
• Elnök úr, miként tekint a XXXIV. Or-
szágos Halfôzô Versenyre?

– Úgy, hogy ez az idei év egyik legfonto-
sabb rendezvénye. Készültünk és készü-
lünk rá, s ôszintén örülünk, hogy Szarvas
város polgármestere, Babák Mihály szíve-
sen vállalta a védnöki szerepet, miként
Gráf József FVM-, és Szabó Imre KvVM-mi-
niszterek is. Ebbôl adódóan minden tá-
mogatást és segítséget is megadtak az ese-
mény rendezéséhez. Minden országos hal-
fôzô verseny egyedi és megismételhetet-
len, ezért izgalmas lenne az eddigi verse-
nyekrôl szóló tudósításokat egy kötetbe
gyûjtve elolvasni. Az idei versenynek is
akad számos újdonsága. Az persze nem új-
donság, hogy a korábbi három kategória
eggyel bôvült, mert már tavaly Akasztón, a
sziki pontyból készült halászlé belépett ne-
gyedik kategóriaként. Az idén az afrikai
harcsából készült ételek adják a külön ka-
tegóriát, eddig ezek az ételek az egyéb ka-
tegóriában indultak. A verseny szempont-
jából tehát az újdonság erejével hat az af-
rikai harcsából készült ételek versengése,
miután a szervezôk ezt kérték. A Szarvas-
Fish Kft. afrikai harcsatermelô-nagyhata-
lom Magyarországon, így érthetô a kéré-
sük. Az országos versenynek egyébként ez
célja is, hiszen mindenféle halétel népsze-
rûsítése fontos szempontként fogalmazó-
dott meg.

• Errôl az jut eszembe – már csak azért
is, mert most ért véget a pekingi olimpia –
hogy a rendezô országok rendre egy új
sportágat emeltek be a játékok sorába.
Olyan sportágat, amely addig még nem
szerepelt a korábbi olimpiákon, de a ren-
dezô ország számára fontos volt. Ilyen
volt 1964-ben Tokióban a cselgáncs, de
sorolhatnánk tovább a példákat.

– A szervezôk az ötletet adják, nem a fô-
zôket, így semmit nem változtat a már elis-
mert, korrekt lebonyolítási renden, ami
biztosítja a verseny tisztaságát. Ebben a ka-
tegóriában is egy pártatlan, laikus és hoz-
záértô személyekbôl álló zsûri pontozza, a
fôzô személy ismerete nélkül, az ételeket, s
minden bizonnyal a legjobb étel gyôz,
amit nem biztos, hogy szarvasi versenyzô
fôzött. A tokiói olimpiában benne volt az a
lehetôség, hogy a japán dzsúdósokon kívül
más nem igazán nyerhetett olimpiát…

• Bennfentesek tudják, hogy 1964. októ-
ber 23-án Japán lakossága igen nehéz per-
ceket élt át: a holland Antonius Geesink a
legfontosabb súlycsoportban, az abszolút
kategóriában, a tizedik percben legyôzte a
japánok dzsúdó-példaképét, Kaminaga
Akiót. Egy nemzet zokogott…

– Hát, ez perszonális öngól, de úgy gon-
dolom, hogy a dzsúdónak a világon való el-

terjesztéséhez nagymértékben hozzájárult
a tokiói olimpia. Zárva az olimpiai hason-
latot, azt kívánom, hogy az afrikai harcsa is
legalább olyan sikereket érjen el idehaza
és a nagyvilágban, mint a dzsúdó. Annyit
azonban még hozzátennék: a mi verse-
nyünkön nem lesz hiány arany-, ezüst-, és
bronzérmekben, mert a verseny szabályza-
ta és a hagyományaink alapján minden
ételt minôsítünk. Remélem, hogy idén
sem lesz olyan étel, amely ne érné el
legalább a bronz fokozatot. Kategórián-
ként külön díjazzuk az elsô három helye-
zettet, s a négy kategóriából a legtöbb pon-
tot kapó versenyzô nyeri el az ország leg-
jobb halfôzôje címet, az ezzel járó külföldi
utazással együtt. A díjak persze nem vetek-
szenek az olimpikonok díjazásaival. Saj-
nos… S amit még újdonságként megemlí-
tenék: szintén a szervezôk kérték, hogy le-
gyen egy „Civilek a bográcsnál” kategória,
amely a nem profi versenyzôk számára je-
lent versenyzési lehetôséget.

• Aktuális érdekképviseleti témakörre
váltva, az FVM egy új rendelet-tervezetet
adott közre – a tenyésztett víziállatokra vo-
natkozó állat-egészségügyi követelmények-
rôl szóló rendelettervezetrôl van szó –
amelyet egyeztettek a minisztérium illeté-
keseivel.

– Lényeges rendeletrôl van szó, aminek
két dolog ad aktualitást. Az egyik, hogy
szeptember 1-én hatályba lép az élelmi-
szerláncról és annak hatósági felügyeleté-
rôl szóló, idén elfogadott 46. számú tör-
vény. Ez a törvény több olyan jogszabályt is
hatályon kívül helyez, amit az állat-egész-
ségügyi és élelmiszerbiztonsági törvény tar-
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Halfôzés és érdekvédelem
Az idei, XXXIV. Országos Halfôzô Versenynek Szarvas adott otthont augusztus 29–30-
án, miután tavaly eldôlt, hogy a Radics Ferenc vezette Szarvas-Fish Kft. a Halterme-
lôk Országos Szövetsége és Terméktanácsa megbízásából elvállalja az esemény szerve-
zését. Dr. Orosz Sándor ügyvezetô elnök már akkor biztos volt benne, hogy a verseny
magas színvonalú lesz. Ugyanúgy az érdekképviseleti tevékenységben sem volt nyári
uborkaszezon, hiszen egy fontos FVM rendelet-tervezetet kellett véleményezni. Azt sem
felejtettük ki beszélgetésünkbôl, hogy a 2008-as a víz éve, s a pekingi olimpiáé.

(Folytatás a 2. oldalon)
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Dr. Orosz Sándor nyitotta meg a versenyt



talmazott. A másik ok az, hogy ezen a té-
ren változtak az Európai Unió kötelezô és
ajánlott elôírásai. A szabályozás egyébként
nem új, hiszen eddig is naponta jelentkez-
tek azok a törvénybôl adódó feladatok,
amelyek sok esetben nem éppen kelleme-
sen érintették a vállalkozókat. A rendelet-
tervezet mindemellett tartalmaz számos
más jelentôs változást is, éppen ezért volt
kellemetlen, hogy a tárca két munkanap-
nál nem adott több idôt a véleményezésre.
Ezt azért is nehezményeztem, mert ezekrôl
a kérdésekrôl már márciusban kezdemé-
nyeztem egyeztetést a minisztériummal. Az
egyeztetés azonban fontos volt, mert a leírt

normaszöveg rossz, s alkalmatlan arra,
hogy végrehajtsák. Ez pedig önmagában
járványügyi kockázatot hordoz. Azért sem
szabad félvállról venni a történetet, mert a
koi herpeszvírus fenyeget. S ha járvány- és
állat-egészségügyi szempontból nem lehet
elejét venni a fenyegetésnek, akkor a ma-
gyar haltermelô kiszolgáltatottá válik. Nem
véletlen, hogy az EU már szeretné a koi
herpeszvírust is a tiltó listára venni.

