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Gödöllő egy napig halfőváros volt
A legszebb férfikort érte meg az Országos Halfőző Verseny rendezvénye,
hiszen a MAHAL az idén a 40. alkalommal rendezte meg a gazdag hagyományokkal bíró eseményt. Gödöllő város Alsóparkja gyönyörű, minden
igényt kielégítő helyszínnek bizonyult, aminek nem csupán a versenyzők,
hanem a sok száz látogató is örült. A rendezvény támogatói, Gödöllő
Polgármesteri Hivatala és a Szent István Egyetem Halgazdálkodási Tanszéke
mindent megtett annak érdekében, hogy emlékezetessé tegyék augusztus utolsó szombatját. A jubileum jegyében ismét összehívták az öreg halász találkozót, amelyen megható volt a résztvevők beszámolóit hallgatni.
Dr. Németh István, a MAHAL elnöke nem
csupán a protokolláris teendőit látta el,
hanem cége csapatának, a Tógazda Zrt.-nek
a versenyzőire is odafigyelt. Beszélgetésünket azzal indítottuk, hogy az elnök köszönetét fejezte ki Gödöllő város és az egyetem
vezetésének azért, hogy felkarolta a szövetség legfontosabb rendezvényét. Külön
köszönet jár Dr. Gémesi Györgynek, Gödöllő
polgármesterének és Dr. Gyuricza Csaba
dékánnak, akik nem csak első számú vezetőként képviselték az intézményüket, hanem
maximális anyagi, erkölcsi, tárgyi segítséget
nyújtottak a szövetségnek. Öröm, hogy a
támogatók is fontosnak tartják a hal, a halételek népszerűsítését, mert ezzel is hozzájárulnak ahhoz, hogy ez a kicsi, de fontos
ágazat elnyerje méltó helyét a nemzetgazdaságban.
A verseny több, mint negyven évvel ezelőtt
azzal a céllal indult, hogy a halfogyasztás növekedését megindítsák. Ezt a célt szolgálják
a ma már országosan is elterjedt helyi, regionális halfőző versenyek. Mára már sok helyen megtanultak halat főzni, változatos halételeket készíteni, de vannak még gátló tényezők, amelyek nem segítik a halfogyasztás
növelését. Ilyen például a hal, a haltermékek
magas áfája. A szövetség évek óta lobbizik
azért, hogy a kormányzat – akár a sertéságazat esetében – a hal áfáját csökkentse, mert
ezzel jelentősen növelhető volna a fogyasztás. Az elmúlt évtizedekben komoly fejlesztéseket hajtottak végre a haltermelők annak
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Németh István: a szövetség a tagság gazdasági helyzetének javításán dolgozik
érdekében, hogy a hazai hal minősége és
mennyisége maximálisan kiszolgálja a fogyasztók igényeit. Segített, és segít ebben az
Európai Unió Halászati Politikája is, hiszen
jelentős uniós forrásokat tudtak lehívni a
haltermelők a fejlesztések végrehajtásához.
Ami nem kedvezett a termelőknek, az az agrár-környezetgazdálkodási program félbeszakadása, mivel ma már csak a kötelezettségeket kell végrehajtani, amiért nem kapnak
támogatást. A szövetség azon dolgozik, hogy
az új pénzügyi időszakban folytatódjék a
program anyagi támogatása.
Ami a piaci helyzetet illeti, az elnök
hangsúlyozta, hogy (a magas áfa bizonyára
ebben is közrejátszik) a hal árát tíz éve nem
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tudják még az infláció mértékével sem
emelni. Az ágazat jövedelemtermelő képessége évről évre csökken, és az a félelem tölti
el a termelőket, hogy a termelés is csökkenni fog. A kormány céljai ezzel ellentétesek,
hiszen az akvakultúrában megtermelt termékek körét bővíteni kívánják, ám ehhez a
jövedelemtermelő képesség növelése szükséges. Ehhez több út vezethet. Egyrészt a
normatív támogatások kialakítása, a HKP (a
régi akg) visszavezetése, a HOP fenntartása,
megvalósítása, beleértve a beruházási támogatások felhasználását. Másrészt nem szabad lemondani az intenzív rendszerek bővítéséről, és növelni kellene a haltermékek
feldolgozottsági szintjét, arányát is.
A szövetség nincs könnyű helyzetben,
mert egy kis ágazatnak nehéz hangosan
képviselnie az érdekeit. Ugyanakkor a szövetség vezetése sok erőfeszítést tett, és tesz
azért, hogy a tagság gazdasági helyzetén javítson, és minden lehetőséget ki tudjon
használni. Az elnök szerint fontos volna, ha
a szakma összezárna, hogy áremelést érjenek el a halnál, haltermékeknél. Az elnök
hangsúlyozta, hogy a Magyar Akvakultúra
Szövetséggel több területen közösen lobbiznak az ágazatért, tudományos és szakmai
rendezvényeken, a halfőző eseményeken
együttesen hívják fel a figyelmet a halfogyasztás fontosságára.
Az Országos Halfőző Versenyt jövőre is
megrendezi a MAHAL, míg az öreghalásztalálkozót ötévente hívják össze. Jövőre a
helyszín Szolnok lesz, mégpedig több
MAHAL-tag közös rendezésében. Az elnök
kijelentette, hogy a versenynek hosszútávú
küldetése van.
(Folytatás a 2. oldalon)

