
• Ritkán múlik el úgy 2–3 év, hogy ne is-
mernék el a munkáját, nem csak a halászat-
ban: szülôvárosa díszes emlékérme éppú-
gy a vitrinjében van, mint a Fejér megyétôl
kapott Széchenyi-díj vagy a Magyar Köztár-
sasági Érdemrend Lovagkeresztje. Most
pedig hadd kezdjem azzal a beszélgetést,
hogy egyes hírek szerint ezen túl tanár úr-
nak is szólíthatom Önt, hiszen a kecskemé-
ti fôiskola címzetes fôiskolai tanárnak ne-
vezte ki. Igaz a hír?

– Ha nem is sajnos, de a hír igaz. Ma-
gam is meglepôdtem ezen a kedves figyel-
mességen. Az az igazság, hogy több egye-
tem és fôiskola is tart itt nálunk gyakorlati
képzéseket. Kedvelem a fiatalokat – még
akkor is, ha nem lányokról van szó, de a
melegfelvonuláson sem vettem részt, mert
nem vagyok érintettje az ügynek – és szíve-
sen foglalkozom velük. A kecskeméti fôis-
kola kezdeményezte a címzetes tanári cím
adományozását, éppen az a fôiskola,
amelynek köze sincs a halászathoz, de a
Rétimajorba hozzánk járó hallgatók képzé-
sen vesznek részt: a dísznövénytermesztés,
a kert- és tájépítészet gyakorlati oldalát itt,
nálunk ismerhetik meg. Ha ugyanis valaki
erre jár, láthatja, hogy ôshonos fákat igyek-
szünk telepíteni, hiszen a fasorokat nyír- és
fûzfákból telepítettük. Van itt például egy
kis klóngyûjteményünk, nemes nyárakból,
kosárfonó fûzbôl, de akad a környéken
olyan genetikai alap, mint a fekete vagy
rezgô nyáré, amelyet bevizsgáltattunk, s ki-
derült, hogy a legjobb magyar ôshonos fák

egyikét tartjuk itt mintegy harminc óriás
termetû, gyönyörû, tiszta vérvonalú fák ké-
pében. Most éppen egy rozáriumot, egy kis
rózsakertet alakítunk ki, s minden évben
20–30 ezer virágpalántát nevelünk fel. Azt
szeretem, hogy ami körülvesz, az lehetôleg
értékes, a szemnek szép és a jövônek is szó-
ló dolog legyen. Ilyen a saját házunk tája is,
hiszen ezen a tanyán – amikor megvettük
– néhány öreg cipruson kívül nem volt
semmi más, mert „gondos” elôdeink tüze-
lônek kivágták a fákat. Nagy örömöm,
hogy a tíz évvel ezelôtt ültetett három dió-
fa alatt ma már kényelmesen megpihenhe-
tünk a lombok árnyékában. S amit még lé-

nyegesnek tartok: világéletemben szeret-
tem a megszerzett tudást továbbadni, ná-
lam nincs titok, bárki jön és bárki kérdez a
tapasztalataimról, természetvédelemrôl,
halászatról, ha tudok, szívesen válaszolok.

• Ha már a hírekkel kezdtük, folytassuk
is azzal: felkérték arra, hogy írja meg a ma-
gyar halászat történetét… 

– A keszthelyi egyetemtôl kaptam felké-
rést egy ilyen tankönyv megírására. Hason-
ló mû természetesen már korábban is szü-
letett, de az utóbbi 30–50 év eseményeit a
magam szemszögébôl is szeretném megír-
ni. Többek között azt is, hogyan alakult ki
a mai modern tógazdálkodás Magyarorszá-
gon, mi az a multifunkcionalitás, a biodi-
verzitás fenntartása és a többi. Ezt a téma-
kört még nem dolgozták fel, s remélem,
Szent Péter szán annyi idôt nekem, hogy
megírhassam ezt. Hiszem ugyanis, hogy
aki nem ismeri a múltat, az a jelenben sem
lehet sikeres. Gyakran lépünk újra meg új-
ra ugyanabba a folyóba: gyakran találko-
zunk a termelésben olyan kérdésekkel,
amelyekkel 20–30 éve már szembesültünk.
Csak egy példát engedjen meg: másfél év-
tizede agyagos anyagnyerô helyekbôl készí-
tettünk ivadéknevelô tavakat. Iszonyúan
néztek ki, sárga, homokos, agyagos volt a
talaj, egy szál fû, növény, gaz nem volt. Ám
igen jó eredmények születtek az elônevelt
hal megmaradásában vagy az egynyaras ne-
velésben: amikor visszaszámoltunk, az egy
hektáros tóban 3 tonnás termést értünk el.
Nem értettük az egészet, de a régi halas
könyveimet olvasva kiderült, hogy az elsô
német tógazdák agyagot vertek le az etetô-
karó környékére. Elôször azért, hogy a ta-
karmány ne az iszapba hulljon. Késôbb ki-
derült, hogy ha a takarmányba néhány szá-
zalék agyagot kevernek, akkor sokkal szi-
lárdabb a hal vázszerkezete, egészsége-
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sebb, keményebb a hal. Most, amikor in-
tenzívebben takarmányozunk, ez fokozot-
tan igaz, hiszen fôleg gabonafélékkel ete-
tünk, s ebben kevés a mésztartalom, de a
halnak szüksége van erre. Az ember tehát
mindig tanul és okosodik. Annak azért
örülök, hogy Magyarországon jó a felsôok-
tatási képzés, hiszen szinte minden egyete-
men van már halászati tanszék is. Annak
persze még inkább örülnék, hogy ha az
egyetemek mellett egy halászati szakmun-
kásképzô iskola is mûködne, és mondjuk,
kétszer annyi halász szakmunkást tudnánk
képezni, mint ahány szakmérnököt. Olya-
nokból tavat már biztosan rekeszthetnénk,
de embert, aki megfoltozza a hálót, s pon-
tosan tudja, hogy egy erôs déli szélnél ho-
gyan kell a tanyát vetni, hogy fogjunk is,
abból bizony kevés van. Azt gondolom,

hogy gyakorlatiasabbá kellene tenni a szak-
mérnöki képzést is. Vallom, hogy az a hall-
gató, ki egy évet lehúz a fizikai dolgozók
között, az egy életre szerez még egy diplo-
mát. A halászat nem a mérnöki tudomá-
nyok netovábbja, sokkal inkább a manuá-
lis, a kétkezi, az okos, a gondolkodó embe-
rek szakmája ez. Én sokat tanultam, és ta-
nulok ma is a szakmában megöregedett,
sokat látott emberektôl.

• Azt gondolom, hogy méltó helyre ke-
rült ez a címzetes fôiskolai kinevezés, már
csak azért is, mert Önt joggal tartják a ha-
lász szakma egyik legjobb marketing- és –
mai kifejezéssel élve – PR-szakértôjének.
Rétimajorban nem csak a halászat és a kör-
nyezetgazdálkodás példamutató, de pél-
dául a Paprika TV-ben indított mûsorával
is sok hívet szerzett a halászoknak és a hal-
fogyasztásnak.