• Tisztában vagyok azzal, hogy a 35 olda-
las rendelet-tervezetet itt és most nem tud-
juk végigelemezni, de említsen meg né-
hány fontosabb paragrafust, amirôl vita
folyt az egyeztetés során.

– A tárca képviselôvel abban marad-
tunk, hogy a megváltozott törvényi elôírá-

sokat, valamint az elképzelt miniszteri ren-
deleti szabályokat készek ismertetni a szep-
temberi dinnyési agronómusi értekezle-
ten. Izgalmas összejövetel elé nézünk, s bí-
zom benne, hogy a változtatások megjelen-
nek a végleges normaszövegben. Ami a vál-
toztatási igényeinket illeti, elfogadhatat-
lannak tartjuk, hogy miközben a díszálla-
tok nagymértékben hordozói a koi her-
peszvírusnak, az ezzel kapcsolatos szabá-
lyozás ne változzon. Egyetértettünk abban,
hogy a magánakváriumokban ne kutakod-
jon a hatóság, de a díszhal kereskedôknél,
a szállításnál ugyanolyan szigorú állat-e-
gészségügyi elôírások lépjenek életbe,
mint a haltermelôknél. A másik: burjánzik
Magyarországon az adminisztráció, de

Babák Mihály, Szarvas polgármestere (or-
szággyûlési képviselô a FIDESZ MPP sorai-
ban) örömmel vállalta a védnökséget és se-
gítette a Szarvas-Fish Kft. ügyvezetését a
XXXIV. Országos Halfôzô Verseny meg-
rendezésében. A vállalás és a segítés nem
öncélú, hiszen a város érdekében történt
mindez. Egyrészt azért, mert Szarvas szép
város, és jó dolog az, ha a magyar halászság
színe-java közelebbrôl is megismeri. Más-
részt, a polgármesternek meggyôzôdése,
hogy a haltermelés szép jövô elôtt áll, még
ha ma mostohán is bánik a hatalom az ága-
zattal. Babák Mihály úgy véli, hogy az agrár-
tárcánál sem megfelelô módon kezelik a
halászság ügyeit, mert a haltermelésnek, 
-feldolgozásnak és kereskedelemnek az
uniós tagországok többségében nagyobb
rangja és megbecsültsége van.

A Körösök vidékén a haltermelésnek és -
fogyasztásnak régi és szép hagyományai
vannak, bár nem éri el azt a szintet, mint
Baja és Szeged környéke. Szarvas afféle vég-
vára a hazai halászati ágazatnak, hiszen sok
jó, kiváló szakember, halászati cég, kutató
jön és él is a városban. Az országos halfôzô
versenyen a látogatók más oldalról is
megismerkedhetnek Szarvas nevezetessé-
geivel, lakóival. Az alföldi városról érdemes
tudni, hogy nem régi település, mert a tö-
rökdúlás idején teljesen elpusztult. Kétszáz
kilencven éve, hogy ismét benépesült ez a
környék, és itt található a történelmi Ma-
gyarország és a Kárpát-medence mértani
közepe. Miként a halfôzô verseny is közép-
pontban van, mivel a hétköznapokra is ki-
hatással bír az esemény.

A polgármester bevallása szerint kedveli
a halat, s a családi asztalon gyakran elôfor-
dulnak halételek. Elsôsorban a Szarvas-Fish
Kft. új, feldolgozott, afrikai harcsából ké-
szült termékeit vásárolják, de a polgármes-

ter már gyerekkorában – Szarvason szüle-
tett – is horgászott, és sokféle halat fogott
és evett. Az akkori szegénységbôl is adó-
dott, hogy a hal könnyen hozzáférhetô hús-
termék volt, így sokat ettek belôle. Ma már
a tengeri halat is szívesen fogyasztja, s ha
külföldön jár, akkor az étkezés középpont-
jában a hal áll. A halhús tiszta, ízletes, meg-
bízható és nem utolsó sorban egészséges.

Szarvas a – Tata után a második – vizek
városa. A Körösök holt ága 30 kilométerre
nyúlik, s a holtágak mellett a Hármas-Körö-
sök is éltetô elemei a mezôgazdasági terme-
lésnek, a halászatnak. A Halászati és Öntö-
zési Kutató Intézet (HAKI) tevékenysége is
nagy hatással van a város életére, a lakos-
ságra, mivel a kutatóintézet több mint száz
éves hagyományokkal rendelkezik. Amit
Babák Mihály hiányol, az a halgazdálkodás-
hoz értô szakemberek képzési háttere. Ez
még nem megoldott Szarvason, pedig a
szakma jelentôs szelete van jelen a város-
ban, ezért azon dolgozik a hivatal, hogy egy

erôteljes halászati oktatás induljon meg.
Már csak azért is, mert Szarvas a magyar ha-
lász társadalom szellemi központja a HAKI
jóvoltából. Békés megyében már megszer-
vezôdött az integrált szakképzési intéz-
ményrendszer. A Berettyó-Körös szakkép-
zési szervezôdés (a Területi Integrált Szak-
képzés, vagyis a TISZK) alkalmas a fizikai
munkát végzô szakemberek képzésére is.
Talán könnyebb helyzetben volna a halász
szakma oktatása is, ha önálló szakigazgatás
– és nem a mezôgazdaságba beolvasztva –
foglalkozna az ágazattal. A haltermelés az
egyetlen olyan állattenyésztési ágazat,
amely az elmúlt húsz évben megôrizte ter-
melési színvonalát, sôt növelte azt. Igaz,
nem is hallhattunk olyan viharokról, mint
amilyenek a szarvasmarha, a sertés és a ba-
romfi berkekben dúltak.

A halászat stabil ágazat, vélte a polgár-
mester, s hogy a város vezetésének is fontos,
mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a Kö-
rösök holt ágának a halászati jogát is meg-
szerezték. Az önkormányzat létrehozott egy
gazdasági társaságot, amely gyakorolja a ha-
lászati jogot. A kft.-nek szoros kapcsolatai
vannak a helyi halas cégekkel, hiszen tôlük
veszik a betelepítendô ivadékot. Muszáj a
folyóba halat telepíteni, mert a horgászok
kifogják és hazaviszik a zsákmányt. A polgár-
mester azt reméli a rendezvénytôl, hogy
elindítója lesz annak a folyamatnak, amely-
nek révén a halász szakma képviselôi össze-
fognak, így a teljes vertikumban megvaló-
sulhat az egység. A város vezetése egyébként
már a közétkeztetésbe is bevonta az afrikai
harcsa konyhakész ételeit.

