba.

választott a MAHAL-igazgatói megbízásakor.
A teljesség igénye nélkül, e bevezető után következzék az igazgató szövetségbeli tevékenysége. A Balogh József
megbízott ügyvezetőtől átvett irányítás után Szathmári László is fontosnak tartotta megteremteni a szövetség
pénzügyi stabilitását, ezért a tevékenysége alatt a tagdíjak és a Dinnyési Halgazdaságtól származó bevételek mellett
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a működés finanszírozását különböző pályázatokon való sikeres részvétellel segítette. Így működése idején több
pályázaton 14 millió forintot nyert el a
szövetség. E pályázati összegek fedezetet nyújtottak az éves halfőző versenyek
rendezésére, a Halászati Lapok kiadására, a FEAP-tagdíjra, a szövetség éves beszámolóinak elkészítésére. Az igazgató
fontosnak tartotta a kapcsolatok kiala-

A MA-HAL 43. Országos
Halfőző Versenyének eredménye
Dunai jellegű halászlé
1. Bolla László (Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt.)
2. Fekete Áron (Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt.)
3. Göldner Tibor (Baja)
Tisza-körösi jellegű halászlé
1. Fekete Áron (Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt.)
2. R átkai Gyula (Akasztó)
3. Tógazda Zrt. csapata
Egyéb halétel
1. Göldner Tibor (Baja)
2. Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége csapata
3. 
Peti Ferenc (Szabolcsi Halászati
Kft.)
Abszolút győztes
Göldner Tibor (Baja)
Közönségdíjas
Ilku Béla (Szabolcsi Halászati Kft.)

A verseny abszolút győztese Göldner Tibor

Szathmári László, a MA-HAL éppen a
rendezvény napján, június 8-án nyugdíjazása miatt búcsúztatott ügyvezető igazgatója mindent megtett azért,
hogy a 43. Országos Halfőző Verseny
sikeres legyen. Nem volt ez könnyű,
hiszen a hagyományos halászrendezvény az I. Vasi Halas Napok háromnapos fesztiváljának a keretében szerveződött, így a szakmaközi szervezetnek
alkalmazkodnia kellett a helyi szervezők igényeihez. Az I. Vasi Halas Napok rendezvény főszervezője a szombathelyi Őrvidék Ház Alapítvány volt,
míg az országos halfőző versenyt a
MA-HAL bonyolította le. A közönséget gazdag kulturális programokkal,
gasztronómiai
különlegességekkel
várták. A látogatók magas színvonalú gasztronómiai ellátása érdekében a
szakmaközi szervezet tagjai is kitettek magukért, hiszen az Aranyponty
Zrt., a Győri „Előre” Halászati Szövet- Szathmári László nem csak a szervezésből vette ki
kezet s a Balatoni Halászati Nonprofit a részét, hanem country zenével szórakoztatta a
Kft. standjain különleges haltermé- közönséget
keket és ételeket kínáltak. Itt voltak a
szegedi Fehértói Halászcsárda szakácsai, Frank Sándor vezetésével, akik 1500 literes
óriásbográcsban főzték a nemzeti értéktárban jegyzett szegedi halászlét. Természetesen ne feledkezzünk meg a versenyzőkről sem, akik számos különleges halételt készítettek, amit a nagyközönség is megkóstolhatott.
A leköszönő igazgató megjegyezte, hogy az országos versenyt az elnökség döntése
alapján nem a hagyományos időben (augusztus utolsó szombatján) és az előzőleg kijelölt helyszínen (Budapest) rendezték meg, ami viszont kihatott a részvételre, ugyanis más hasonló országos hírű rendezvény miatt a július közepi időpont sokak számára
nem felelt meg. A korábbi versenyeken átlagosan félszáz versenyző, illetve versenyétel készült, az idén 23 csapat indult, és az öt kategória helyett háromra szűkült az
ételek kategóriabesorolása. A 43. verseny tehát formabontó volt, de a látványelemekben nem volt hiány: a látogatók az óriásbogrács mellett a húszezer literes megaakváriumot is megtekinthették. A park közepén római stílusban kialakított medencében
koiponty-bemutató zajlott. Az igazgató úgy fogalmazott, hogy a látványelemeken, a
gasztronómiai élményeken keresztül komoly marketingtevékenység is zajlott, mivel
az írott és elektronikus médiákban is megjelentek az eseményt beharangozó hírek.
Mindemellett a halásztársadalomnak is meg kell őriznie azt a bensőséges hangulatot,
ami hagyományosan jellemezte ezeket a versenyeket.
A szombathelyi Történelmi Témapark kiváló helyszínnek bizonyult, s már a rómaiak is tudták, hogy ez a hely alkalmas a határok védelmére, hiszen itt ókori erődrendszert építettek ki. Egy állandó interaktív kiállításon lehet megismerkedni az ókori katonaság mindennapjaival, az ókori harci eszközökkel, és ki is lehet próbálni azokat.
Nagy élményt nyújt az antik kor emelőgépének kipróbálása, vagy a katapult, a nyílhajító gép, kötél- és csigaemelő használata. A szerkezetek alapanyagukban is és gyártási technológiájukban is megegyeznek a hajdani eszközökkel. A játszóparkban még
fegyverkovácsműhely és öntőműhely is várja a látogatókat, ahol megismerkedhetnek
a fémöntés korabeli technikájával.