Szövetségi

élet

(Folytatás az 1. oldalról)
Dr. Gémesi György polgármester bejárta a
főzősátrakat, s mindenütt kedves fogadtatásban részesült. Útközben sikerült egy
rövid beszélgetést folytatnunk. A polgármesterről érdemes megjegyezni, hogy az
első szabad választások óta Gödöllő város

első embere, és most készül a hetedik ciklusára. Huszonöt éve a sebészi pályáját áldozta fel a politika oltárán. Mindkét hivatás az
emberek életminőségének javítását helyezi
középpontba. Gémesi Györgyről köztudott,
hogy sportember is, hiszen – három évtizeden keresztül – első osztályú szinten vitézkedett a vívópáston. Ilyen háttérrel, indíttatás-

40. Jubileumi Országos Halfőző Verseny díjazása, Gödöllő, 2014. augusztus 30.
Dunai halászlé
helye- Festett kerámia boroshordó (4 l) és poharak (1 dl)
zés Csuthy György ötvös és Csutyné Szolnoki Klára kerámikus
Kézzel festett kerámia boroshordó (4 l) és 6 db kerámia pohár (1 dl) fatálcán;
1.
az eseményre palackozott, emblémával ellátott bor (Hetényi pincészet); oklevél
Kézzel festett kerámia boroshordó (4 l) és 4 db kerámia pohár (1 dl) fatálcán;
2.
az eseményre palackozott, emblémával ellátott bor (Hetényi pincészet); oklevél
Kézzel festett kerámia boroshordó (4 l) és 2 db kerámia pohár (1 dl) fatálcán;
3.
az eseményre palackozott, emblémával ellátott bor (Hetényi pincészet); oklevél
Igmándy Szűcs István könyve különdíj; az eseményre palackozott, emblémával
ellátott bor (Hetényi pincészet); oklevél

Név

Bíró János
Baja-Hal Kft. (Baja)
Szilágyi Magdolna
MAHAL (Mohács)
Csémy László
MAHAL (Bácsalmás)
Gyuricza Tibor
Baja Hal Kft. (Hercegszántó)
TISZAI-KÖRÖSI HALÁSZLÉ
NÉMETH ANTAL
1.
ÖKO 2000 Vállalkozás (Akasztó)
CSICSAI LÁSZLÓ
2.
Balatoni HNp Zrt. (Kereki)
NAGY JÓZSEFNÉ
Hortobágyi Halgazdaság Zrt.
3.
(Hortobágy)
KOLICS IMRE
Tógazda Zrt. (Szigetvár)
AFRIKAI HARCSA KÜLÖNLEGESSÉGEK
BALYI GYULA
1.
Óbuda Zrt. (Budapest)
BÍRÓ ANTAL
2.
Baja-Hal Kft. (Baja)
RÓNYAI LAJOS
3.
NAIK HAK (Szarvas)
NAGY JÓZSEFNÉ
Hortobágyi Halgazdaság Zrt.
(Hortobágy)
EGYÉB HALÉTEL
CSÉMY LÁSZLÓ
1.
MAHAL (Bácsalmás)
HEGEDŰS ZOLTÁN
2.
NAIK HAK (Szarvas)
MÉSZÁROS PÁL
3.
Halász Kft. (Cibakháza)
VEGYES HALTÁL
ifj. GALÁTH TAMÁS
1.
Körösi Halász Szövetkezet (Mezőtúr)
HLAVATI BÉLA
2.
Óbuda Zrt. (Budapest)
BÍRÓ ANTAL
3.
Baja-Hal Kft. (Baja)
CIVILEK A BOGRÁCSNÁL
MÁRI LÁSZLÓ
(Csákberény)