– Az egész gyermekkori környezetem ar-
ra ösztönzött, hogy halász legyek. Ercsiben
nôttem fel, a Duna mellett, s rólam közis-

mert, hogy az iskola után rohantam a víz-
partra. Szegények voltunk, mint a környé-
ken akkor mindenki, s talán 12–13 éves le-
hettem, amikor elôször volt olyan labdánk,
amit nem a Dunából fogtunk és nem volt
lyukas. De csodálatos volt halat fogni, s
már korán belém nevelték, hogy mindig
hasznosnak kell lenni. Ha hazavittem 15
darab kis szélhajtó küszt, népies nevén sne-
cit, akkor a nagymama megdicsért érte.
Vagy gyorsan megpucolva beletette egy vas
tepsibe és megsütötte ebédre, vagy össze-
vágta ôket, s egy kis darával a kacsáknak
adta, amelyek jobban híztak ettôl az étel-
tôl. Tudtam, hogy hasznos dolgot tettem.
Sajnos, ma elvesszük ezt az érzést a gyere-
keinktôl, hiszen már 3–4–5–6 évesen a szá-
mítógép elé ültetjük ôket, a mobiltelefont
elôbb tanulják meg kezelni, mint az ajtóki-
lincset. Elvesszük tôlük azt az örömet, amit
a kétkezi fizikai munka hasznosságtudata

ad. Katasztrófája az országnak, hogy sokan
azt hiszik, hogy a munka csak kötelezett-
ség. A munka örömforrás is, s aki ezt nem
érzi meg gyermekkorában, az felnôttként
is csak kínlódik az életben. Gyakran járok
külföldre, például Ázsiába (Vietnám,
Laosz), ahol a hat-tíz éves gyerekek a Me-
kong folyó mellett nônek fel, s magam is
láttam, hogy ezek a gyerekek egész nap
zsákmány után járnak. Néhány apró hal, a
nádlándzsával ejtett béka, fél vödör csiga,
mindegy mi, csak meglegyen a napi zsák-
mány, a haszon, amivel segíthet a család-
nak. Messze vezetne ez a gondolatmenet,
pedig csupán csak azt szerettem volna ér-
zékeltetni, hogy a gyermekkorom legna-
gyobb élménye az volt, hogy megtanítottak
dolgozni és örülni az elért eredmények-
nek.

• S talán ne feledjük azt sem, hogy mi az
ötvenes években benne éltünk a természet-
ben! A Duna, a holtágak, az erdôk járása
volt a napi program. 

– A természetközeliség valóban eltûnt a
városok terjeszkedésével. Én a legnagyobb
pofont még azért kaptam, mert 12 évesen
Csíky tanár úr óráján a pad alatt papírha-
jót hajtogattam, mert kint esett az esô, és
tudtam, hogy az eresz alatt óriási víztócsa
lesz, ahol a szünetben majd eregethetem a
papírhajókat. De a matekra már nem tud-
tam figyelni, amit Csíky tanár úr gyakorlott
szeme észrevett, s kihívott a táblához. Per-
sze, fogalmam sem volt a tananyagról, amit
aztán pajeszhúzással és néhány jól irány-
zott pofonnal jutalmazott. Odahaza édes-
anyám és apám is megkérdezte, hogy mi
történt velem, s amikor elmondtam, apám
csak annyit mondott: „kisfiam, ahol fel-
szedheted a tudást, megtanulhatsz valamit,
ott azt kell tenned, mert örülj annak, hogy
holnap már többet tudsz, és nem kell
annyit dolgoznod, mint nekem”. A termé-
szetközeliségbe, amit az esôvíz is jelentett,
tehát az is belefért, hogy tanulni kell. A ta-
nulás életre szóló programmá vált, s ezt
szeretném a mai gyerekeknek is átadni.
Nem véletlen, hogy gyerektábort szerve-
zünk a százhalombattai önkormányzat se-
gítségével. Jómagam 20 évig dolgoztam
Százhalombattán, a TEHAG-nál, ahol Tölg
István – akit Isten nyugosztaljon, mivel
nemrégiben búcsúztunk el tôle – volt a fô-
nököm, és csak jókat tudok róla mondani.
Ô volt az egyik tanítómesterem, de ide so-
rolom Antalffy Antalt, Kádár Mihályt és Pén-
zes Bethlent is, akik már szintén nincsenek
köztünk. Azért vannak élô tanítómeste-
reim is, mint például a Horváth házaspár,
László és Gizike. Selmeczi Tibor és Pékh Gyula
bátyánk is, akik, hál’ Istennek még jó erô-
ben vannak, szóval ôrájuk mindig hálás
szívvel gondolok. Az elmúlt 50 év hatalmas
korszaka a magyar halászatnak, s elôdeink,
tanítómestereink korszakos munkát végez-
tek. A modern halszaporítás, haltenyész-
tés, tógazdálkodás európai szintû alapjait
Magyarországon rakták le. Visszatérve az
elôzô kérdéséhez, a Paprika Tv-hez és a
PR-hoz: a szakmát igenis el kell adni. Ha
ugyanis ezt nem tesszük, nem tudjuk az
embereket megismertetni a halászattal, a
hallal, a halételekkel, akkor úgy járunk,
mint a szûcsök, a vargák, az ácsok és még
sorolhatnám a szebbnél szebb szakmákat.
Ki beszél ma róluk? A halászat is erre a
sorsra juthat, ha nem teszünk ellene. Em-
léket kell állítani a múltnak, és jövôképet is
adni. Igen, kell a szakmának, hogy a társa-
dalom megismerje, méltányolja a munkán-
kat, higgye el, hogy a hal a legegészsége-
sebb fehérjeforrás. Fogyasszon tudatosan,
és akkor lesz jövôje a szakmának, lesz ki-
nek termelni, eladni a halat.

• Amikor a gyerekkorunkat idéztük, s az
esô utáni pocsolyában a papírhajókat ere-
gettük – Ön Ercsiben, jómagam Csepelen
– bizonyára Ön sem gondolt akkor arra,
hogy 45–50 évvel késôbb „vizes” tárgyalá-
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sokon vesz részt, és azért küzd, hogy a ma-
gyar halászok – köztük Ön is – reálisabb
„vízdíjat” fizessenek.

– Valóban nem, de már gyermekkorom-
ban is duzzasztottam a patakot, amibôl per-
sze komoly problémák is adódtak, amikor a
szomszéd pincéjében úszni kezdett a hor-
dó. De hiszek abban – s itt váltsunk témát –
hogy a magyarországi vízgazdálkodás gyöke-
reiben megváltozik. Az Ön által is kérdezett
tárgyalásokról azt mondhatom, hogy jól ál-
lunk, mivel a vízügyesek is pozitívan állnak
a problémák megoldásához. Gyakorlati
szinten már szót értünk, de a probléma ab-
ból adódik, hogy az ország – a szegénysége
ellenére – pazarlóvá vált. Nem tudunk bán-
ni a természeti értékeinkkel, s így van ez a
vízzel is. Ahol megfoghatnánk télen a vizet,
ott nem tesszük, s nyáron, aszályos idôszak-

ban nem is tudunk öntözni. Amikor egy ál-
lami hivatalt a sarcszedés jogával ruháznak
fel – ugyanis annak nevezem, hogy a befo-
lyó vízért fizetni kell – az olyan fokú arcát-
lanság és pazarlás, hogy nehéz szavakba ön-
teni. Ha ugyanis nem fogjuk meg a vizet, ak-
kor az néhány óra múlva elhagyja az orszá-
got, s közben nem tudjuk hasznosítani.