kítását és ápolását a tagszervezetekkel,
ennek érdekében programot készített a
tagok képviselőinek vezetőivel való személyes találkozásokra. Ezen felül az általa szerkesztett Hírlevéllel havi rendszerességgel tájékoztatta a tagságot az
eseményekről és a jogi változásokról.
Szathmári László a külső kapcsolatok
erősítését a halászati ágazat tényleges
bemutatásával, az adatok összegyűjtésével, elemzésével segítette, így közreműködött a természetes vízi halászok
kártalanításában (amely kezdeményezés sajnos nem járt sikerrel), a MAHOP
pályázati feltételeinek kialakításában, a
haltermékek áfájának csökkentésében

és a vízdíj reális mértékének kialakításában. Mindezek mellett vitte és irányította a szövetség napi feladatainak elvégzését, rendezvényeinek szervezését, így a
hagyományos halfőző, és egyéb rendezvények szervezését valamint a külföldi szakmai utak megvalósítását. Végül,
de nem utolsó sorban meg kell említeni, hogy ellátta a magyar halászat képviseletét a FEAP szervezetében. Hasznos,
odaadó munkáját ezúton a magam és a
szövetség nevében is megköszönöm, és
örömteli, egészségben eltöltött nyugdíjas éveket kívánok számára, zárta mondandóját Németh István.
HAJTUN GYÖRGY
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Kutatás-fejlesztés

Szoros együttműködés a szakma képviselőivel

• Főigazgató úr, jól gondolom, hogy
a zsűriben való részvételével azt is jelzi, hogy igen erős a kötődése a halhoz,
a halételekhez?
– A Körös partján, Gyomaendrődön nőttem fel, ahol 25 holtág ékesíti a várost, így
nem tud az ember úgy elmenni otthonról,
hogy ne valamelyik vízparton kössön ki.
Édesapám kisgyerekkoromtól vitt horgászni, így a hal rendszeresen ott volt a családi asztalon. S az életem is úgy alakult, hogy
mindig volt kapcsolatom a hallal, a halászattal, mivel többször „találtak meg” olyan
feladatok, amelyek miatt a halászati ágazattal, a halgazdálkodással szorosabb kapcsolatom alakult ki. Így volt ez a Szent István Egyetemen dékánként, ahol az ország
egyetlen halgazdálkodási tanszéke az általam vezetett karon belül működött. Ez
a tanszék jelenleg is nagyon fontos tudományos műhelye, iskolája az egyetemnek.
Amikor a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal elnöke lettem, akkor az egész halászati ágazat hazai és uniós forrásainak a
kezelése is feladataim közé tartozott a Halászati Operatív Program révén. Jelenleg
pedig a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ főigazgatójaként a Szarvasi Halászati Kutató Intézet tartozik hozzánk, és
az azzal kapcsolatos feladatok koordinálását végezzük. Ez megint csak egy komoly
feladat, hiszen a halgazdálkodás szempontjából az intézet nagy jelentőséggel bír, tehát
a munkám révén csaknem egy évtizede foglalkozom a hallal, a halászattal. Valószínű,
hogy emiatt is hívnak el zsűrizni, amit megkedveltem, és örömmel teszek eleget a meghívásoknak.
• Akadt dolga mostanában a HAKI-val
is, mert vezetőváltás történt.
– Igen, mert úgy ítéltem meg, hogy a
halászati kutatás fejlesztése, fejlődő pályára állítása azt igényli, hogy személyi változások is bekövetkezzenek az intézetben.
Az ehhez szükséges lépéseket tettem meg,
amit nagyon fontosnak tartok, mert Magyarországon a halászati kutatásnak igen
nagy hagyományai vannak. A HAKI több
mint 110 éves intézmény, s egy olyan fontos kutatói bázisunk, amely nemcsak a ha4

zai halászati ágazatot szolgálta ki az elmúlt
évtizedekben is, hanem nemzetközi szinten, világviszonylatban is olyan nagy elismertségre tett szert, ami tiszteletre méltó. Különösen Ázsiát említhetem, mert ha
oda elmegyünk, akkor ma is a magyar halászoktól, haltudománytól hangos az ottani
közvélemény, mert nagyon sokat köszönhetnek a magyar tudomány képviselőinek,
akik ott dolgoztak. Ha nézzük a halászati
kutatást, a HAKI működését, szerepét, akkor azt láthatjuk, hogy az ágazat súlyához
képest lényegesen nagyobb intézetről van
szó. Infrastruktúráját, létszámát tekintve
is nagyobb az intézet, mint az egész magyar
állattenyésztést kiszolgáló kutatóintézet.
Ez azt is jelenti, hogy önmagában az ágazat nem tud eltartani egy ilyen léptékű kutatói intézetet, ugyanakkor nem engedhetjük meg magunknak azt sem, hogy lejjebb
adjunk azokból a tradíciókból, amelyek az
elmúlt évtizedekben – főként Váradi László igazgatói munkája során – megszülettek. Fontosnak tartom, hogy tovább erősítsük a nemzetközi jelenlétet is, és növeljük a
magyar halászati tudomány elismertségét,
mert az visszahat a hazai körülményekre is.
Van bőven tennivaló, az elmúlt években elindult egy növekvő tendencia a hazai halfogyasztásban, s lehet, hogy utolsó lehetőségünk van arra, hogy az uniós forrásokat
maximálisan kihasználjuk. Ehhez pedig
olyan menedzsmentre, gondolkodásmódra
van szükség, amelyik maximálisan él a lehetőségekkel.
– Engedjen meg két megjegyzést.
Az egyik: a szakmának igen jól esett,
hogy kikérte a véleményét az új intézetigazgató kinevezéséhez, mert Halasi Kovács Béla kinevezését a szakmaközi szervezet is támogatta. A
másik megjegyzésem az, hogy a HAKI
kissé a szakmától elszigetelten dolgozik, bár voltak kísérletek a változtatásra.
– Az első megjegyzéséhez csak annyit,
hogy a jövőben is szorosan együtt kívánunk működni a szakma képviselőivel. A
másik megjegyzése is valós, ezért is meg�győződésem, hogy a szakpolitikát támoga-

Fotó: Hajtun György

Az országos halfőző versenyen minden esetben rangos zsűri bírálja el a kategóriák halételeit. Így volt ez az idei, a 43. Országos Halfőző Versenyen, amelyet
Szombathelyen, a Ferences kertben rendeztek meg. Gyuricza Csaba, a Nemzeti
Agrárkutatási és Innovációs Központ (NAIK) főigazgatója – mondhatni – állandó tagja a vegyes halételeket bíráló bizottságnak. A beszélgetésre az is alkalmat
adott, hogy a NAIK Halászati Kutató Intézetének élén váltás történt, amit a főigazgató kezdeményezett.