Egyelôre nem szárnyal a képzeletünk,
de mi lenne, ha országosan is elterjedne ez
a gondolkodás? A halász szakma valóban
szép jövô elôtt áll(hatna)…

h. gy.

2 Halászati Lapok
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Halfôzés és érdekvédelem
(Folytatás az 1. oldalról)
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Babák Mihály polgármester



nem helyes, ha mindig Brüsszelre mutoga-
tunk. Ha létezik Magyarországon az állat-
egészségügyi hatóság által elrendelt eljá-
rásrend, nyilvántartási rendszer – a Te-
nyésztési Információs Rendszerrôl van szó
–, amely tökéletesen alkalmas az irányelv-
ben leírt gondolatok, eljárások befogadá-
sára, akkor nem kellene újat kitalálni. A
tervezetben egy új rendszer jelenik meg,
ami teljesen felesleges. Izgalmas kérdés a
járványmentesség igazolása, ami tulajdon-
képpen piaci kategória. Ennek feltétel-
rendszere nem áll rendelkezésre, mert
nincs meg az a monitoring rendszer, amel-
lyel igazolható a mentesség. Megállapod-
tunk, hogy a tárca elkészít egy programot
a monitoring eljárásrendjének kialakításá-
ra. Fontosnak érzem még, hogy törvényi
kötelezettség telepi állatorvos alkalmazásá-
ra nincs. Törvényi kötelezettség persze van
az állatállomány egészségi állapotának
nyomon követésére. A rendelet várhatóan
bevezeti a víziállat-egészségügyi szolgálat
és az ezzel kapcsolatos képzettség fogal-
mát. Az állatorvosi és a halászati szakmér-
nöki képesítéssel a jövôben ellátható lesz
ez a feladatkör. 

• Az idei esztendô a víz éve is. Hogy
mennyire fontos a víz a halászok számára,
aligha kell hangsúlyozni. Nem véletlen,
hogy képviselôként is – az Országgyûlés
környezetvédelmi bizottságának alelnöke-
ként – kapott jó néhány meghívást – pél-
dául a Sziget fesztiválra – hogy mondja el a
vízzel kapcsolatos véleményét, álláspontját.

– A vízrôl általánosságban sok minden
mondható. Jómagam azt hangsúlyoztam,
hogy mi a szerepe a vízben élô állatvilág-
nak, a halnak, s nem utolsó sorban a halá-
szoknak. Az egészséges víz az, amelyben a
hal egészségesen megél. A víz keretirány-
elv nem desztillált vízminôséget ír elô, a
természetes vizek esetében azt a kívánal-

mat fogalmazza meg, hogy azok jó ökoló-
giai állapotban legyenek. Ez pedig nem át-
tetszô, fenékig látható Balatont igényel,
hanem olyat, ami úszásra is alkalmas, de
benne élnek azok a mikroorganizmusok,
alacsonyabb rendû élôlények, haltáplálék
szervezetek, amelyek elfogyasztásával a hal
is jól él a vízben. Természetesen szóba ke-
rültek ezeken a fórumokon olyan kérdé-

sek is, mint a vízgazdálkodás stratégiája.
Mindannyian tudjuk, hogy az édesvízkész-
let véges, és globális kérdés a vízkészlet
megóvása. Miután mi magyarok kitettek
vagyunk a szomszédainknak, vagyis onnan
kapjuk a vizet, ezért a veszélyek elhárítása
ellen diplomáciai eszközökkel léphet fel a
magyar kormány.

Hajtun György

A XXXIV. Országos Halfôzô
Verseny végeredménye

Dunai halászlé: 1. Németh Zsolt (Ba-
ja), 2. Dr. Novics György (Baja), 3. Hege-
dûs Zoltán (Szarvas).

Tiszai-Körösi halászlé: 1. Dr. Novics
György (Baja), 2. Németh Antal (Akasz-
tó), 3. Németh László (Százhalombatta).

Egyéb halételek: 1. Mészáros Pál (Ci-
bakháza), 2. Id. Mojzes Imre (Baja), 3.
Kovács László (Gyomaendrôd).

Afrikai harcsa különlegességek: 1. Né-
meth László (Százhalombatta), 2. Hárs-
kúti János (Szarvas), 3. Freisz Péter (Száz-
halombatta).

Civilek a bográcsnál: 1. Gregó Attila
(Budapest), 2. Komár Pál (Csabacsüd),
3. Szabó Imréné (Szarvas).

Az ország legjobb halfôzôje címet és
a fôdíjat Németh Zsolt (Baja) vitte haza,
az AB Agro utazási iroda 150 ezer fo-
rintos utazási utalványával együtt. 

Radics Ferenccel, a Szarvas-Fish Kft. ügyve-
zetôjével a verseny után ültünk le beszél-
getni. Az ügyvezetô arcára kiült a fáradt-
ság, de a boldogság érzése is. Nem oktala-
nul, hiszen aki jelen volt augusztus 30-án
Szarvason, a Szent István parkban a verse-
nyen, az jól érezte magát. Elsôsorban
azért, mert a szervezésben nem volt hiba,
másodsorban pedig a környezetben is ba-
ráti hangulat, légkör uralkodott. Miután
tavaly a szövetség ügyvezetôsége elfogad-
ta a cég ajánlatát, miszerint Szarvas adjon
otthont a XXXIV. Országos Halfôzô Ver-
senynek, hirtelenjében igen sok feladatot
kellett megoldaniuk mind a rendezvény
megtervezésében, mind a kivitelezésben.
A város önkormányzata készséggel bocsá-
totta a Körös-parti Szent István parkot
rendelkezésre, így valóban szép, kellemes
környezetet alakíthattak ki a szervezôk. A
helyszín azért is volt kedvezô, mert az or-
szágos halfôzô versenyeket hagyományo-
san megelôzô halászbált is a helyszín kö-
zelségében rendezhették meg. A Korona
étterem személyzete kitett magáért, mind
az ételek, mind az élôzene a bálozók ked-
vét, hangulatát növelte.

A versenyen – nem véletlenül – az afri-
kai harcsából készült ételek külön kate-
góriában versenyeztek. A kategóriában ti-
zenhat ételt bírált a zsûri, ami jelezte a
halfaj népszerûségét. A Szarvas-Fish Kft.
az ország legnagyobb afrikai harcsa-ter-
melô cége, évente 1500 tonna halat állít
elô és dolgoz fel a tiszacsegei, felújított és
bôvített halfeldolgozójában. A verseny kis
lépés a halfaj népszerûsítésében, ezért ja-
vasolja az ügyvezetô, hogy a jövôben ma-
radjon meg ez a kategória az országos
versenyeken. Igaz, a döntés a rendezô,
szervezô cégen múlik, így hogy jövôre, a
XXXV. Országos Halfôzô Versenyen lesz-
e az afrikai harcsából készült ételek verse-
nye, az Lévai Ferenctôl, az Aranyponty Zrt.
elnök-vezérigazgatójától függ. Jövôre
ugyanis Rétimajor ad otthont ennek a
„gasztronómiai vándorcirkusznak”. De
ha nem is marad meg ez a kategória, az
afrikai harcsából készült ételek az egyéb
halételek kategóriában is megmérkôzhet-
nek.