1.

VESZELI ISTVÁN
2.
(Pörböly)
ALPÁRI GYÖRGY
3.
NÉBIH (Budapest)
„AZ ORSZÁG LEGJOBB HALFŐZŐJE”
Név
BÍRÓ JÁNOS
Baja-Hal Kft. (Baja)
SZABÓ JÓZSEF
ÖKO 2000 Vállalkozás (Akasztó)
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Kézzel festett kerámia boroshordó (4 l) és 6 db kerámia pohár (1 dl) fatálcán;
az eseményre palackozott, emblémával ellátott bor (Hetényi pincészet); oklevél
Kézzel festett kerámia boroshordó (4 l) és 4 db kerámia pohár (1 dl) fatálcán;
az eseményre palackozott, emblémával ellátott bor (Hetényi pincészet); oklevél
Kézzel festett kerámia boroshordó (4 l) és 2 db kerámia pohár (1 dl) fatálcán;
az eseményre palackozott, emblémával ellátott bor (Hetényi pincészet); oklevél
Gödöllői Önkormányzat különdíja Igmándi Szűcs István könyv különdíja; az
eseményre palackozott, emblémával ellátott bor (Hetényi pincészet); oklevél
Kézzel festett kerámia boroshordó (4 l) és 6 db kerámia pohár (1 dl) fatálcán;
az eseményre palackozott, emblémával ellátott bor (Hetényi pincészet); oklevél
Kézzel festett kerámia boroshordó (4 l) és 4 db kerámia pohár (1 dl) fatálcán;
az eseményre palackozott, emblémával ellátott bor (Hetényi pincészet); oklevél
Kézzel festett kerámia boroshordó (4 l) és 2 db kerámia pohár (1 dl) fatálcán;
az eseményre palackozott, emblémával ellátott bor (Hetényi pincészet); oklevél
Dr. Viski József kerámia halastál HOP különdíja; az eseményre palackozott,
emblémával ellátott bor (Hetényi pincészet); oklevél
Kézzel festett kerámia boroshordó (4 l) és 6 db kerámia pohár (1 dl) fatálcán;
az eseményre palackozott, emblémával ellátott bor (Hetényi pincészet); oklevél
Kézzel festett kerámia boroshordó (4 l) és 4 db kerámia pohár (1 dl) fatálcán;
az eseményre palackozott, emblémával ellátott bor (Hetényi pincészet); oklevél
Kézzel festett kerámia boroshordó (4 l) és 2 db kerámia pohár (1 dl) fatálcán;
az eseményre palackozott, emblémával ellátott bor (Hetényi pincészet); oklevél
Kézzel festett kerámia boroshordó (4 l) és 6 db kerámia pohár (1 dl) fatálcán;
az eseményre palackozott, emblémával ellátott bor (Hetényi pincészet); oklevél
Kézzel festett kerámia boroshordó (4 l) és 4 db kerámia pohár (1 dl) fatálcán;
az eseményre palackozott, emblémával ellátott bor (Hetényi pincészet); oklevél
Kézzel festett kerámia boroshordó (4 l) és 2 db kerámia pohár (1 dl) fatálcán;
az eseményre palackozott, emblémával ellátott bor (Hetényi pincészet); oklevél
Kézzel festett kerámia boroshordó (4 l) és 6 db kerámia pohár (1 dl) fatálcán;
az eseményre palackozott, emblémával ellátott bor (Hetényi pincészet); oklevél;
Dr. Viski József kerámai halastál HOP különdíja
Kézzel festett kerámia boroshordó (4 l) és 4 db kerámia pohár (1 dl) fatálcán;
az eseményre palackozott, emblémával ellátott bor (Hetényi pincészet); oklevél
Kézzel festett kerámia boroshordó (4 l) és 2 db kerámia pohár (1 dl) fatálcán;
az eseményre palackozott, emblémával ellátott bor (Hetényi pincészet); oklevél
díj
VÁNDORSERLEG 2014; 100 000,- Ft értékű utazási utalvány, melyet az
ABAGRO Utazási Iroda útjaira válthat be 2015. december 31.-ig
Közönségdíj 2014; az eseményre palackozott, emblémával ellátott bor (Hetényi
pincészet); oklevél