Gyuricza Csaba: fontosnak tartom, hogy
tovább erősítsük a nemzetközi jelenlétet
is és növeljük a magyar halászati tudomány elismertségét, mert az visszahat a
hazai körülményekre
tó kutatásnak gyakorlatorientáltnak kell
lennie. Ez az egész NAIK-ra, agrárkutatási hálózatra kell, hogy érvényes legyen, és
ezért tartottam fontosnak, hogy olyan menedzsmentje legyen a HAKI-nak, akik napi
szinten is ugyanazt a nyelvet beszélik, közösen gondolkodnak az ágazat jövőjéről az
ágazat vezetőivel, az ágazati képviselettel.
Elképzelhetetlennek tartom, hogy az ágazati szereplők és a kutatásban résztvevők
ne közösen, együtt gondolkodva menjenek előre – ez másként nem működik jól.
Legyen együttműködés, mert a gyakorlat
irányába történő megjelenítés az ágazati
szereplők, az ágazati érdekképviseleten keresztül történik. A kutatás nem működhet
elefántcsont-toronyban, mert ha nem szolgálja az ágazat érdekeit, akkor annak nincs
értelme. Vezetőként személyesen is fontos nekem, hogy olyan igazgatója legyen
a HAKI-nak, akivel az ágazat szereplői közös nyelvet beszélnek, tesznek javaslatot az
ágazat fejlesztési irányainak meghatározására.
• Napjainkban nem kerülhetjük
meg a kérdést: van-e elegendő forrás a
HAKI működtetéséhez?
– A mindennapi működéshez szükséges
forrásokat a NAIK költségvetése biztosítja. Az viszont jogos elvárás, hogy az újabb
és újabb, a gyakorlati életből érkező megrendeléseket maga az intézet generálja azzal, hogy olyan kutatásokat végez, amelyek
érdekesek és hasznosak a gazdálkodók számára is. Ha olyan témakörökben kutatnak,
amelyek a mezőgazdaság versenyképessé-
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gét hosszú távon, Magyarországon erősíti,
akkor a gazdasági élet szereplőinek is elemi érdeke az, hogy a kutatásban közreműködjenek, gyorsítsák, segítsék ezt a folyamatot, és közösen, akár megrendelőként is
részt vegyenek benne. A HAKI mindig jól
teljesített, mert az ágazat ilyen szempontból jó pályázó, érdekérvényesítő szereppel
rendelkezik. Ha nagy szükség volt rá, mindig összefogtak az ágazat szereplői, jó példa
erre a szakmaközi szervezet megalakítása.
Azt hiszem, példaértékű az az összefogás,
ami körvonalazódik az innovációs területen is, mivel a forrásokat nem elaprózzuk,
hanem közösen indulunk az EU-s pályázatokon.
• Fél éve, hogy ön a NAIK főigazgatója. Nekem feltűnt, hogy mekkora
lendületet vett a tudományos ágazat
bemutatása. Sorra rendezik azokat az
eseményeket, amelyeken a kutatóintézetek a saját eredményeiket mutatják be.
– Remélem, nem csak önnek tűnt fel,
hogy a NAIK nyitott a nagyközönség felé.
Nekem ugyanis furcsa volt, hogy amikor a
NAIK főigazgatója lettem, akkor nagyon
sok meghatározó agrárszereplő azt kérdezte, hogy minek is lettél a főigazgatója, miközben a szakpolitikát támogató, segítő
legfontosabb intézményrendszerről beszélünk. Az elmúlt években sem sikerült olyan
ismertséget szerezni, ami a szakmán belül is
tudatosítja a NAIK fontosságát, nemhogy a
szakmán kívül. Ezért kezdtük el a brandépí-

tést, amelynek célja az intézményrendszer,
és azon keresztül az eredményeink bemutatása, másrészt a mezőgazdaság népszerűsítése. Ebben nagyon fontos szerepet töltenek be a fiatalok, akik számára a közösségi
portálokon juttatjuk el az információkat.
Tudatosan jelenünk meg nemcsak a szaksajtóban, hanem akár a bulvármédiában is,
olyan módon, hogy a mezőgazdasági tevékenységet, az elért eredményeket megpróbáljuk eladhatóvá tenni.
• Társadalmi szinten azt is tudatosítani kell, hogy ma már a mezőgazdasági tevékenység óriási változásokon
ment keresztül.
– Ez így van. Olyan forradalmi változások zajlanak ma a mezőgazdaságban,
mint az 1700-as évek idején, amikor a kézi
munkaerőt gépi munkaerőre váltották. Ma
ugyanez zajlik az informatika révén, s ma
már nem a kapálásról, ásásról szól a mezőgazdasági munka, hanem arról, hogy vezető nélkül dolgozik a traktor a földeken. Új
tudásra van szükség, az informatikai és a
mezőgazdasági tudás ma már elválaszthatatlan egymástól. Ezt azért még kevesen ismerik el és fel.
• Térjünk vissza a halfőző versenyhez! Ön szerint fontosak-e ezek a hagyományőrző rendezvények?
– Ilyenkor elmondhatók azok a közhelyek, hogy közösségformálók, népszerűsítők ezek a rendezvények, de ezen túlmenően az országos és a helyi fesztiválok nagyon
fontosak, mert a közgondolkodásba be-