• Éppen azok a hasznosítók, akik a víz-
gazdálkodás szempontjából a legfonto-
sabb szerepet játszák – nevezetesen a tó- és
a mezôgazdák – fizetnek a vízért, miköz-
ben a környezetvédelem, a közcélú fel-
használó nem fizet.

– Az szép szlogen, hogy minden védett
területen a vízszint 50 százalékát meg kell
tartani a vegetációs idôszakban, mert ez az
ún. ökológiai víz, ami azért kell, mert a víz-
hez kötött életû állatok életterét – amelyek
90 százalékban halat esznek – biztosítani
kell. De Magyarországon még senki nem
adott egy fillért sem azért, hogy ezeket az
élôhelyeket feltöltsük, az állatokat eltart-
suk, miközben a vízért igen súlyos összege-
ket fizetünk. A vizes bizottság munkájával,
hozzáállásával semmi baj nincs, de azzal
igen, hogy kormányzati akarat kellene ah-
hoz, hogy az ország számára okos és célsze-
rû dolgok ne mehessenek tönkre néhány
ezreléknyi bevétel miatt. Ha mindig csak
költségvetésben gondolkodunk, akkor baj
van. A pénz érzékeny dolog, oda megy,
ahol szeretik, s ahol pazarolják, onnan el-
tûnik. Nálunk lényegesen gazdagabb or-
szágokban sokkal takarékosabban bánnak
a természeti erôforrásokkal, mint mi.

• A Péter-Pál-napi halászbúcsú kereté-
ben rendeztek egy konferenciát, amelyen
az is elhangzott, hogy egyelôre nem tisztá-
zott, mely forrásból finanszírozzák az ag-
rár-környezetgazdálkodási programot.

– Az uniós tárgyalások során Magyaror-
szág rossz stratégiát követett az Európai
Halászati Alap pénzeszközeinek igénylésé-
nél. Dacára annak, hogy már akkor is volt
arra utaló jel, hogy 2009-tôl egy forrásból
kell fizetni a halastavakhoz kapcsolódó ag-
rár-környezetgazdálkodási támogatásokat
és a halászat fejlesztését szolgáló operatív
programot. A felvetés a minisztérium ak-
kori illetékesei elé került, de ôk azt mond-
ták, hogy a két alapnak nincs köze egymás-
hoz, az AKG a mezôgazdaságnál marad,
mert ez a gyakorlat, míg a halászat fejlesz-
tése az EHA-hoz kötôdik. Kiderült, hogy ez
a magyar álláspont nem igaz, s más orszá-
gokban sem így mûködnek a programok.
Nagyságrendi lehetôségünk lett volna ar-
ra, hogy a halászati alapból a mostani
pénzeszközök dupláját igényelhessük. A
stratégiai hibát tehát itt követték el a ma-
gyar kormányzati illetékesek, s amikor ta-
valy ôsszel világossá vált, hogy az EMVA-ból
nem hajlandóak finanszírozni az AKG
programot, akkor kaptunk egy halvány
ígéretet arra, hogy a program menjen le,
van erre még két évünk, s a legrosszabb
esetben a magyar kormány fog helytállni.
Az azért nem képzelhetô el, hogy a termé-
szetvédelmi értékek tekintetében legérté-

kesebb magyar területek ne kapjanak
támogatást! A szövetség álláspontja mind-
végig egyértelmû volt: a halászat moderni-
zációjára szánt pénzt nem szabad terület-
alapú támogatásként kezelni. A magyar ha-
lászat ötven évig nem tudott forrásokhoz
jutni, mert rendkívül költségigényes a ha-
lastavak rekultivációja. A gazdálkodásból
erre sohasem lesz forrás! Ezek mûszaki lé-
tesítmények, amelyeket nem korszerûsítet-
tek, nem kotorták ki ôket, 50–80 éve épült
mûtárgyak vannak rajtuk, nincs közlekedô-
út, infrastruktúra és a többi. Miközben ez
az egyetlen olyan mezôgazdasági állattartó
ágazat, amely megôrizte a békebeli teljesít-
ményét. Annyit termelünk, mint 1985-ben,
igaz, erre nem vagyunk büszkék, mert töb-
bet kellene. De ha hozzátesszük, hogy ezt
privatizálva, egész évi halászattal, nagyon
sok befektetéssel, új halfajokkal, modern
technológiák alkalmazásával értük el, ak-
kor az állattenyésztési ágazatoknak példa-
képül szolgálhatunk. S ha ez az ágazat nem
érdemli meg, hogy egyszer egy olyan mo-
dernizációs forráshoz jusson nemzetközi
alapokból, amelynek felhasználásával a kö-
vetkezô ötven évben is azt tehesse, amit ed-
dig tett, akkor nagyon nagy hibát követ el
a kormányzat. A szövetség semmiképpen
sem fogadja el a mostanra kialakult helyze-
tet, s ha uniós forrásból nem sikerül pénzt
szerezni az AKG programhoz, akkor a ma-
gyar kormány – ahogy ez ígéretben el is
hangzott – fizesse ki a támogatást. Ha kell,
Strassbourgig elmegyünk az igazunkért.

• Végezetül arról kérdezem, hogy mit
tesz a halásztársadalom azért, hogy a fo-
gyasztás a nyári idôszakban is növekedjen?

– A verseny már kikényszerítette, hogy
jó minôségû, minél magasabb szinten fel-
dolgozott, konyhakész haltermékeket állít-
sunk elô. Ma már korántsem azt nézzük,
hogy mikor jó a halásznak halászni, hanem
hogy mit igényel a piac. Elmúlt az az idô,
amikor szeptemberben, októberben ha-
lásztunk, s decemberben, karácsonykor
eladtuk a termés 70–80 százalékát. Nap-
jainkban a haltermés 65–70 százalékát év
közben értékesítjük, hiszen a vendéglátás
nyáron jár a csúcson. A halnak folyamato-
san ott kell lennie a boltokban, a szuper-
marketek halaspultjain, s ennek következ-
tében nyáron is megtanultunk halászni.
Van ennek persze, hátulütôje is, de nincs
más út. A verseny arra is jó volt, hogy ész-
revegyük: nem az a legfontosabb szem-
pont, hogy mennyi halat termelünk,
legalább olyan fontos az ár! Sajnos, a ver-
seny sem tudja kipréselni belôlünk az
összefogást. Magyar átok, hogy képtelenek
vagyunk 15-en egy asztalhoz ülni, s úgy
felállni mellôle, hogy egymás tenyerébe
csapva megegyeztünk. Ennek okát ma sem
tudom, de azt igen, hogy igen jelentôs ká-
runk származik az összefogás hiányából.
De remélem, hogy megérem még azt is,
hogy lesz egy összefogáson alapuló mo-
dern halkereskedelem az ágazatban.