A Szarvas-Fish Kft. a halfaj hazai piacá-
nak 80 százalékát fedi le a termelésével.
Ritka gyors fejlôdés tapasztalható a pia-

con, ami annak is köszönhetô, hogy az af-
rikai harcsa fogyasztóbarát a tekintetben,
hogy megfelel a magyar igényeknek, nem
zsíros, nem szálkás. Ezért „csak” az elké-
szítési módokat kell ajánlani a fogyasztók-
nak. A szarvasi cég sok energiát fordít a
termékfejlesztésre is. Az afrikai harcsa al-
kalmas a közétkeztetési normák betartá-
sára is, de a cég által újabban gyártott rán-
tott, pácolt halfilé, illetve a halfasírt már
a széles fogyasztó közönség elôtt jól is-
mert. A termékfejlesztés bonyolult és so-
ha véget nem érô folyamat. A végsô szót a
piac mondja ki, s ha valamit megkedvel a
közönség, akkor tartósan a piacon ma-
radhat a termék. A cég vezetése szívós
munkával tervezi a jelent és a jövôt: min-
den évben fejlesztenek, hiszen a nagy vo-
lumenû termeléstechnológiai fejlesztés
után most a feldolgozói technológiát kor-
szerûsítik. S elôtte vannak a zöldberuhá-
zásoknak, ami azt jelenti, hogy az intenzív
telep elfolyó vizét utókezelik, így a kibo-
csátott víz paraméterei megfelelnek a
környezetvédelmi elôírásoknak.

A beszélgetés végén Radics Ferenc ez-
úton is köszönetet mondott a saját, és a
HAKI munkatársainak, szám szerint har-
minc fônek, akik részt vettek az építés-
ben, a rendezvény megvalósításában.
Amikor a gratuláló mondatok elhangoz-
tak, az ügyvezetô egyúttal sok sikert kí-
vánt a XXXV. verseny szervezôinek, ren-
dezôinek. Mi is csatlakozunk hozzá!

h-n
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ÉRDEKKÉPVISELET

Egyre népszerûbb az afrikai harcsa

Radics Ferenc ügyvezetô
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Tiszafüred legfontosabb nyári rendezvényé-
nek számít a Tisza-tó 30 éves évfordulójának
megünneplése. Éppen három évtizeddel
ezelôtt történt, hogy a Tisza-tó vízszintje a
hatósági várakozásoknak megfelelôen
beállt, s ebbôl az alkalomból Tiszafüreden
elsô alkalommal szervezték meg a Tiszafüre-
di Halas Napok rendezvény-sorozatát. A Ti-
sza-tó víztározóként épült, s amellett, hogy
megmaradt vízgazdálkodási és energiater-
melési szerepe, a mezôgazdaság számára ön-
tözôvizet biztosít, megnyílt a lehetôség arra
is, hogy az idegenforgalmi iparág kibonta-
kozzon.

Ez azért is rendkívül fontos, mert ma már
látható, hogy az idegenforgalom az egyik ki-
törési pontja a térségnek. A polgármester
hangsúlyozza, hogy az elmúlt évtizedekben a
térségben mûködô iparágak tönkrementek,
a gyárak és üzemek bezárták kapuikat, így a
Tisza-tó településeinek az idegenforgalom je-
lenti a húzóágazatot. S mindez a Tisza-tó
adottságaira épül. Üdítô kivételt éppen Tisza-
füred városa jelent, mivel itt mind a Tisza fo-
lyó, mind a tó komoly vonzerô a turisták szá-
mára.

Miután a Tisza-tó mesterséges létesítmény,
úgymond idegen test a környezetében, ezért
folyamatos karbantartást, odafigyelést igé-
nyel. Harminc évvel ezelôtt a hozzáértô szak-
emberek megmondták, hogy ha nem gon-
doskodnak folyamatosan a tó karbantartásá-
ról, akkor komoly ökológiai, természeti és
környezeti problémák keletkeznek. Nem vé-
letlen hát, hogy egy szakemberekbôl álló csa-
pat dolgozott ki egy koncepciót – dr. Aradi
Csaba vezetésével – a tó fejlesztésére, fenntar-
tására, megôrzésére. Ma ugyanis már látsza-
nak mindazok a veszélyek, amelyekkel miha-
marabb szembe kell nézni, mert nem csupán

a természet veszi vissza a tôle elvett területet,
hanem az idegenforgalmi fejlesztési elképze-
lések is veszendôbe mennek. Márpedig nem
szabad kockáztatni a kistérség megélhetési
forrásának az elvesztését. Arról nem beszélve,
hogy olyan élôvilág, flóra és fauna alakult itt
ki az elmúlt évtizedekben, amelyet jogszabály
szerint is védeni kell.

Pénz kell a Tisza-tóra, hangsúlyozta Pintér
Erika. A kistérség vezetôi – több mint 70 ön-
kormányzat tartozik ide – azt várják, hogy a
már említett koncepciót kormányzati lépés is
követi, vagyis lesz hazai és uniós forrás az el-
képzelések, tervek megvalósításához. A 127
négyzetkilométernyi tófelület nem összefüg-
gô víztest, jócskán találhatók benne szárazu-
latok, de ezekre szükség van, hiszen a tó élô-
világa igényli ezt a megbontást. Így ugyanis

nem tûnik mesterségesnek a tó. Tiszafüred-
nek, mint a legnagyobb településnek, olyan
szerepet is fel kell vállalnia, hogy támogassa a
többi kisebb település céljait, s országos szin-
ten megfogalmazza a térség gondjait. A cél
pedig, nem más, mint hogy ugyanolyan
kiemelt idegenforgalmi státuszt érjenek el,
mint az ország más, de már fejlettebb térsé-
gei.

Ehhez persze a köztudatban is meg kell
változtatni a Tisza-tóról kialakult általános ké-
pet. Ha valaki az M3-as autópályán alig több
mint másfél óra alatt eléri a Tisza-tavat, akkor
egy vízi növényzettel benôtt vízfelülettel talál-
kozik, amelyen sokféle vízi madár látható. De
a Tisza-tó ennél sokkal többet nyújt annak,
aki veszi a fáradtságot, s hajlandó vízre szállni.
Aki ezt megteszi, az szerelmesévé lesz a táj-
nak, miként a nyaralók, fürdôzôk is már
megkedvelték a strandokat. Több és jobb
marketingmunkára van szükség, hangsúlyoz-
ta a polgármester, már csak azért is, mert a
legújabb idegenforgalmi fejlesztési elképzelé-
sek megvalósításához lesz pénz is. Az nem
szerencsés, hogy lassan hat éve húzódik az a
per, amely a Tisza-tó halászati jogának a hasz-
nosítását érinti, s a mai napig nem tud a nyer-
tes úgymond birtokon belül kerülni. Ha nem
születik rövid idôn belül, elsô fokon, bírósági
döntés, akkor az új hasznosító a nemzetközi
bírósághoz fordul jogorvoslatért.