viszik a halászattal kapcsolatban a halfogyasztás jelentőségét. Az elmúlt évtizedekben a halfogyasztás kicsit háttérbe szorult,
az unión belül az utolsó helyen állunk, bár
az utóbbi években biztató eredményeket
tudunk felmutatni. De ez még nem elég,
mert az egészséges táplálkozásban a halnak sokkal nagyobb a szerepe. A magyar
halászó, vadászó nemzet volt, és ezt nem
szabad elfelejteni. Kiváló, halban gazdag
természetes vizeink vannak, jó minőségű
a magyar haltermelés, és az említett háttértudás is rendelkezésre áll. Az ilyen rendezvényeken aprópénzre tudjuk váltani az
eredményeket, és a nagyközönség is megtapasztalja, hogy mennyire változatosan
készíthető el a hazai termelésű, jó minőségű halhús.
• Milyen jövőképet tudna elképzelni
a rendezvénynek?
– A jövőképet a múlt is rajzolja, hiszen
több évtizedre tekint vissza az országos
halfőző verseny. Ez azt jelenti, hogy stabilan van létjogosultsága. Nyáron egymást
érik a halas rendezvények, de nem félek attól, hogy ez a hagyomány megszakad, hiszen a helyszínért is verseny folyik. Biztos
vagyok benne, hogy lesz folytatás, mert
összetartja a halas ágazat szereplőit, s a térségből idevonzza a látogatókat, akik reményei szerint éppen azért fognak több halat
fogyasztani, mert megkóstolták azokat a
változatos halételeket, amelyeket a rendezvényen készítenek el.
HAJTUN GYÖRGY

A MAHOP-ról szakszerűen
A Magyar Halgazdálkodási Operatív Programot (a továbbiakban: MAHOP)
az Európai Bizottság 2015. december 7-én fogadta el. Erre való tekintettel a
MAHOP tényleges végrehajtása és megvalósítása a 2016. évben kezdődött
meg az éves fejlesztési keret (a továbbiakban: ÉFK) alapján. Az ÉFK-ban meghatározták a MAHOP keretein belül megnyitásra tervezett 13 felhívás meghirdetésének ütemezését és módját, valamint a keretösszegét.
A MAHOP kiemelt célja a Halászati Operatív Program (a továbbiakban: HOP)
által megteremtett termelői bázisok, a
halgazdálkodási kkv-k fejlesztése, a hagyományos tógazdasági haltermelés versenyképességének növelése, valamint
a biodiverzitás megőrzése vagy növelése mellett az akvakultúra fenntarthatóságának alternatív energiaforrások
használatával, illetve a környezetterhelés csökkentésével történő biztosítása.
További fontos cél az induló akvakultúra-vállalkozások ösztönzése, az új fajok
termelésbe vonásának segítése, az inten-

zív innovatív technológiákat alkalmazó
haltermelés fejlesztése és a halfeldolgozás támogatása. A halfogyasztás ösztönzése érdekében az irányító hatóság
folytatni kívánja az előző programozási
időszakban megkezdett „Kapj rá!” kampányt.
Az ÉFK-ban foglaltaknak megfelelően
2016. év végéig megjelent 9 felhívás több
mint 12,7 milliárd Ft összegben, majd
2017-ben meghirdetésre került további 4 felhívás 3,3 milliárd Ft-ra vonatkozóan. Így 2017. március 31-ig a MAHOP
összes intézkedése a teljes keretre, azaz