Hajtun György 

Szent Péter-napi
halászbúcsú

A hagyományos Szent Péter-napi Ha-
lászbúcsút immár nyolcadik alkalom-
mal rendezték meg. Idén Százhalom-
batta város volt a vendég, akik színvona-
las programmal mutatkoztak be, s új,
változatos színpadi programokkal szó-
rakoztattak kicsiket, nagyokat egyaránt.
A szokásos halételfôzô verseny során ez
évben is több mint félszázan mutatták
be fôzôtudományukat. Miután a hal-
ételfôzôk feltették a tûzre a bográcso-
kat, finom illat lengte be a népmûvésze-
ti kirakodóvásár standjait. A családos
vendégek a játszóház, az elôadások, a
sportprogramok és a fellépôk produk-
ciói között válogathattak. A délelôtti szí-
nész-horgászverseny résztvevôi és az es-
tig maradó közönség tagjai az árnyas
kerthelyiségben egy finom pohár bor
mellett pihenhették ki a halászbúcsú fá-
radalmait.

A Halászati és Öntözési Kutatóinté-
zet (Szarvas), a Magyar Madártani és
Természetvédelmi Egyesület (Buda-
pest) és az Aranyponty Halászati Zrt.,
(Százhalombatta) július 12-én, szomba-
ton a Szent Péter-napi halászbúcsú ke-
retében megrendezte a „Halgazdálko-
dás természetvédelmi területeken” cí-
mû workshopot, amelyet Dr. Váradi
László fôigazgató, (HAKI, Szarvas) nyi-
tott meg. Elôadást tartott Pintér Károly,
az FVM fôosztályvezetô-helyettese, Dr.
Szûcs István egyetemi docens (Debrece-
ni Egyetem, AMTC AVK, Debrecen),
Dr. Váradi László fôigazgató (HAKI,
Szarvas), Baczó Zoltán természetvédelmi
referens (AGROPISC Rt., Homoród-
szentpál, Románia), Simay Gábor pro-
jektmenedzser (MME Budapest), Lévai
Ferenc elnök-vezérigazgató (Aranyponty
Halászati Zrt., Százhalombatta). 
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Az 5500 hektáros tógazdaság valamennyi
halastava védett természeti területen fek-
szik, a Hortobágyi Nemzeti Park részei,
bioszféra-rezervátum és a ramsari egyez-
mény hatálya alá tartozik, emellett a világ-
örökség részét is képezi. A természetvédel-
mi elôírások betartása alapvetô szempont
a gazdálkodásban, s hogy lehet a termé-
szetvédelmi és a gazdálkodási érdekeket
egyeztetni, azt a vezérigazgató és munka-
társai bebizonyították.

Fontos és szerencsés dolog, hogy ma
már a természetvédelmi szakemberek is
elismerik, gazdálkodás nélkül a halastavak
természetvédelmi értékei nem tarthatók
fenn. Puskás Nándor úgy fogalmaz, hogy a
természetvédelem és a halgazdálkodás
közvetlen céljai eltérôek ugyan, de az érde-
kük közös. Ez pedig nem más, mint az,
hogy a halastavakban hosszú távon meg-
maradjon az eredményes tógazdasági hal-
termelés. Ez ugyanis a záloga annak, hogy
az itt kialakult természeti értékek – amit a
tudomány praktikusan tógazdasági öko-
szisztémának nevez – is hosszú távon fenn-
maradjanak.

A Hortobágyon alkalmazott egyedi bio
haltermelési technológiának köszönhe-
tôen olyan páratlan természeti értékek hal-
mozódtak fel, amelyek Európában is rit-
kák, s amelyeket védeni, fenntartani kell.

A védelem mellett fontos szemponttá vált,
hogy a nagyközönség elôtt is bemutassák
ezeket az értékeket, így egyre nagyobb
hangsúlyt kap a társaság életében az öko-
turizmus.

A halgazdaságot a 2002-ben indított
reorganizációs program keretében sike-
rült fejlôdési pályára állítani, jelentette ki a
vezérigazgató. A gazdálkodás nyereségessé
tétele nem ment egyik napról a másikra,
de a sziszifuszi munkának, a cég átvilágítá-
sának köszönhetôen a cégvezetés lépésrôl
lépésre korszerûsítette a gazdaságot. A szá-
mokról elég annyit mondani, hogy 2001-re
900 millió forint adósság halmozódott fel,
s ennél kevesebb volt az éves árbevétel.
Mára stabil gazdálkodást valósítottak meg,
az adósságot kifizették, az árbevételt meg-
duplázták (1,4 milliárd forint), a fennálló
problémákat megoldották, s a tavalyi mér-
leg is pozitív eredménnyel zárult. Feloldot-
ták a természetvédelem és a gazdálkodás
között fennálló antagonisztikus ellentétet
is, hiszen megtalálták a közös hangot a ter-
mészetvédôkkel. Nagy kihívást jelentett az
is, hogy a cég eszközállományának évrôl
évre bekövetkezett romlását meg kellett ál-
lítani, s éves szinten 150–200 millió forin-
tos fejlesztéseket kellett végrehajtani. Az
eredmények sorából kiemelendô, hogy a
gazdaság éves szinten mintegy 400 millió
forinttal járul hozzá a természetvédelmi- és
vízügyi költségvetéshez. 

Hortobágy szegény vidék, de a halgazda-
ság a vidék fejlôdésének az egyik legna-
gyobb motorjává vált, hiszen az önkor-
mányzatnak szinte egyedüli adófizetôje, s a
Hortobágyi Természetvédelmi és Génmeg-
ôrzô Társaság mellett a legnagyobb foglal-
koztató is egyben. A foglalkoztatottak szá-
ma 170 fô, de több családdal állnak gazda-
sági kapcsolatban, így a térségben mintegy
250 családnak biztosítanak kiszámítható
megélhetést. Ennek megfelelôen a társa-
ság a természetvédelmi és gazdasági
feladatok mellett igen jelentôs térségi, szé-
lesebb értelemben társadalmi funkciót is
betölt. A cég állami tulajdonban van, amit
a rendezett gazdálkodás és a fent említett
értékhalmaz kapcsán kialakult különleges
rendeltetésbôl fakadó nemzeti parki stá-
tusz is indokolttá tesz. 

Az elmúlt öt év alatt jó csapat kovácsoló-
dott össze. A vezérigazgató úgy fogalmaz,
hogy a 170 ember munkájának gyümölcse-
ként sikerült elérniük az eredményeket, s a
vezetésben – mind a kereskedelemben,
mind a termelésben és a számvitelben – ki-
ki magas színvonalon végzi a munkáját a
maga területén. A gazdálkodás eredmé-
nyességét azonban több költségtényezô je-
lentôsen rontja. Ilyen a népies nevén vízdíj-
ként emlegetett költségtényezô, amelynek
csökkentéséért a halász szakma egésze

Hortobágy ma már a haláról is híres
A Hortobágyi Halgazdasági Zrt. az ország legnagyobb mesterséges tógazdasága,
hiszen 5500 hektár vízfelülettel rendelkezik a cég. Az utóbbi években keveset hall-
hattunk a gazdaságról, ami annak is köszönhetô, hogy nincsenek botrányok, a
gazdálkodás csendben és eredményesen folyik. Nem volt mindig így, de amióta
Puskás Nándor vezérigazgató fiatal vezetôi csapata intézi a cég ügyeit, azóta a
hortobágyi tavak körül is elültek a negatív hírek hullámai. Nehéz, fáradságos
munkával tették rendbe a gazdaságot, s a 900 millió forint adósságállománnyal
átvett cég ma már nyereséges. Öt év óta egy fillér állami támogatást sem kapnak.