Gyuricza Csaba: finomabbnál finomabb
ételeket kóstolhattunk
sal nem csoda, hogy hosszú ideje bírja egy
város lakosságának a bizalmát. A polgármester úgy gondolja, hogy amíg az ember
meg tud újulni, és nem a megszokás lendülete viszi előre, csak addig szabad vállalni
ezt a posztot.
Gödöllő az otthonunk, jelentette ki
Gémesi György, aki az otthonépítésben sok
társra, segítőre talált az elmúlt két és fél évtizedben. Gödöllőn nem politikai pártok
uralják a közéletet, itt a helyi lakosság az úr
a „pártközpontban”. Ők szabják meg az önkormányzati munka irányvonalát, s az érdekek egyensúlyba hozásával, az egyeztetésekkel eddig sikerült is az elképzeléseket megvalósítani. Egy település vezetése csak stratégiában gondolkodhat, ami nem igazodik a
négyéves választási ciklusok időtartamához.
A stratégiát 10-15, de inkább 30 éves távlatokra kell kidolgozni, s Gödöllőn is e stratégia mentén tették le az alapokat az elmúlt
hat ciklusban. Gödöllő büszke a Szent István Egyetemre, nem véletlen, hogy a város
diplomázott lakosai nagyobb arányt képviselnek az országos átlagnál. A város és az
egyetem kapcsolata eredményes és gyümölcsöző. Jó példa erre a MAHAL jubileumi
halfőzőversenye is, mert az egyetem volt a fő
szervezője a rendezvénynek, s a város vezetése örömmel biztosította a versenyzőknek a
város szívében az Alsóparkot.
Dr. Gyuricza Csaba dékán nem csupán a
szervezésből vette ki részét, hanem a zsűrizésből is. A vegyes halétel kategóriában
igencsak próbára tették az ízlelőbimbóit, de
így is el volt ragadtatva a különböző halételkölteményektől. A dékán nem gondolta,
hogy a halból ennyi változatos, finom étel
készülhet, bár már korábban is részt vett
halfőzőverseny zsűrizésében, ahol már szerzett némi tapasztalatot a változatosságokról.
Egy ilyen verseny bizonyosságot ad arra,
hogy a halászlé és a rántott-, sült hal után is
van élet.
Az egyetemnek sokat jelentett a rendezvény. A dékán úgy fogalmaz, hogy ez elismerése annak az oktatási tevékenységnek is,
ami az egyetemen folyik. A SZIE Halgazdálkodási Tanszékén országos hírű oktatási,
kutatási munka folyik, amit az elmúlt évtizedekben alapoztak meg az elődök, többek