16,072 milliárd Ft-nak megfelelő összegre pályázhatóvá vált. 2017. július végéig
összesen 67 támogatási kérelem érkezett
be a felhívásokra, amelyek forrásigénye
7 126 490 276 Ft. Ebből 1 576 268 888
Ft már kifizetésre került.
A pályázati felhívások a www.
szechenyi2020.hu weboldalon érhetőek
el, az egyes felhívásokra beérkezett támogatási kérelmeket és az igényelt forrást pedig az alábbi linken lehet nyomon követni: http://emir.palyazat.gov.
hu/nd/kozvel/?link=eupr_eljarasrendi A
MAHOP végrehajtását a Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztésért Felelős Ál
lamtitkársága a Magyar Államkincstárral
együttműködésben végzi. Az egyes felhívásokban ismertetett értékelési szakaszoknak megfelelően az eddig benyújtásra került támogatási kérelmek várhatóan
a nyár folyamán elbírálásra kerülnek, az
irányító hatóság első döntései a támogatásokra vonatkozóan ősszel várhatóak. A ►
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► MAHOP keretében tervezett projektek
megvalósítását a támogatást igénylők
saját felelősségre megkezdhetik, azonban megkezdett projekt csak abban az
esetben részesülhet támogatásban, ha
az a támogatási kérelem benyújtásakor
nem minősül fizikailag befejezettnek.
Támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően, legkorábban 2016. január 1. napján megkezdett projekthez is
igényelhető. Fontos szem előtt tartani,
hogy felújításra, korszerűsítésre, bővítésre vagy rekonstrukcióra irányuló projektek esetében kizárólag a támogatási
kérelem benyújtása utáni előzetes helyszíni szemlét követően kezdhető meg a
beruházás. Az előzetes helyszíni szemlét
megelőzően felmerült költségek – a projekt-előkészítési költségeket kivéve – a
projekt keretében nem számolhatóak el.
Kiemelt figyelmet szükséges fordítani a tervezett projekt keretében megvalósítandó beszerzések tekintetében
esetlegesen fennálló közbeszerzési kötelezettségre a költségek elszámolhatósága miatt. Az irányadó jogszabályban
meghatározott kötelezettségek megállapítása és betartása a támogatást igénylő,
illetve a kedvezményezett feladata. A támogatott projektek esetében lehetőség
van támogatási előleg igénybe vételére,
amelynek maximális mértéke a megítélt
támogatás 50 százaléka, illetve közjogi szervek esetében a megítélt támogatás 100 százaléka. A támogatási előleg
igénybevételét a kedvezményezettnek
szükséges kezdeményeznie a támogatói
okirat kézhezvételét követően. A kapott
támogatás ellenében biztosítéknyújtásra
kötelezett kedvezményezetteknek a biztosítékot az első kifizetési igényléssel –
ideértve az előleget is – egyidejűleg kell
nyújtaniuk, tekintettel arra, hogy kifizetésre csak akkor kerülhet sor, ha rendelkezésre áll a szükséges biztosíték. Biztosíték lehet többek között garanciavállaló
nyilatkozat, ingatlanjelzálog-jog, hitelintézet által kiállított kötelezvény.
A https://eptk.fair.gov.hu oldalon benyújtott támogatási kérelmek jogosultsági értékelése során be nem nyújtott, de
hiánypótoltatható dokumentumok pótlására a közreműködő szervezet hiánypótlás keretében szólítja fel a támogatást
igénylőket. A tartalmi értékelés során a
támogatási kérelemben észlelt ellentmondás feloldására tisztázó kérdés keretében van lehetőség. A MAHOP-felhívásokkal kapcsolatos további tájékoztatás
a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálatán kérhető a palyazat@me.gov.hu e-mail címen.
Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztésért
Felelős Államtitkársága
MAHOP Irányító Hatóság
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A kárókatona-gyérítési célú
lőszerbeszerzés támogatása
A nagy kárókatona (Phalacrocoraxcarbo) az Európai Unió tagországaiban
található teljes állomány maximum 840 000 példányra tehető. A faj magyarországi fészkelő állománya csökken (2000-ben 3500 példány, 2015ben 2440 példány – ennek oka a kilövések számának növekedése, valamint
vélhetően egyes vizek eutrofizációjának csökkenése), ugyanakkor a főként
északról érkező vonuló madarak (mintegy 30 000 példány) kárt okoznak a
magyarországi természetes vízi és tógazdasági halállományokban.
A nagy kárókatona hazánkban nem védett faj, de az Európai Unió madárvédelmi irányelvéből fakadó kötelezettség
teljesítése miatt közösségi jelentőségű
madárfajnak minősül [13/2001. (V. 9.)
KöM rendelet, 4. és 4/A §; 8. melléklet]. Az okszerű halgazdasági termelés
biztosítása érdekében a nagy kárókatona riasztása, elejtése, állományának
szabályozása tagállami kompetenciaként engedélyezhető. Mindenképp érdemes tisztázni azonban, hogy az engedély
esetleges megtagadásának nem a nagy
kárókatona védelme a célja, hanem valamilyen védett természeti érték károsodásának megelőzése.
A nagy kárókatona gyérítésének támogatására hozta létre a Földművelésügyi Minisztérium 2015-ben a „Kárókatona gyérítés lőszerbeszerzés
támogatása” elnevezésű előfinanszírozású pályázatot. A pályázati kiírás a nagy
kárókatona kilövéséhez használt lőszer
(3,5-4 mm átmérőjű, kizárólag acél vagy
bizmut, wolfram, cink, ón és ezek ötvözeteiből készült – ólommentes – sörét)
költségeihez való hozzájárulás. A pályázat létrehozása során a Támogatásokat Vizsgáló Iroda felülvizsgálata alapján felmerült kérdések megválaszolása
mellett az európai uniós versenytorzító
hatás kizárását kellett bizonyítani. Főbb
észrevételeik között voltak, hogy támogatott vállalkozásoknak nem származhat gazdasági előnye a támogatásból,
mivel a kárókatona gyérítése egy kármérséklő intézkedés. A támogatás jellege nem minősül szelektívnek, mivel a
kárókatona vonuló faj, így az adott területen történő kilövésével nemcsak adott
vízterületen okozott kár mérsékelhető. A támogatásból beszerzett eszközök
nem használhatók fel gazdasági célra
(kizárólag halvédelmi céllal gyérítés és
riasztás révén); valamint, hogy a támogatás segítségével beszerzett lőszer nem