Puskás Nándor vezérigazgató

A halaspulton mindig friss a termék
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küzd évek óta. A vízgazdálkodással kapcso-
latos problémakör azonban túlmutat a tó-
gazdaságok nehézségein, hiszen világjelen-
ség a fokozódó édesvízhiány, így az ország-
ban visszatartott víz, és az azzal való gazdál-
kodás jelentôsége felértékelôdött. Sajnála-
tos módon a jelenlegi vízszolgáltatási rend-
szer alkalmatlan e szempont kezelésére, sôt
mondhatni, ellentétes folyamatot generál.

A Haltermelôk Országos Szövetsége és
Terméktanácsa többször kezdeményezett
tárgyalásokat a vízügyi szolgáltatókkal, ha-
tóságokkal, s ennek köszönhetô, hogy lét-
rejött egy „vizes bizottság”, amely számba

veszi a problémákat. A bizottságnak Puskás
Nándor is tagja, aki úgy gondolja, hogy a
vízszolgáltatással kapcsolatos költségele-
mek – Hortobágyon ez az összeg már eléri
a 150 millió forintot évente – gazdasági
szempontból nehezen értelmezhetôk, s
rengeteg anomáliával terheltek. A problé-
ma többek között az, hogy a szolgáltatás
sokszereplôs, s ezért is lép fel egy szolgálta-
tási ár-érték arány torzulás. Azokat a vize-
ket, amelyek gravitációval érkeznek a Hor-
tobágyra, irreálisan magas áron adják a tó-
gazdaságnak. A tárgyalások arra irányul-
nak, hogy országos szinten dolgozzanak ki
egy vízgazdálkodási stratégiát. A vizes bi-
zottság tárgyalásai hasznosak, mert a víz-
ügyi szaktárca képviselôi egy asztalhoz ül-
tek a tógazdákkal, s közös gondolkodással
kívánják a vízszolgáltatást rendbe tenni. Ez
elengedhetetlen ahhoz, hogy az ország
eredményesebben, hatékonyabban gazdál-
kodjon édesvízkészletével.

Hortobágy nem híres a túlzott halfo-
gyasztásáról. A halgazdaság kereskedelmi
tevékenységét az alapozza meg, hogy a tó-
gazdaság kiváló ökológiai adottságokkal
rendelkezik, s az extenzív bio haltermelés
technológiájával kiváló minôségû halat ál-
lítanak elô. Ez azonban kevés a biztonsá-
gos piaci részesedés megszerzéséhez. „A
kereskedelemben soha nem lehet elége-
dett az ember, és nem szabad hátradôlni”-
jelentette ki a vezérigazgató. A tapasztala-
tok szerint a kereskedelmi láncok, ag-
resszív piacpolitikájuk révén, komoly bevé-
telkiesést okoznak a halgazdaságoknak, így

a hortobágyi cégnek is. Nem csoda, hogy a
közelmúltban már nem küzdöttek olyan
vérmesen a bekerülésért egyes kereskedel-
mi láncoknál, mint korábban, s a lefelé
szorító áralkuk miatt több alkalommal
felálltak a tárgyalóasztaltól is. Más piacok
után néztek, és találtak is, vagyis a kereske-
delmi láncokon kívül is van élet.

Új piaci szegmenset jelentett az is, hogy
egy évvel ezelôtt Debrecenben nyitottak
egy halboltot, amelyen keresztül nem csu-
pán a lakosságot látják el élô és feldolgo-
zott hallal, hanem az éttermeket is. Ennek
hozománya, hogy a debreceni éttermek
közül háromban is hortobágyi halakból el-
készítenek menüsort, s ezeket a halétele-
ket egész nyáron kínálják a betérô vendé-
geknek, mégpedig elérhetô, kedvezô áron.
A halgazdaság ma már kész arra, hogy a
feldolgozójukból olyan konyhakész termé-
keket szállítsanak, amelyek megfelelnek a
legmagasabb élelmiszerhigiéniai követel-
ményeknek, így a közületi vevôk (pl. étter-
mek) igényeinek is. Bár még az akcióprog-
ram elején járnak, a siker borítékolható,
ugyanis már most látható, hogy a lakosság
igényli a jó minôségû magyar halból készí-
tett ételeket. Mára az is világossá vált, hogy
az alacsony éttermi fogyasztás oka sok eset-
ben nem az igény, hanem a kínálat hiányá-
ból adódik. Ezért javasolja Puskás Nándor
a többi halas cégnek, hogy indítsanak hoz-
zájuk hasonló akciókat a szûkebb környe-
zetükben, így akár országosra is nôhet ez a
kezdeményezés.

H. Gy.

Sebestyén Attila, a Hortobágyi Halgaz-
daság Zrt. kereskedelmi igazgatója a
halbolt nyitásának egyéves évforduló-
jával kapcsolatban elmondta, hogy ez
alkalomból kiskereskedelmi akciókkal
várják a vevôket. Pontgyûjtô akciót in-
dítottak, s aki elegendô pontot gyûjt

össze, az kisebb használati tárgyak kö-
zül válogathat. A debreceni éttermek
– ha szabad ezt mondani – rászoktak a
hortobágyi halra, s a bolttól veszik,
rendelik a szükséges halmennyiséget,
ahonnan feldolgozottan, konyhaké-
szen akár házhoz is szállítják a kért ter-
méket. Az éttermi akciókkal bebizo-
nyosodik a helyi lakosok és a turisták
számára is, hogy érdemes édesvízi ha-
lat fogyasztani, mert ízletes és változa-
tos ételek készülnek belôlük. Olyan
ételek, amelyekkel ritkán vagy egyálta-
lán nem találkoznak a fogyasztók. Az
akcióhoz három étterem kapcsoló-
dott, de ennél többel van üzleti kap-
csolatuk. S ahogy az egyik étterem
pincére is megerôsítette, ezekben a
hetekben lényegesen megnôtt a hal-
ételek fogyasztása.

A valódi siker azonban az lesz,
hogy ha a debreceni halfogyasztás
legalább megduplázódik. A hortobá-
gyi cég ezen is dolgozik…

Természetvédelmi rendeltetésû halastavak mûködtetésének tapasztalatai 
a Hortobágyi Halgazdaságban

Halasi-Kovács Béla, Puskás Nándor
Hortobágyi Halgazdaság Zrt., Hortobágyi Halastó

A Hortobágyi Halgazdaság Zrt. halastavainak teljes területe – 1998 óta, a Hortobágyi
Nemzeti Park részeként – védett természeti terület. A védettség státuszából fakadó ter-
mészetvédelmi korlátozás új helyzet elé állította a társaságot. Ezen túlmenôen a termé-
szeti értékek védelme, a nyereségorientált termelés mellett, a tulajdonos – a környezet-
védelmi miniszter – kiemelt elvárásai között is megjelent. A termelés fenntarthatósága
érdekében részben új technológiai elemek, részben kiegészítô módszerek kidolgozásá-
ra volt szükség. Ezek megteremtésére a halgazdaság munkatársai 2002. óta végeznek
kutatás-fejlesztési munkát.