A konferencián négy elôadás hangzott el,
amelynek rövid kivonatait ismertetjük.

Nagy Sándor Alex tanszékvezetô (Debrece-
ni Egyetem) „Halfaunánk védelme és bölcs
hasznosítása” címmel tartott elôadást. Kifej-
tette, hogy Magyarország természetes vizeibôl
már csaknem száz halfaj került elô, a tényle-
ges halfaunánk azonban 75–80 fajból áll. En-
nek mintegy 25 százaléka (20 faj) 60 évvel
ezelôtt még ismeretlen volt hazai vizeinkben.
A nagymérvû változás három fô okra vezethe-
tô vissza: (1) idegen fajok behozatala és be-
hurcolása, (2) korábban meg nem különböz-
tetett fajok felismerése, (3) szomszédos terü-
letekrôl történô bevándorlás.

Jelenkori halfaunánk egyik jellemzô sajá-
tossága, hogy rendkívül gyorsan változik.

A harminc éves Tisza-tó

Dr. Aradi Csaba ökológus, a Halas Napok
fôvédnöke vezette azt a szakértôi csapa-
tot, amely kidolgozta a Tisza-tó jövôképét,
turisztikai lehetôségeit, az ökológiai
egyensúly megtartásának a módszereit.
Amikor a részletekrôl kérdeztem, akkor
elhárította a vezetôi szerepkört, mond-
ván, hogy nagyon sok ember, több szak-
csoport dolgozott a részletek kidolgozá-
sán. Ami leginkább foglalkoztatta Aradi
Csabát az, hogy a változatos és nagy vonz-
erôt biztosító tájat hogyan lehet megôriz-
ni a sokféle hasznosítás összhangjával.
Egyértelmûen mûvi tájról van szó, amit
ember hozott létre, ezért az embernek, a
létrehozónak kötelessége a fenntartásá-
ról gondoskodni. Az elmúlt évtizedekben
sok minden elmaradt a kötelezô és szük-
séges fenntartási munkálatokból. Sok he-
lyen iszapossá vált a terület, áramlási holt-
terek alakultak ki, ami hosszabb távon ve-
szélyeztetheti akár a horgászturizmust,
akár a pihenô-üdülô turizmust, és csök-
kenti a terület természeti képének a válto-
zatosságát.

A program lényege az, hogy fenntart-
ható pályára állítsák a tó használatát, és
megfogalmazták azt is, hogyan lehet a
vonzerôt megtartani. Ami a pénzt illeti,
több milliárd forintra van szükség. Ha
csak az elmaradásokat vesszük, akkor 10
milliárd forintot meghaladó összegre rúg
a költség, de a program elindításához 6
milliárd forint is elegendô.

A Tiszafüredi Halas Napok keretében nem csupán a szórakozás, a felhôtlen kikap-
csolódás kapott helyet. A programok sorában komoly tanácskozások zajlottak július
11–13. között, így tudományos konferenciát is szerveztek a Tiszára, Tisza-tóra vonat-
kozó haltani kutatások újabb eredményeirôl. Pintér Erika, Tiszafüred polgármeste-
re minden alkalmat megragad arra, hogy a Tiszát, Tiszafüredet, a Tisza-tó fôváro-
sát népszerûsítse, s beszámoljon a város és a kistérség fejlesztési lehetôségeirôl.
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Dr. Aradi Csaba
Nagy Sándor Alex
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Nemcsak oly módon, hogy egyes fajok megje-
lennek, hanem a korábban meghonosodott
fajok hazai elterjedése és gyakorisága is mó-
dosul. E változások lehetséges okai között
egyre többször merül fel a kétségtelenül zajló
klímaváltozás.

A természetes vizeinket benépesítô halfau-
na olyan érték, melynek hasznosításában
mind a természetvédelmi, mind a halászati,
horgászati szempontok létjogosultsága indo-
kolt. Az egyes fajok, illetve élôhelyek konkrét
hasznosításának prioritásai csak kölcsönös
egyeztetések, kompromisszumok révén ala-
kíthatók ki megnyugtató módon. De bármely
szempontú hasznosítás kerül is elôtérbe, a
megfelelô mennyiségû és minôségû víz bizto-
sítása, az ívóhelyek természetességének
megôrzése, a vándorlási utak akadálymente-
sítése mindannyiunk közös érdeke. Mind-
ezek elérésének eszköze lehet a vízvisszatartás
módjainak kidolgozása és megvalósítása, a
vízszennyezések lehetôségének a csökkenté-
se, valamint a halak vándorlását megakadá-
lyozó mûtárgyak kiváltása.

A fauna ilyen ütemû átalakulása idején kü-
lönösen fontos a változások nyomonköveté-
se, ami azonban kizárólag rendszeres kutató-
munkával, az EU VKI vonatkozó elôírásainál
sokkal rendszeresebb monitorozással érhetô
el.

Wilhelm Sándor haltani kutató és szakíró
Székelyhídról (Románia) érkezett, s azokról
a veszélyforrásokról beszélt, amelyek a Felsô-
Tisza romániai vízgyûjtôjén találhatók. A Ti-
sza mellékfolyóinak túlnyomó része a határo-
kon túlról érkezik, így ezek tisztaságának a
megóvása kívül esik a magyar jogszabályozás
hatáskörén. Szomorú példája volt ennek a
2000. januári ciánszennyezés. A veszélyforrá-
sok sajnos ma is léteznek, így azóta is számos
kisebb méretû, de a helyi halállományt erô-
sen károsító esemény történt.

A térség legnagyobb szennyezôi a színes-
fém-ércbányák és a hozzájuk kapcsolódó léte-

sítmények. Negatív hatásukat a mellékfolyók
halállományának összehasonlító elemzése bi-
zonyítja. Az ércdúsítók meddôhányói és az
ércfeldolgozók zagytározói olyan idôzített
bombák, amelyek az üzemek bezárása után is
állandó veszélyt jelentenek.

Az ércbányászat mellett jelentôs károsító
tényezô a fakitermelés és -feldolgozás. A me-
redek domboldalakon meggondolatlanul
végzett tarvágások nyomán állandósult az ár-

vízveszély, a talaj lemosódása. Mindezek káro-
sítják az ívóhelyeket, megváltoztatják az élô-
helyek jellegét, s következményként a halfau-
na összetételét. A fûrésztelepeket eleve a fo-
lyók partjára telepítették, arra számítva, hogy
az áradások elszállítják a máskülönben felhal-
mozódó rengeteg fûrészport, ami savasítja a
vizet, s mechanikailag is károsítja a halak ko-
poltyúit. A folyóvizekbe tisztítatlanul beeresz-
tett háztartási szennyvíz károsító hatása in-
kább helyi jellegû, ám a rengeteg szemét, a
pillepalackok tömege nem ismer határokat.