befolyásolja a tagállamok közötti kereskedelmet.
A pályázat kialakítása során tehát cél
volt a legegyszerűbb konstrukció megteremtésére úgy, hogy az garantálni tudja
a támogatás valóban gyérítési és riasztási tevékenységre történő felhasználását, valamint hogy elkerülhető legyen a
támogatási összeg túlzott elaprózódása.
Ezt a kilőtt egyedenkénti egységár meghatározása biztosítja (2015. évben 842
Ft, 2016. évben 1062 Ft), melyre átalány
támogatásként pályázhatnak azok, akik
az előző évi derogációs jelentésben legalább 60 egyed kilövését jelentették. A
pályázóknak javasolt ügyelni a bruttó/
nettó összegekre, amennyiben áfa-vis�szaigénylésre jogosultak, valamint az inkasszó (azonnali beszedési megbízás)
szükséges a pályázó összes bankszámlájára (az előlegfinanszírozás miatt). A pályázati kiírás keretösszege 2015. évben
7 044 824 Ft volt, melyen 10 nyertes pályázó osztozott (8363 db kilőtt példány),
2016. évben 10 000 000 Ft volt, ami
9 nyertes pályázóhoz került (9419 db
kilőtt példány). 2017-ben a támogatásra
11 000 000 Ft-os keretösszeg áll rendelkezésre, erre a pályázatokat 2017. július
17–augusztus 31. között lehet majd benyújtani. A 2017-ben kiírt pályázatban a
kilőtt egyedenkénti előzetesen kalkulált
egységár 962 Ft.
A pályázati kiírás az alábbi linken érhető el: www.kormany.hu/download/
4/0b/11000/K%C3%A1r%C3%B3katona_
palyazat_2017.zip#!DocumentBrowse
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás az alábbi elérhetőségen kérhető: Földművelésügyi Minisztérium Horgászati és Halgazdálkodási Főosztály,
Fera Gábor halgazdálkodási hatósági referens, hétfőn, kedden és csütörtökön 9
és 14 óra között (e-mail: gabor.fera@fm.
gov.hu tel.: +36/1-896-3107).
FERA GÁBOR – UDVARI ZSOLT
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Balsa község határában impozáns hirdetmény fogadta az arra járókat:
„XI. Tiszaparti Hal- és Vad Fesztivál, 2017. július 15”. A révlejáró melletti területen nemcsak a község, hanem a környező települések lakói is önfeledten szórakozhattak, és megkóstolhatták a hungarikumnak nyilvánított
pontyhalászlét, s egyéb hal- és vadételeket. Az éjszakába nyúló programokat tűzijáték zárta. A nagy forgatagban jutott idő a beszélgetésekre is:
Radóczi Jánossal, a Szabolcsi Halászati Kft. ügyvezető igazgatójával, Somogyi Szilviával, Balsa polgármesterével és Dr. Vinnai Győzővel, a térség
országgyűlési képviselőjével váltottunk néhány szót.
Radóczi Jánossal nem először ültünk le a
Szabolcsi Halászati Kft. sátrában beszélgetni, mivel a fesztivál mindig jó alkalmat adott arra, hogy az aktuális ügyekről is véleményt cseréljünk. Először a
helyszínre tett megjegyzést, pontosította az ügyvezető, mondván, hogy a korábbi évekhez képest átrendezték a területet, így a ringlispíltől a nagyszínpadig,
a kisebb és a nagyobb sátrakig minden
szereplő kisebb területen helyezkedett
el, de a külső területek ugyanúgy benépesültek, mint a korábbi években. A fesztivál olyan hagyományt teremtett, hogy
a környék hasonló rendezvényeit felülmúlja. Éppen ezért nem félnek a szervezők attól, hogy estére nem ürülnek ki
a bográcsok – akár jó az idő, akár nem –
, amelyekben korhely- és tiszai halászlé
(az idén 360 litert főztek a cég alkalma-

zottai), sült keszeg, szarvas- és vaddisznópörkölt készültek.
A balsai fesztiválon minden évben jelentős mennyiségű halétel fogy el, ami a
Szabolcsi Halászati Kft.-nek azért is jó,
mert a cég alkalmazottai együtt főznek és
együtt látják vendégül az embereket. S miután Radóczi János maga is vadászik, így
vadételekben sem volt hiány, az idén az ő
zsákmányát – vaddisznó, őz – készítették
el a bográcsokban. Az ügyvezető úgy fogalmaz, hogy szívesen áldoz erre a napra,
még akkor is, ha a költségeik megközelítik a hétszámjegyű összeget. Ennyivel tartoznak a névadó településnek, ahol Radóczi János önkormányzati képviselőként is
dolgozik. Az is régóta köztudott, hogy az
ügyvezető igazgató a Tisza-Rétköz Horgászegyesület elnöke, amely egyesületben
több, mint négyezer horgász „faggatja” a

Somogyi Szilvia, Balsa polgármestere rövid megnyitó beszédében nagy örömmel köszöntötte a
megjelenteket, köztük Vinnai Győzőt, a térség országgyűlési képviselőjét és a környező települések
polgármestereit. Egy falu életében nagy szükség
van a helyi közösséget összetartó rendezvényre, amelyen meg tudják mutatni magukat, az elért eredményeiket. Az is fontos szempont, hogy a
vendégszeretetet is ki tudják fejezni egy ilyen eseményen.
Egy polgármesternek sokfelé kell figyelnie ahhoz, hogy a választói elégedettek legyenek a munkájával. A legtöbb helyen a legnagyobb problémát
a fejlesztésekhez szükséges anyagi fedezet megteremtése jelenti, ugyanis tervekben nincs hiány.
De Balsán is évről évre élnek, mert egy kis önkor- Somogyi Szilvia: egy falu életében
mányzat nem tud jelentős mennyiségű pénzt meg- nagy szükség van a helyi közösséget
takarítani. Pályázati pénzek megszerzése nél- összetartó rendezvényre
kül nem lehetne megvalósítani a fejlesztéseket,
ugyanis elég nagy teher az önrészt biztosítani a pályázatokhoz. Tavaly a komp felújítása jelentette a nagy lépést. A komp felújításával a 15 tonna teherbírást 40 tonnára
növelték, így a kamion és a mezőgazdasági gépforgalom is sűrűsödött.
Egy olyan kis település, amilyen Balsa (840 lakosa van), csak úgy tud fejlődni, ha
a környező településekkel, a régió prominens személyeivel jó kapcsolatokat ápol. A
fesztiválra az első szóra jönnek a környező falvakból is, s ha a rendezvény hivatalos
része lezajlik, akkor magánemberként igazi családi, baráti hangulatban peregnek az
órák. A polgármesterek is szeretnének inkognitóban maradni, de persze ez nem sikerül, mert bár Somogyi Szilviát Balsa lakói a fogadóóráján kívül is fel- és megkeresik,
a polgármesternek a fesztiválon nem volt egyetlen nyugodt perce sem.