A munka során cél volt a természeti értékek megôrzése, illetve fejlesztése oly mó-
don, hogy ezzel együtt megôrizhetô legyen a halállomány a halfogyasztó madaraktól,
elsôsorban a nagy kárókatonától. A fejlesztések elméleti alapját az a felismerés képez-
te, hogy a halastavak mint mesterséges sekély vizes élôhelyek fenntartására mind ter-
mészetvédelmi, mind közgazdasági szempontból az extenzív tógazdálkodás nyújtja a
legmegfelelôbb megoldást. Az eredményeket a madár-monitorozás adatai támasztják
alá.

A fejlesztések eredményeként létrejött a halastavak tömbösített rendszere, vagyis a
veszélyeztetett korosztályok termelése azokon a területeken történik, ahol a szükség-
szerû madárriasztás a lehetô legkisebb zavarással jár. Kismértékben átalakult a népesí-
tés szerkezete, továbbá a kihelyezett halak testmérete mind az ivadék, mind a nyújtott
korosztály esetében nôtt. A termelô tavak mellett ún. madáretetô tavak kialakítása és
mûködtetése kezdôdött el. 

A munka megkezdése óta a társaság eredményeinek javulása – természetvédelmi és
gazdasági szempontból egyaránt – azt mutatja, hogy jó úton járunk, a Hortobágyon
kialakított módszer eredményei hasznosíthatóak lesznek más természetvédelmi terüle-
ten mûködtetett tógazdaságok számára is.A valódi siker azonban az lesz, hogy ha a deb-
receni halfogyasztás legalább megduplázódik. A hortobágyi cég ezen is dolgozik…

Sebestyén Attila kereskedelmi igazgató
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EURÓPAI HÍREK, ESEMÉNYEK

Az Európai Halászati Szövetség az éves ren-
des közgyûlését a Kanári-szigeteken ren-
dezte meg, május 23–24-én. Köztudott,
hogy a FEAP munkájában csak a 2004-es
bôvítés óta kapott nagyobb szerepet, hang-
súlyt az édesvízi haltermelés, a tógazdálko-
dás, lévén, hogy az újonnan csatlakozott
közép-kelet-európai országokban – ahol
nincs tengerpart – sokkal nagyobb mérté-
kû a tógazdálkodás, mint a korábbi 15
uniós országban. Ebbôl adódik, hogy ne-
künk, magyaroknak a FEAP édesvízi bizott-
ságában zajló munka a fontos, s külön is
megtisztelô, hogy a bizottság levezetô elnö-
ki tisztét Tölg László, a Haltermosz munka-
társa tölti be 2010. májusáig, az új választá-
sig.

Dráguló termelés
Az édesvízi bizottság ülésén a francia, a
holland, a német, a cseh és a magyar hal-
termelôk szövetsége képviseltette magát, s
ahogy ez a korábban megszokott rend sze-

rint zajlott, a szövetségek képviselôi most is
beszámoltak országaik elôzô évi halterme-
lési eredményeirôl. A franciák részérôl –
mivel ôk elôször vettek részt a bizottság
ülésén – Dominique Duval nyitotta a sort.
Franciaországban 70 ezer hektár halastó
mûködik, de nem jellemzôen pontyot ter-
melnek a tavakban. Leginkább a tokfélék
szaporítási, tenyésztési kultúrája terjedt el,
elsôsorban a kaviártermelés miatt, hiszen e
termék piaca nagy ütemben fejlôdik. A
francia beszámolót a német képviselô,
Christian Proske mondandója követte, aki a
német pontytenyésztés mennyiségi vissza-
esésének elsôdleges okát a kormorán el-
szaporodásában és a KOI-herpeszvírus
megjelenésében látja. Christian Proske
nem titkolta, hogy 2007-ben Németország-
ban ezer tonna ponty pusztult el a KOI-
herpeszvírus megjelenése miatt. A kormo-
rán szintén nagy mennyiségû ivadékot és
tenyészhalat pusztított el, s ez is jelentôsen
csökkentette a halállományt. Az emelkedô
termelési költségek miatt (üzemanyag, ta-

karmány, energia stb.) a kihelyezéseket is
mérsékelték a német gazdák. Meglepô
volt, hogy a 700–800 kilogramm/hektár ki-
helyezésrôl 600 kilogrammra csökkentet-
ték a kihelyezett halmennyiséget (nálunk
magyaroknál átlagosan 320 kilogrammot
tesz ki az egy hektárra jutó kihelyezés), de
a költségnövekedés így is jelentôs problé-
mát okoz az idén a tógazdaságokban.

A német tógazdák az elmúlt évben há-
rom toktermelô telepet hoztak létre. E te-
lepeken egyre nagyobb a kaviártermelés.
Az elmúlt évben 700 tonna afrikai harcsát
állítottak elô Németországban, míg az
idén ezer tonna afrikai harcsa termelését
tervezik abban bízva, hogy az igen ala-
csony, és a termelôk számára elfogadhatat-
lan piaci ár emelkedik. A németek afrikai
harcsa-termelési kapacitása egyébként 900
tonna körüli. A pontyárakról szólva Chris-
tian Proske elmondta, hogy várakozásuk
szerint a jelenlegi 1,90 euró körüli ár 2,30
euróra emelkedik. Dolgoznak az angolna
állomány rehabilitációs tervén, amirôl az
tudható, hogy több tagállamra is kötele-
zettséget róhat a végrehajtása. Nekünk,
magyaroknak az a hivatalos álláspontunk,
hogy a rehabilitációs terv végrehajtása
ránk ne vonatkozzon, mivel folyóink a Fe-
kete-tenger felé folynak, így igen kicsi,
mondhatni nulla az esélye annak, hogy a
magyar vizekbôl az angolna eljusson a Sar-
gasso-tengerbe.

A fogas süllô-termelés fejlesztését –
akárcsak idehaza – a németek is szorgal-

Erôsödô akvakultúra az EU-ban
A közelmúltban két fontos „brüsszeli” tárgyaláson vett részt Tölg László, a Halter-
melôk Országos Szövetsége és Terméktanácsának munkatársa. A május 23–24-én
a Kanári-szigeteken megtartott FEAP-ülésen (Európai Halászati Szövetség) Tölg
László az édesvízi bizottság levezetô elnökeként, míg Csoma Gábor a Haltermosz
társelnökeként volt jelen. Június 8-án Brüsszelben az ACFA (Halászati és Akva-
kultúra Tanácsadó Testület) 2-es csoportja ülésezett, amelyre Tölg László a
FEAP-bizottság tisztviselôjeként kapott meghívást.