Szövetségi
Németh István elnök köszöntötte a szép
számban megjelent idősebb halász kollégákat. Megható volt látni, ahogy a régi
kollégák üdvözölték egymást és kérdések özöne hangzott el oda-vissza. Akár
egy érettségi osztálytalálkozó, úgy pergett le két óra a VIP sátorban. Jó volt
hallani, hogy ki mit csinál nyugdíjas
napjaiban, és azt is, hogy kinek mit
jelentett a halászatban eltöltött évtizedes kemény munka. A szakma nagyjai
voltak jelen, akik a mai generációt nem
csak elméleti, hanem gyakorlati síkon is
tanították. És sok esetben már a saját
unokát is rászoktatják a hal szeretetére,
mert nagyszülői mivoltukban is halászok, halász szakemberek maradtak. Jó
volt azt is hallani, hogy a fiatalabb generáció hogyan köszönte meg a tanítást, a
tapasztalatok átadását. Nehéz volna
bárkit is kiemelni a felszólalók sorából,
de az biztos, hogy a fiatalabb generáció
csendben hallgatta azokat a történeteket, amelyek a múlt század évtizedeiben
meghatározták a magyar halásztársadalom sorsát, fejlődését.
Németh István meghatónak és sikeresnek minősítette az öreghalász-találkozót, ahol azt tapasztalta, hogy a szövetség meghívására szívesen jönnek az
idősebb, nyugdíjas halász kollégák. Az
elnök is úgy összegezte a találkozó eredményét, hogy a jelenlévők nem csak
anekdotáztak, hanem ma is jól ismerik
az ágazat nehézségeit, ami jelzi, hogy
nem szakadtak el a szakmától. Aki egyszer elkötelezi magát a halászatban,
mindig is az marad, aki volt egész életében.
között Horváth László professzor áldozatos
munkája. A dékán büszkén említi, hogy itt
van az országban az egyetlen halgazdálkodási tanszék, ahol a halszakmai képzés legmagasabb szintje valósul meg. Egy ilyen rendezvény segíti azt a munkát, amely a halfogyasztás növelésére irányul. Fontos ez azért
is, mert idehaza az uniós átlaghoz képest
nagyon kevés halat fogyasztunk, annak ellenére, hogy egészséges ételről van szó. Van
hová fejlődni, előrelépni ezen a területen is,
s az ilyen fesztiválok sokat lendítenek a népszerűsítés „kerekén”.
Dr. Urbányi Béla egyetemi tanár, dékánhelyettes a SZIE Halgazdálkodási Tanszékének a vezetője fáradhatatlanul intézte a verseny ügyes-bajos dolgait. Nem is volt fennakadás a programok menetében, bár amikor megkérdeztük a dékánhelyettest, azt
mondta, hogy nem gondolta volna, hogy
ennyi mindenre oda kell figyelniük. Rengeteg utánajárással, egyeztetéssel, munkával
jár egy ilyen rendezvény megszervezése. De
van jó oldala is a dolognak: sok együttműködő, segítő partnerre is leltek. A város vezetése mindenben maximálisan segített,
annál is inkább, mert ők is úgy gondolták,
hogy ez a rendezvény tovább növeli a város