Fotó: Hajtun György

Tisza parti hal- és vadfesztivál

Radóczi János: a balsai fesztiválon minden
évben jelentős mennyiségű halétel fogy el
Tisza és a Bodrog folyókat. Radóczi János
a horgászattal kapcsolatban elmondta,
hogy a nagy átszervezésből (a természetes vizek kezelési jogát a MOHOSZ kapta meg) a horgász még nem sokat érez,
mert az ő érdekei egyelőre még nem érvényesültek. Az ügyvezető emlékeztetett
arra, hogy amikor a Tisza-Rétköz Horgászegyesületet megalakították, akkor nem
volt vízterülete az egyesületnek, most viszont már a Bodrog folyó egy szakaszának
és a hozzá tartozó holtágaknak a kezelési
jogát is elnyerték.
– A haltelepítés mindig is fontos társadalmi eseménynek számított ezeken
a vízterületeken (akkor is, amikor a Szabolcsi Halászati Kft. kezelte a vizet), s
gyakran a telepítési terveken felül helyeztünk halat a folyókba. Az idén igen jól sikerült az ívatás, így előnevelt pikkelyesponty-többletünk keletkezett. Az ilyen
többlethalat eddig a természetes vizekbe
helyeztük ki, amely a halállomány diverzitásában jelentősen érvényesült. Ez évben még ajándékoztunk e többlethalból a
Tiszának és a Bodrognak is nem kis mértékben, azonban ennek elmaradása a későbbiekben hatással lesz a fogási lehetőségekre – mondta az ügyvezető.
A horgászvizek nélkül is jól működik a
cég, és bár nem vásárol jelentős mennyiségű halat a Tisza-Rétköz Horgászegyesület, de az éves haltermelésüknek (mintegy 600 tonna pontyról van szó) jó piaca
van. Fellendült a piac, különösen a környező országokban (Románia, Lengyelország)
nő a ponty iránti kereslet. Már tavaly év
végén jelezte a szakma, hogy az idén a piaci méretű pontyból kevés lesz, ezért szól- ►
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Dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő fontosnak
tartja, hogy egy falu közösségének legyenek hagyományos rendezvényei. A XI. alkalommal megszervezett hal-, és vadételek fesztiválja is közösségteremtő erőt jelent a mai világban. Ilyenkor a
falu apraja-nagyja megjelenik, kitesznek magukért, színvonalas programokon vesznek részt, és
egymással találkoznak, beszélgetnek. S ha beszélgetünk egymással, akkor megismerjük egymás örömét, gondját. S ha a másik fontos nekünk, akkor valami megszületik, amit úgy hívunk, hogy közösség.
Balsa különleges hely, mivel Tokaj és Rakamaz
közelségében gyönyörű természetei környezet,
szép Tisza-part fogadja az ide látogatót. Új hír,
hogy Szabolcs megye ezen része (Balsa, Rakamaz)
bekerült a kiemelt turisztikai övezetbe, ez pedig Vinnai Győző: Szabolcs-Szatmár-Bereg
azt jelenti, hogy turisztikai fejlesztések lesznek a megye ezen része (Balsa, Rakamaz)
térségben. Magyarországon 15 százalékkal nőtt a bekerült a kiemelt turisztikai övezetbe
belföldi turizmus, s itt kiváló, csodálatos, érintetlen, tiszta levegőjű táj van, s erre érdemes turisztikai fejlesztéseket megvalósítani. A
régió nehéz helyzetben van, ezért Vinnai Győző mindenképpen a munkahely teremtését tartja a legfontosabb beruházásoknak.
Balsán van egy baromfifeldolgozó üzem, sikerült egy pályázat révén – mintegy 250
millió forintból – az infrastruktúrát, az utakat fejleszteni, ami munkahelyteremtő
beruházásként is funkcionál. Balsa kiváló turisztikai célpont, ahol az elsődleges kormányzati célkitűzés a teljes foglalkoztatás elérése. A közmunkaprogram fejlesztésével további munkahelyeket lehet biztosítani. A képviselő azonban azt tapasztalja,
hogy az elsődleges munkaerőpiacon, a versenyszférában akarnak a jelenlegi munkanélküliek elhelyezkedni, ami azért dicséretes dolog, mert ha az embereknek van munkájuk és megfelelő jövedelmük, akkor a megélhetésük is biztosított.

tak az állandó vevőknek, hogy időben meg
kell vásárolniuk a szükséges halmennyiséget, mert jelentősen nőtt a külföldi kereslet. Nem kis mértékben növelte a keresleti
piacot a halgazdálkodási vízterületek átszervezését igazoló többlettelepítések elvégzése sem.
Az ügyvezető nem először jegyzi meg,
hogy a hazai piacon nagyobb szervezettségre volna szükség, mert akkor nem lehetne kijátszani egymás ellen a termelőket. Érdemes volna ismét elgondolkodni
azon, hogy a szakmaközi szervezet felvállalhatná egy olyan független szervezet
megalakításának a szervezését, amely a
hazai termelésű hal értékesítését generálisan megoldaná. Így a piac nagy része egy
kézben volna, és biztosítva volna a jó minőségű hal, haltermék a fogyasztók számára. A piac szervezéséhez kiváló szakemberek is vannak, őket megbízhatná
a szakmaközi szervezet a piaci értékesítés megszervezésével. Ezzel sok gazdaság
gondja megoldódna, és volna idejük a gazdaság, a termelés fejlesztésére, a minőségi
haltermelés felfuttatására.
H. GY.