A magyar tógazdálkodás még nem elismert az európai akvakultúrában
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mazzák, mivel kedvezô a piac, de az inten-
zív rendszerekben egészségügyi problé-
mák okoznak nehézségeket. Ugyancsak ez
a problémakör érinti egy új halfaj, a sávos
sügér termelését is, amely iránt a magyar
tógazdák is érdeklôdnek. Christian Proske
kitért a tavaszi virémiára, mint a tilalmi lis-
tán szereplô betegségek egyikére. Két-há-
rom éve hangoztatja a német szakember,
hogy ilyen probléma nincs a tógazdaságok-
ban, s az a véleménye, hogy ennek a beteg-
ségnek nem volna szabad a listán szerepel-
nie. A magyar álláspont ezzel ellentétes.
Tölg László elképzelhetônek tartja, hogy fel
kell adnunk ezt a véleményünket és csatla-
koznunk kell a már többségben lévô, azt a
listáról levenni szándékozó országokhoz.

A csehek részérôl Jan Huda, a cseh hal-
termelôk szövetségének az elnöke, a trebo-
ni tógazdaság igazgatója (a gazdasághoz
15 ezer hektár vízfelület tartozik) számolt
be hazája tógazdasági haltermelésének ta-
valyi eredményeirôl. Míg tavaly arról adtak
számot, hogy elfogyott a ponty, addig má-
ra az derült ki, hogy tavaly év végén, idén
év elején a magyar piacra is bejutott a cseh
ponty. Az ülésen rákérdeztek arra, hogy
van-e KOI-megbetegedés a cseh tavakban.
Jan Huda – miként évekkel ezelôtt – ezút-
tal is határozott nemmel válaszolt, s ilyen
egészségügyi problémájuk nem is volt.

Új akvakultúra
Az ACFA 2-es munkacsoportjának elnöke
az a Richi Flynn, akit a Haltermosz horgász-
jegy tagozata már megismert az írországi
tanulmányútja során. Az egynapos ülés na-
pirendjén szerepelt a víz keretirányelv al-
kalmazási tapasztalatainak a megvitatása.
Tölg László a magyar véleményt tolmácsol-

va arról számolt be, milyen anomáliák ke-
letkeztek bizonyos jogszabályok bevezeté-
sével a magyar tógazdaságokban. Az ülé-
sen jelen volt a Környezetvédelmi Általá-
nos Igazgatóság képviselôje, aki érdeklôd-
ve hallgatta, milyen küzdelmet folytat a
szövetség a magyar államigazgatással an-
nak érdekében, hogy elismerjék a tógazda-
ságok környezetre gyakorolt pozitív hatá-
sait. Így végre ne csak vízszennyezônek te-
kintsék a haltermelôket, hanem az irány-
elvnek megfelelôen, módosított víztestnek
ismerjék el a magyar tógazdaságokat. Az új
tagállamok csatlakozásával egy új akvakul-
túra-technológia került be jelentôs terület-
tel az Európai Unióba, s minden bizonnyal
azért alakulhattak ki a mostani anomáliák,
mert a brüsszeli döntéshozók sem ismerik
a tógazdasági technológiákat. Érdekes volt
hallani, hogy a spanyolok a magyarokéhoz
hasonló problémákat vetettek fel, így a
szennyvíz bírság mértékének a növekedé-
sét, a bejövô és kimenô vízparaméterek kü-
lönbözôségébôl adódó problémákat. Sok
esetben a spanyol tavaknál is rosszabb a be-
jövô víz minôsége, mint az elengedetté, s
ennek ellenére nem kapnak kompenzá-
ciót. Ha viszont túllépik a határértékeket,
akkor komoly bírságot kell megfizetniük.

Az ülésen rákérdeztek a tagállamok kép-
viselôinél, hogy hazájukban hogyan törté-
nik a természetes vizek halpótlásának álla-
mi támogatása. A válaszokból kiderült,
hogy Németországban, Csehországban le-
hetôség nyílik arra, hogy az állam tulajdo-
nában lévô vizek halkihelyezéséhez az ál-
lam támogatást adjon nemzeti forrásból.
Ezek után informális fórumon a spanyol
képviselôtôl is azt a tájékoztatást kapta Tölg
László, hogy náluk is van lehetôség erre a
megoldásra. Kérdés, vajon Magyarorszá-

gon a szakigazgatás biztosítja-e ezt a lehetô-
séget a halgazdálkodók számára?

Az ülésen szó volt a termékcímkézésrôl.
Egyedi termékcímkézést szeretnének al-
kalmazni Európában, természetesen nem
az élô, hanem a piacra került halakon.
Tölg László megkérdezte, hogy mi van ab-
ban az esetben, ha maga az élô hal az áru?
Magyarországon ugyanis az élô hal árusítá-
sa napjainkban is gyakorlat. A válasz az volt
erre, hogy csak azon tagországban lép élet-
be ez az ajánlás, amelyik hajlandó bevezet-
ni ezt a direktívát. Az elgondolás csupán a
piac védelme érdekében született, mivel
harmadik országokból – elsôsorban a Tá-
vol-Keletrôl – olyan mennyiségû import
hal érkezik az unió piacára, hogy veszélyez-
teti a belföldi piacokat. S nem csupán a
mennyiséggel van probléma, hanem a mi-
nôséggel is. Hollandiában például több-
ször kiderítette a fogyasztóvédelmi ható-
ság, hogy az import halban nehézfémet,
malachitzöld-maradvány található. Éppen
ezért a FEAP egységes uniós címkézést kí-
ván alkalmazni annak érdekében, hogy a
fogyasztók számára egyértelmûen kiderül-
jön a hal eredete és minôsége, s az, hogy
mit is tartalmaz az adott termék.

Parázs hangulatban
Az ír elnök parázs hangulatot varázsolt az
ötödik napirendi pont keretében, mivel
eléggé indulatosan fogalmazta meg véle-
ményét a Natura 2000 területekrôl szóló
jogszabály alkalmazásáról a Környezetvé-
delmi Általános Igazgatóság képviselôjé-
nek. Amikor ugyanis a jogszabályt elkezd-
ték megalkotni, a környezetvédelmi igazga-
tóság azt ígérte a FEAP-nak, hogy a Natura
2000 elôírásai nem vonatkoznak az akva-
kultúra képviselôire. Vagyis elismerik azt a
tevékenységet, amit a haltermelô a környe-
zetében folytat, hiszen az nem mond ellent
a Natura 2000 elôírásainak sem.

Úgy tûnik, hogy Írországban nem így
történtek az események: kijelölték a
Natura 2000 területeket, aminek következ-
tében az akvakultúrás területek 25–30 szá-
zaléka bekerült a Natura 2000 programba
(nálunk 75 százalékos ez az arány). Íror-
szágban olyan korlátozó rendelkezéseket
kívánnak bevezetni, amelyek lecsökkent-
hetik az egyébként is alacsony termelési
szintet. Ez pedig a gazdálkodás finanszíro-
zását teszi lehetetlenné, hiszen a bankok-
nál is rosszabb hitelezési besorolást kap a
gazdálkodó. Az ír elnök arra kérte a kör-
nyezetvédelmi igazgatóság képviselôjét,
hogy járjanak el az eredeti ígéretnek meg-
felelôen, vagyis az akvakultúrás területekre
ne vonatkozzon a Natura 2000 program-
ból adódó korlátozás. Magyarországon
egyébként nincs ilyen korlátozás a tógaz-
daságoknál, s tudomásunk szerint a kör-
nyezetvédelmi tárca nem is kíván korlátoz-
ni semmit azon túl, amit a „Jó tógazdálko-
dási gyakorlat”, s az agrár-környezetgazdál-
kodási program elôír.

h. gy. 