A bezárt bányák és a feldolgozó üzemek el-
hagyott épületeinek lebontása sok helyen
már megkezdôdött, ám a meddôhányók és
ülepítô medencék rekultivációja pénz hiá-
nyában még el sem kezdôdött. Várat magára
az erdôk védelmére kidolgozott törvények
szigorú betartatása, a fûrésztelepek környe-
zetszennyezésének a megszüntetése és a ház-
tartási hulladék kezelése is.

Halasi-Kovács Béla haltani kutató, a SCIAP
Kft. ügyvezetôje (Debrecen) a Tisza-tó fölötti
hazai Tisza-szakasz halfaunájának a változá-
sait mutatta be. Ismereteink szerint a Tisza
hazai szakaszán jelenleg 63 halfaj él, de a fo-
lyamatosan változó környezeti feltételek hatá-
sára a fajösszetétel is módosul. A folyó legfel-
sô hazai szakaszán, ahol a hegyvidéki és alföl-

di viszonyok közötti átmenet a jellemzô, tö-
meges a paduc és a domolykó, kiemelkedô
érték az endemikus felpillantó küllô, a német
bucó, a Petényi-márna és a leánykoncér je-
lenléte is. Vásárosnamény alatt gyakori a már-
na, és jellemzô a kecsege, a menyhal, a ho-
moki küllô, a magyar bucó és a selymes dur-
bincs jelenléte. A Záhony alatti szakasz a me-
tapotamális régióhoz (dévér-szinttáj) tarto-
zik. Gazdaságilag jelentôs halai a dévér-, a ka-
rika-, a lapos-, a bagolykeszeg és a ponty mel-
lett a csuka, a süllô és a harcsa. Különleges
természeti értékét az Európában ritka és ve-
szélyeztetett szivárványos ökle, a balin, a hal-
ványfoltú küllô jelentôs állománya adja, vala-
mint az endemikus selymes durbincs és lápi
póc jelenléte is növeli.

A vízügyi beavatkozások jelentôsen módo-
sították a folyó környezeti adottságait, s ezzel
a halfaunáját, emellett a szennyezések is mó-
dosították a halközösség struktúráját. Mára
eltûnt a folyóból a viza, rendkívüli ritkaság
lett a vágó-, a sima- és a söregtok. Pozitívum
viszont, hogy valószínûleg az átvágások miatt
felgyorsult víznek köszönhetô a dunai galóca
rendszeres elôfordulása a hazai felsô szaka-

szon, és szerepe lehet ennek a tiszai ingola
térnyerésében is. Emberi közremûködéssel
jelent meg az amur, a két-két busa- és törpe-
harcsafaj, illetve az utóbbi években az
amurgéb. A tarka géb és a folyami géb terjesz-
kedését feltehetôleg környezeti változások in-
dukálják.

A vizsgálatok azt is kimutatták, hogy a ha-
zai Felsô-Tisza a változások ellenére is az
egyik legjobb ökológiai állapotban lévô víz-
szakaszunk, és a Kisköréig terjedô szakasz ál-
lapota is összességében jó, vagy legalábbis kö-
zelíti ezt a szintet.

Harka Ákos kutató, a Magyar Haltani Társa-
ság elnöke elôadásában a Tisza-tó halfauná-
jának és gazdaságilag jelentôs halainak állo-
mányváltozásairól szólt. A Tisza-tó tározótere
nagyrészt idôszakos állóvíz, míg az attól folyó-
hátakkal elhatárolt, állandó vizû Tisza-meder
lelassultan is ôrzi folyóvíz jellegét. E kettôs-
ségnek köszönhetô, hogy amíg a hatszor na-
gyobb Balatonban mintegy 30 halfaj él, addig
a Tisza-tó területérôl – a 30 éve történt elsô
feltöltéstôl napjainkig – 55 halfaj került elô,
amelyek közül 15 védett.

A Tisza-tavi halfauna alakításában a Tisza
meghatározó szereppel bír, de a duzzasztás a
folyószakasz halközösségére is hatott. Az
áramláskedvelô fajok állománya visszaszorult,
ezzel szemben az euritóp és az állóvízkedvelô
fajok elszaporodtak. A változások eredmé-
nyeként a tározó által érintett folyószakasz a
dévérzóna felsô régiójába került át, ahol a
reofil fajok már ritkaságnak számítanak.

Harminc év varsás mintavételi adatai sze-
rint a gazdaságilag jelentôsebb halak közül
hétnek a fogási aránya kisebb-nagyobb mér-
tékben nôtt, négynek csökkent. A megfelelô

populációméretek kialakulásához azonban
hosszú idô szükséges. A duzzasztással megin-
duló állományváltozások zöme – mind pozi-
tív, mind negatív irányban – kezdetben túlfu-
tott az ökológiailag indokolt mértéken, s csak
több év múltán, egy ellentétes irányú, lassú
változás után állt be a kialakult környezeti vi-
szonyoknak megfelelô szintre.

A Tisza-szakasz halközössége napjainkra
már lényegében kiheverte a 2000. évi ciánka-
tasztrófát, de a kezdeti évek halbôsége nem
várható vissza, mert a tározó biológiai örege-
désével a haltermôképesség csökken. A Tisza-
tó rendkívül labilis, folytonosan változó vízi
élettér, amely a halgazdálkodás során egyedi
„bánásmódot” igényel. 

H. Gy.

Wilhelm Sándor

Halasi-Kovács Béla

Harka Ákos
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Miután e sorok íróját tavaly felkérték, hogy a
zsûri munkájában vegyen részt – tegyük hoz-
zá, igen nagy megtiszteltetés ebben közre-
mûködni – így idén is módomban állt a
csaknem 80 hallé felét megkóstolni és bírál-
ni. Ne gondolja senki, hogy a kóstolás csak
kulináris örömet nyújt. Túl azon, hogy min-
degyik zsûritag várja a következô, és számára
a legfinomabb, aranyéremmel jutalmazható
hallét, bizony igen sokféle szempontot kell
figyelembe venni. Egyrészt tudomásul kell
venni, hogy a versenyzôk mindegyike – ki-ki
a maga körében – a legjobb és legfinomabb
hallét fôzi, így mindenki a magáét tartja a
gyôztesnek. Másrészt a folyamatos egymás
utáni kóstolás az ízlelôbimbókat alaposan
próbára teszi, s a bírálás vége felé már nehéz
az ízeket megkülönböztetni. De, miként a
fôzés, úgy a kóstolás és a bírálás is személyes
mûfaj, így mindig lesznek elégedett és elége-
detlen versenyzôk.

Király Sándor, Nagybaracska polgármeste-
re évek óta nyilatkozik lapunknak, így a falu
fejlôdését, sorsát is megörökíthettem króni-
kásként. Az idei beszélgetés sem maradha-
tott el, már csak a jubileum okán sem.

• Mitôl volt más az idei, jubileumi rendez-
vény?