Az első gyerektábor a dömsödi tanyán
A Ráckevei-Duna-ági Horgász Szövetség (RDHSZ) Műegyetem
Horgászegyesülete (ME-HE) első alkalommal szervezett gyermek
horgásztábort. Kurtán Lajos, az egyesület elnöke (a szövetség felügyelő bizottságának elnöke) szerint a tábor fő célja az elméleti,
és főként a gyakorlati horgászismeretek, tudás elsajátíttatása.
Ebbe beletartozik a hal-, a szabály- és az etikai alapismeretek megszerzése, a horgászkellék-ismeret, a horogkötés, az alapfelszerelés
összeállítása, a dobáskészség fejlesztése, a vízbiztonság, a csónakkezelés, és sorolhatnánk tovább. A tábor nyitónapján, július 17-én
látogattunk el az egyesület dömsödi tanyájára.
Mind a 21 gyerek megérkezett időben, mondta el Kurtán Lajos, a tábor vezetője. A szobaelosztásokat Ilike, Lajos felesége,
aki egyben az egyesület titkára, intézte. A táborhely az egyesület
központja, amely az elmúlt öt évben – ha csak kis lépésekben is,
de – fejlődött, hiszen megtörtént a központi épület tetőcseréje, a
vizes blokk felújítása, a szobák kifestése. Nagy dolog ez, mivel az
egyesületnek csupán 43 felnőtt tagja van, s mindent a saját erejükből kell megoldaniuk. Az egyesület élni, fejlődni akar, s ezért
erős az összefogás a tagság körében.
Amikor leültünk egy rövid beszélgetésre, addigra a gyerekek
már feltalálták magukat, s nem csak a szállásukat, hanem az udvart, sőt a Kis-Duna parti stégeket is birtokba vették. Ilike elárulta, hogy ahhoz, hogy meg tudják tartani és az optimális létszámig, 50-60 főig növeljék a tagok számát, ahhoz fiatalokra,
ifikre is szükség van, ezért fontos, hogy első alkalommal megrendezik a gyermektábort. A táborba érkezett 21 gyerekből 8-9
ifit biztosan ki tudnak nevelni, akik az egyesületi tagok gyermekei, és szívügyüknek tekintik az egyesület sorsának, jövőjének az
alakulását. A gyerektáborban barátságok szövődnek, s ez a jövő
szempontjából is fontos. A 21 táborlakó gyerekből 13-an azok,
akik az egyesület tagjainak a gyermekei, vagyis lehetővé tették
más RDHSZ egyesületi gyerekek táborozását is. A Kurtán házaspár nem először vezet gyerektábort, így van már tapasztalatuk
ezen a téren, nem véletlen, hogy jól használható, tartalmas, színvonalas könyvecskét írtak a gyerekhorgászok számára.
A gyerekek között a korosztályi megoszlás az ötéves kortól a
14 éves korig terjedt, vagyis több gyerek először van távol a szü-
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lői háztól. A létszámhoz azonban elkélt a felügyelői segítség, így
a Kurtán házaspár mellett Halmi László, az egyesület felügyelő bizottságának elnöke, versenyvezetőként és más programok
szervezőjeként működött közre. Kovács Luca Csenge 15 éves középiskolás lány, az egyik résztvevő nővére szintén ügyelt a gyerekekre. A tábor célja, hogy a gyerekeket igazi horgásszá „neveljék”. Nem mindegy, hogy a horgászmagatartás kialakítása mely
korban történik. Ezek a gyerekek megtanulják a táborban, hogy
miként kell a vízparton viselkedni, hogyan kell a hallal bánni, hogyan kell a környezetet megbecsülni, és természetesen a horgászat alapjait is. És azt is, hogyan kell közösségben élni, mozogni,
kapcsolatokat kialakítani, barátságokat kötni. A tábor vezetése olyan légkört alakít ki, amelyben természetes, hogy egymásra
odafigyelnek a gyerekek, és segítik egymást, ha probléma adódik.
Ilike nem titkolja, hogy már az első pillanatban meg kell húzni
azt a határt, amelyet senki nem léphet át. A szelíd fegyelem a legjobb közösségteremtő erő. Ha egymásnak adunk, akkor kapunk
is, fogalmazott Ilike.
Mindennek alapja a horgászat, s abból kiindulva teremtik meg
azt a miliőt, amelyben mindenki megtalálja a helyét és jól érzi
magát, jelentette ki a táborvezető. Könyvtárnyi irodalmat hoztak magukkal, amelyből nemcsak a gyerekek, hanem a szülők is
tanulhatnak. A táborban megtanulhatják a gyerekek a természet
„hangját” hallani, és megismerkednek a tápláléklánc, a táplálékpiramis felépítésével. Minden élőlény fontos, nem szabad semmit
bántani, elpusztítani. Óvni kell a természet értékeit, a környezetet tisztán kell tartani. Egy ház akkor jó, ha megfelelő alapokra épül. A gyerekkorban szerzett élmények a legfontosabbak, hiszen ezek életre szólóan elkísérik az embert, s a szerzett tudásra,
tapasztalatra építhetjük a jövőt. Egy horgász akkor igazi horgász, ha gyermekként megtanulja a legszükségesebb, elengedhetetlen dolgokat.
Amikor elköszönünk a táborlakóktól, jó szívvel nyugtázhatjuk, hogy a szülőknek sem kell aggódniuk, mert olyan körülmények között hagyták a gyerekeket, ahol kellő szaktudás, pedagógiai figyelem, gondoskodás veszi körül őket.
(hajtun)