Tölg László itthon is népszerûsíti a halat, a halfôzést. Csopakon is gyorsan kiürült a bográcsa....
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Azt már Herman Ottó fogalmazta meg, hogy
„azt hinné valaki, hogy egyszerû dolog tüzet
rakni, vagy megfôzni vagy megsütni a halat,
és avval vége? Jaj, de közönséges sütés-fôzés
és a halász sütés-fôzése közt van akkora kü-
lönbség, mint a reggeli csöndes mise és a fé-
nyes nagy mise között: nem elég ahhoz a tu-
domány, ész kell ahhoz”. Bármilyen könnyû-
nek is tûnik – hal, vöröshagyma, pirospapri-
ka, só, víz és tészta –, jó halászlét nem min-
denki tud készíteni. Sokak szerint az igazi ba-
jai halászlé az igazi bajaiak tudománya. Errôl
tettek bizonyságot július 12-én, szombaton a
13. Bajai Halfôzô Fesztiválon is.

Tömeges „halpusztulás”, s – dr. Révfy Zol-
tán polgármester beköszöntôje szerint – az
eddigieknél is fûszeresebb és pikánsabb
fesztivál várta az idelátogatókat július 10. és
13. között. Idén ugyanis a szokásos egynapos
eseményt négy napra bôvítették a szervezôk,
így a látogatóknak is kijutott a feladatokból,
ha másból nem, a kóstolásból vagy az éjjeli
mulatságból. Csütörtökön környékbeli ha-
gyományôrzô csoportoknak köszönhetôen
Felsô-Bácska néptánca mutatkozott be a
Szentháromság téri nagyszínpadon. A
hosszú hétvége alatt közkedvelt mûvészek,
zenekarok élô koncertjei szórakoztatták a
vendégsereget. A belváros különbözô he-
lyein változatos kísérôrendezvényeket tartot-
tak. Például Pump Károly fotómûvész dunai
árvizet megörökítô fényképeibôl nyílt kiállí-
tás a Petôfi-szigetre vezetô hídon. A kísérô-

rendezvények között szerepelt például a Fes-
tôiskola, melyben a Magyar Képzômûvészeti
Egyetem hallgatói 3 napig Baján, a történel-
mi belvárosban, továbbá 3 héten keresztül
Baján és környékén alkottak.

Az idei évtôl a Baja Marketing Kft. szer-
vezi a rendezvényt, melynek ügyvezetôje,
Bócsa Barnabás elmondta: a hozzájuk beér-
kezett vélemények szerint nagyon jól sike-
rült az idei halfôzés. Csütörtöktôl vasárna-
pig óriási tömeg vett részt a programokon.
Ebbôl is látszik, volt létjogosultsága, hogy
négy napra bôvítették a fiesztát. Külön
öröm volt számukra, hogy semmiféle atro-
citás, rendbontás nem történt a fesztivál

ideje alatt. Nagy hangsúlyt fektettek a meg-
felelô infrastruktúra kiépítésére, a tiszta-
ságra, a mobil WC-k nagy számára. Osztat-
lan sikert aratott a fôzôk között, hogy a pa-
dok 90 százaléka új volt.

A Bajai Horgász Egyesület 10 mázsa mé-
retes pontyot és 10 db számozott kapitális
pontyot telepített a Sugovicába, s aki az elsô
hármat ezek közül kifogta, díjat kapott. 

A fesztivál központi eseménye, maga a
halfôzés szombaton délután kezdôdött, 18
órakor dr. Révfy Zoltán polgármester ünne-
pélyes tûzgyújtásával, melyet követôen sûrû
füstfelhô mögé rejtezett a város szíve, a
Szentháromság tér és környéke, valamint a
Petôfi-sziget. A rendezvényen idén is közel
másfélezer bográcsban kezdett egyszerre fô-
ni a helyiek nemzeti eledele, a bajai halászlé.

A fesztiválon a város lakói és az elszárma-
zottak mellett ezúttal is ismert színészek, po-
litikusok és sportolók sürgölôdtek a bográ-
csok körül. Mint a polgármester elmondta,
1996-ban rendezték az elsô fesztivált, abban
az évben még 463 bográcsban rotyogott a
halászlé. Akkor a fôzéshez 3 tonna halat,
3000 darab vöröshagymát, 150 kiló paprikát
és 4000 liter vizet használtak, s az ínyencsé-
get 6000 vendég fogyasztotta el. A legidô-
sebb halfôzô 76, a legfiatalabb 12 éves volt.
Az eddigi rekordot az ezredforduló éve tart-
ja – 2000-ben 2014-en fôztek egyszerre. Mint
megtudtuk, kis honunkban Baján fogyaszt-
ják a legtöbb halat, évente fejenként 66 ki-
lót, miközben az országos átlag 3,7 kilo-
gramm. Ezen a szombaton dr. Révfy Zoltán
polgármester jelére 1500 bográcsgazda
kezdte egyszerre elkészíteni remekmûvét.
Szerény számítások szerint a bajai speciali-
táshoz ezen a szombaton 12 tonna hal, 1800
kg vöröshagyma, 240 kg só, 600 kg törött
paprika és 14.000 liter víz kellett. A négyna-
pos rendezvényre csaknem százezren voltak
kíváncsiak.

Aki még nem próbálta, annak talán nem
is lehet teljes képe Bajáról és a bajaiak éle-
térôl. 

Halászlé vagy hallé, dunai vagy tiszai, tész-
tával vagy tészta nélkül, hosszan vagy rövi-
den fôzve? – e kérdésekben ma is folyik a vi-
ta – mondta Gráf József miniszter, aki maga
is rendszeres résztvevôje a fesztiválnak. Baja
szerencsés város. Minden adott ahhoz, hogy
egy ilyen nagyszabású gasztronómiai rendez-
vényt megszervezzenek: a Duna és a
Sugovica halban gazdag vize, a város medi-
terrán hangulata és barátságos légköre, és
nem utolsó sorban a bajai emberek több év-
százados tapasztalata, tehetsége és hozzáér-
tése, mellyel a legfinomabb, legízesebb ha-
lászlét készítik el. Mindezeknek köszönhetô,
hogy a Bajai Halfôzô Fesztivál az ország és
Európa kiemelkedô jelentôségû kulturális
és turisztikai értékévé vált.

Vinicz

A bajai hal nagy napja
Ismét eljött az idô, hogy egy igazi népünnepély keretében – amely nem mellesleg Ma-
gyarország egyik legnagyobb gasztronómiai fesztiválja – megünnepelhessük a nya-
rat, a Dunát, a halakat, no meg azokat, akik a legjobban tudják elkészíteni ôket.
Ez pedig a 13. Bajai Halfôzô Fesztivál volt. Egy helyi lakostól – hiteles személytôl –
hallottam a legpontosabb definíciót, amely szerint a bajai halászlé jellemzôje, hogy
szabadtûzön, bográcsban, férfiak fôzik és „gyufatésztával” fogyasztják.
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Már nagyüzemben is fôzik a bajai hallét

Gráf József agrárminiszter – ha teheti – ott van
Baján