– Legalább két okot mondhatok. Egy sze-
mélyes ok, hogy január végén újjászülettem.
Új szívet ugyan nem kaptam, de a szívkoszo-
rúereket megfoltozták, kicserélték, amitôl
másként érzem magam, mint a mûtét elôtt.
A másik, közérdekû ok, hogy a XX. versenyt
éltük meg Nagybaracskán. Amire a legbüsz-
kébb vagyok, hogy a néhai névadó hagyomá-
nyához és hagyatékához hûen az idei ver-
seny is Sobri Farkas József útmutatásai sze-
rint zajlott.

• Nem elôször kérdezem a falu sorsáról.
Most mit tud mondani errôl, mi változott ta-
valy óta?

– Engedje meg, hogy az elsô kérdéséhez
visszatérjek, mert elhallgattam egy harmadik
okot is. Ez pedig nem más, mint az, hogy a
termálfürdô új tulajdonosai másként viszo-
nyultak a verseny megrendezéséhez. Ez
összefügg azzal, hogy a falu sorsa jobbra for-
dult, s nem csupán a gyógyfürdô területén
lesz komoly fejlesztés, hanem az ipar és a me-
zôgazdaság területén is. A 2009-es fürdési
szezonra ezen a területen – a Bárka csárda és

a fürdô közötti területrôl van szó – az elké-
szült tervek szerint egy hideg vizes fürdô és
egy 30 szobás szálloda épül meg. S azt is leír-
hatja, hogy a füzesben egy 16 lyukú golfpálya
is létesül 62 hektárnyi területen, amely egy 4-
5 hektáros erdôterülettel is kiegészül. A für-
dô és a szálloda fejlesztése mellett jövôre
elindítjuk a gyógyvíz palackozását is. Ami az
ipar és a mezôgazdaság fejlesztését illeti, egy
termelôi csoport, amely 4500 hektáron gaz-

dálkodik, már idén év elején átadott egy új
gabonaszárító üzemet. Most augusztusban
várjuk a befektetôket egy feldolgozó üzem
építésére, s emellett vannak még titkos ter-
veink, amitket most még nem szeretnék
elárulni.

• Mindazok alapján, amiket elmondott,
nekem úgy tûnik, hogy az idegenforgalmi
üzletág az, amit leginkább fejlesztenek…

– Kétségtelen, hiszen Nagybaracska jelen-
tôs idegenforgalmi adottságokkal rendelke-
zik. Persze ebben nem vagyunk egyedül, hi-
szen a környezô településekrôl is elmondha-
tó mindez. Ám ahhoz, hogy ezekkel az
adottságokkal élni is tudjunk, igen komoly
infrastrukturális fejlesztésekre van szükség.
Ha úgy tetszik, központi segítség nélkül
nem tudunk elôrelépni, mert az 51-es útnak
a bogyiszlói hídtól Hercegszántóig érô sza-
kaszát bôvíteni kellene, s szennyvízcsatornát
is kellene építeni. Ezzel együtt a mi önkor-
mányzatunk mindent megtesz annak érde-

A jubileumi Sobri Kupa
A nagybaracskai hallérôl akár történelmet is írhatunk. Sobri Farkas József – aki
három éve távozott közülünk – mûvészi szinten ûzte a baracskai hallé fôzését,
olyannyira, hogy bármelyik helyi és országos fôzôversenyen elindult, azon mindig
nyert. Miután nem talált legyôzôre, hogy más is – no nem az ô színvonalán – ér-
vényre jusson, annak a versenynek a zsûrijében kapott helyet, amelyet húsz évvel
ezelôtt Nagybaracska önkormányzata az ô nevével fémjelezve indított útjára. Az
idén a jubileumi XX. Sobri Kupát rendezték meg augusztus 9-én Nagybaracskán,
a megszokott, de már átalakulóban lévô helyszínen.

Király Sándor polgármester a megnyitó és
a záróbeszédében is úgy mutatta be Dr.
Orosz Sándort, a Haltermelôk Országos
Szövetsége és Terméktanácsa ügyvezetô
elnökét, hogy a Sobri Kupa zsûrijének az
örökös elnöke. Nem véletlenül, hiszen
az elnök kezdetek óta jelen van a rendez-
vényen, s a nagyközönség, a versenyzôk
köre sem érezné jól magát, ha hiányoz-
na. Ha mondható, Orosz Sándor neve
összeforrt a Sobri Kupával, miként jó né-
hány versenyzôé is, akik évek óta vissza-
térnek. Az idei hallevek minôségét ille-
tôen a zsûri elnöke derûsen értékelte a
tapasztalatokat, mondván, hogy az átlag
jó színvonalú volt, hiszen minden asztal-
társaság jóízûen elfogyasztotta volna. A
verseny szempontjából ez persze nehéz-
séget jelent, s a zsûri szempontjából
leginkább azért, mert dönteni kell. Ha
nagy a különbség a bírált ételek között,
akkor könnyebb a döntést meghozni. A
zsûri természetesen, mindig úgy gondol-
ja, hogy legyen minél több kiugróan jó
étel, de az idei esztendôben ez nem így
történt. Alig-alig akadt arany besorolású
hallé, pedig a két zsûri reálisan értékelt.

A szövetség 1999-ben indította el a kö-
zösségi marketing programját, s ma már
mondható, hogy szinte mindegyik helyi
rendezvény önjáróvá vált. Az elnök úgy
gondolja, hogy kár a versenyeket össze-
hasonlítani, hiszen mindegyikre ott és
akkor van szükség, ahol éppen megren-
dezik. Jónéhány gasztronómiai esemény
az adott település identitását meghatá-

rozó eseménnyé vált. A halászoknak
mindenképpen jó hír ez, hiszen a hal és
a halétel áll a középpontban. Márpedig
– az ország egészsége okán is – fogyjon
minél több hal, mert ebben is elmara-
dunk az uniós átlagtól. A halfôzô verse-
nyek, fesztiválok a halászok társadalmi
elfogadottságán is lendít. Szerencsére a
halfôzôk között is végbemegy egy egész-
séges fluktuáció, vagyis az idôsebb, ta-
pasztaltabb fôzôk mellett a fiatalok is
megjelennek.

Az igazi Sobri-féle hallé azonban az
idei, jubileumi versenyen sem fôtt meg.
Hiába, Sobri Jóska a nagybaracskai hallé
fôzésében ma is utolérhetetlen… 

A Sobri Kupa nyertesei:
1. Nagy Miklós – Nagybaracska, Baja    
2. Gyuricza Tibor – Hercegszántó        
3. Rittgasser János – Hercegszántó       

Különdíjasok:
Legjobb nagybaracskai versenyzô –

Vöô Zoltán
Legjobb bácsbokodi versenyzô –

Csernik Attila
Legjobb nôi versenyzô – Bencze Erzsébet

– Baja
Legjobb katymári versenyzô – Allaga

József

Látvány zsûri díjazottjai:
1. Kovács Józsefné - Nagybaracska
2. Novics Istvánné - Mohács
3. Bencze Erzsébet - Baja

Az örökös zsûrielnök
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kében, hogy az idegenforgalom húzóágazat-
tá váljon meg a faluban és környékén. Jóma-
gam konzervatív gondolkodású vagyok,
ezért az idegenforgalom mellett nem feled-
kezem meg a mezôgazdaság és az ipar fej-
lesztési lehetôségeirôl sem. A falu körül álta-
lában 20 aranykoronás földek vannak, s sze-
rencsés lenne, ha a gazdálkodók jól tudná-
nak élni e földek mûvelésébôl. Ennek elôse-
gítésére a júliusi testületi ülésen nyolc fiatal
gazdálkodónak ajándékoztunk 1–1 aranyko-
ronát, s ezek a fiatalok félmillió forintért –
pályázat útján – jutnak szántóföldhöz. Azt
sem titkoljuk: szeretnénk, hogy a fiatalok
jobban kötôdjenek a faluhoz.

• Hogyan fogadja a lakosság ezt a nyitást?
– A lakosság régóta várja, hogy az említett

fejlesztések megvalósuljanak. Eddig mindig
balul sikerültek a dolgaink, de most min-
denki érzi, hogy itt a kellô pillanat, s megin-
dulhatnak a fejlesztések. Persze, a varjú-kó-
rus nálunk is megtalálható, de ezzel nem tu-
dunk mit kezdeni.

• Nagybaracska kimaradt az autópálya-fej-
lesztésekbôl, ami hátrányt okoz az idegen-
forgalom fejlesztése szempontjából. Hacsak
nem tudják a kis és a nagyobb régió, vala-
mint a szomszédos déli országok lakóit meg-
szólítani…

– Érdekes ez a kérdés… Nekünk nem az
autópálya az elsôdleges, hiszen a szekszárdi
hídon elérhetjük azt. Az volna a lényeg,
hogy az 51-es utat fejlesszék, bôvítsék. Her-
cegszántó schengeni határátkelôként mûkö-
dik, ezért fontos, hogy az 51-es út olyan álla-
potba kerüljön, hogy Budapestrôl ne kelljen
3,5 órát utazni a határig. Ehhez az is hozzá-
tartozik, hogy az elkerülô szakaszokat is meg
kell építeni, s ha megépül a mohácsi dunai
híd, akkor nem lesz messze az autópálya
sem. A dolog másik oldala, hogy ez a térség,
Baja központtal, valahogy mindig mostoha-
gyermeke volt a mindenkori kormányzat-
nak. Nem a kormányzati pénzeket hiányo-
lom, hanem olyan segítséget szeretnénk,
ami a befektetôket arra ösztönzi, hogy ide
jöjjenek. Ehhez viszont az infrastruktúra
ezen részét is fejleszteni szükséges. Ez a me-
gye kétpólusú, hiszen a vajdaságiakkal szinte
egybenôttünk. Már több fórumon elmond-
tam, hogy ha az aktuális kormányzat nem se-
gít, akkor a vajdaságiakhoz csatlakozunk.

• Gondolja, hogy ott több pénz van?
– Nem tudom, de azt igen, hogy például

a legközelebbi kiemelt kórház Nagybaracs-

kától 70 kilométerre található,
ami igazolja, hogy az itt élô állam-
polgárok másodrendûek az egész-
ségügyi ellátás szempontjából.
Nos, ezeken az állapotokon kell
változtatni.

• Végezetül térjünk vissza a
Sobri Kupához, amely olyan ide-
genforgalmi eseménye a falunak,
amitôl Nagybaracska közismertté
vált.

– Mi soha nem voltunk szerep-
tévesztésben. A Sobri Kupa sem
idegenforgalmi látványosságnak
indult, hiszen ez a verseny Sobri

Farkas József hagyatéka, öröksége. Ennek
fenntartásában, továbbfejlesztésében part-
nerek a zsûrik tagjai, s mindazon emberek
sokasága, akik évek óta velünk együtt dol-
goznak, vigyázva arra, hogy fennmaradjon a
szó nemes értelmében vett verseny. Mi sem
bizonyítja ezt jobban, mint hogy a verseny-
zôk létszáma évrôl évre közelít a nyolcvan-
hoz. Annak ellenére, hogy a mai napon is
eléggé esôre állt az idô. Nem szabad tehát
hagyni, hogy ez a verseny eltûnjön a rendez-
vénynaptárból.

• Éppen arról kérdezném még, hogy húsz
év után nem változtatnak-e a versenykiírá-
son? Gondolok itt arra, hogy nem egyfajta
halétel kategóriában versenyezzenek, ha-
nem több kategóriában.

– Volt már Nagybaracskán országos halfô-
zô verseny 1996-ban, ahol három kategóriá-
ban folyik a verseny. Amit Ön is megfogal-
maz változásként, valószínûleg bekövetke-
zik, ha helyben is történik változás. Nem sze-
retnék senkit sem bántani, de nálunk évek
óta egy összeszokott, komoly zsûri bírál. Lét-
fontosságú, hogy a többi kategóriában is ha-
sonló kvalitású, gondolkodású zsûri álljon
össze. Ha megtaláljuk ezeket az embereket,
akkor szó lehet a kategóriák bôvítésérôl, ha
nem, akkor nem szabad változtatni, mert az
visszaüthet.

• Ezek szerint lesz 21. és további kupaver-
seny.

– Bízom benne, hogy lesz 50. is, amit már
nem biztos, hogy megérek. De a 21-et és
még egy jónéhányat szeretném megszervez-
ni, megélni. És nagyon sokan éljék meg,
azok is, akik itt voltak, s azok is, akik idén
nem tudtak eljönni.

H. Gy. 

Augusztus 20-án Dunaföldváron a hagyo-
mányokhoz híven rendezték meg a halfô-
zô versenyt. Kiss Lajos halkereskedô, a ver-
seny kitalálója, fô szervezôje elmondta,
hogy 11. alkalommal telt meg a Duna-par-
ti liget, s félszáz versenyzô tette próbára a
zsûritagok ízlelôbimbóit. A versenyt nem
csupán a helyi önkormányzat, hanem Lé-

vai Ferenc, az Aranyponty Zrt. elnök-vezér-
igazgatója, Lévai Péter, Lévai Ferenc öccse
is támogatja. S idén elôször Pálinkó Károly,
a háromfai horgászparadicsom tulajdono-
sa is komoly díjat ajánlott fel a gyôztesek-
nek.

A versenyt két kategóriában rendez-
ték. A pontyhalászlé kategóriában az el-
sô helyen Bajor László (Tolna) végzett,
aki a vándorkupát is hazavihette egy
esztendôre. A második helyet Baranyai
László (Dunaföldvár), a harmadik he-
lyet Matucza Gyula (Perkáta) szerezte
meg.

A vegyeshalászlé kategóriában Dulai
Pál (Akasztó) gyôzött, második Béró Ist-
ván, harmadik Mohai Gyuláné lett, mind-
ketten dunaföldváriak.

Dunaföldváron is egyre jobb hallevek
készülnek…

Dunaföldvári anziksz

Minden bogrács kiürült 
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