Urbányi Béla: rengeteg munka egy ilyen
rendezvény megszervezése
hírnevét, hiszen egy napig Gödöllő a magyar halászat fővárosa volt. Lényeges az is,
hogy az egyetem, a kar vezetése szintén teljes odaadással támogatta a rendezvényt, és
sem időt, sem anyagiakat, sem energiát
nem sajnáltak azért, hogy segítsék a szervezőket.
A tanszékvezető külön is kiemelte Dr.
Bokor Zoltán kollégáját, aki a MAHAL ügyvezetésével együtt (Dr. Németh István
elnök, Dr. Szathmári László ügyvezető igazgató és Schmidtné Vizi Hajnal nevét mindenképpen meg kell említeni) a motorja volt a
szervezésnek. A sok munka eredménye sem
maradt el, mert a versenyzők és valamen�nyi résztvevő dicsérte
a környezetet, a rendezés körülményeit.
Sőt, többen javasolták,
hogy a helyszín visszatérő rendezvénynek
adjon otthont, ami
elől a város vezetése
sem zárkózott el. Persze, nem éves programról lenne szó, de
négy-ötévente helyet
adhatna Gödöllő az
országos halfőzőver
senynek, mondjuk a
Kárpát-medencei
halas szakma összehívásával, s egy „halfőző-olimpia” megrendezésével. Azzal, hogy
a Gödöllői Városi
Napok rendezvényeinek sorába is beillesztenék ezt az eseményt,
a hal is nagyobb közönség előtt jelenhetne meg, és nagyobb
marketingértéket hordozna a rendezvény.
A tanszékvezető úgy
látja, hogy sok marketingeszközt még nem
használ ki a halas
szakma, s nem elsősorban az anyagi kor-
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látok miatt, mert nem minden pénzkérdés.
Ha a HOP 3. tengelyének pályázatai megjelennek, akkor a források egy részét a marketingcélok elérésére fordíthatná a szakma. A
szövetség anyagi gondjai is enyhülnének, hiszen a rendezvény szervezői, támogatói is
több százezer forintot költöttek arra, hogy a
verseny sikeres legyen. Látni kell azt, hogy a
marketingköltségek a promóciós termék
árának a 30-40 százalékát teszi ki, s ha erre
nem áldozunk, akkor kárba vész a sok
munka. A haltermékeket a fogyasztó közönséggel kell megismertetni, s ezt az ismeretterjesztést már óvodás kortól kell elkezdeni.
Mindez persze, a magyar halásztársadalom
termelőire is kiszab feladatot, hiszen ma
már nem elegendő megtermelni a halat, a
pontyot, hanem fogyasztóbarát módon kell a
piacon megjelenni. Ehhez a feldolgozottsági
szintet kell növelni. Egy kardiológus profes�szort idézett a tanszékvezető: egy nemzedék,
amely a pontyot otthon készítette el, már elhalálozott, és felnő egy olyan nemzedék, aki
már csak konyhakészen veszi meg ezt a halterméket. Addig, amíg nem lesz konyhakész
pontytermék az áruházláncokban, addig
nincs esélyünk arra, hogy a hazai halfogyasztás a hazai haltermékekből nőjön. A
globalizált világunkban nincs már idő a haltisztításra, irdalásra, mert statisztika igazolja, hogy a konyhában eltöltött idő drasztikusan csökkent.
Hajtun György
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Kutatás-fejlesztés

Továbbra is a halászok érdekeit szolgálják

• Igazgató úr, kezdjük azzal a beszélgetést, hogy tavaly a NAIK hálózatához csatolták a HAKI-t. Mi a véleménye erről?
– A munkám, a karrierem mindig is a
halhoz kötődött, hiszen már az egyetemen,
Dr. Hancz Csaba hallgatójaként elköteleztem
magam a hal iránt. A HAKI az első munkahelyem, itt segédmunkatársként a legalsó
lépcsőfokról küzdöttem fel magam a kutatási szervezeti egység vezetőjének. Jó néhány kutatási projektben vettem részt, s úgy
érzem, hogy jól ismerem az intézetet.
Éppen ezért látok új perspektívát abban,
hogy a NAIK hálózatához csatoltak minket.
A minisztériumnak eddig hat-nyolc önálló
kutató intézete működött, amelyek egymás
tevékenységéről semmit sem tudtak. Született egy döntés, amely szerint az agrárkutatást egységes rendszerben képzelik el. Január elsejével állt fel a NAIK szervezete, így
komoly szakmai eredmények még nem is
születhettek. De bízom abban, hogy a kutatóintézetek együttműködése megvalósul, és
szellemi és intézményi kapacitásainkat kölcsönösen ki tudjuk használni.
• Milyen állapotban veszi át az intézetet?
– A HAKI hosszú ideje eredményesen
működött, kutatási projektjeink a határon
túlra is átnyúlnak, kiegyensúlyozott a gazdálkodásunk, amiben az intézet volt szakmai és pénzügyi vezetésének érdemei vitathatatlanok. Ezzel együtt az elmúlt egy évben
elég zavaros időket éltünk meg a belső vezetői bizonytalanságokból adódóan, amely az
intézet egész tevékenységére rányomta a bélyegét. Úgy gondolom, hogy ebben az időszakban nem az intézet érdekei voltak előtérben, hanem sok esetben külső hatások
érvényesültek.
• Mi a helyzet az intézet vagyonával?
– Az elmúlt években felújítottuk az intézet területén lévő mintegy nyolchektárnyi
kísérleti halastórendszert, valamint a hosszú
távú terveink között ennek a halastórendszernek a bővítése is szerepel, ami az intézet
tenyésztésgenetikai programjának hátteréül szolgál majd. Ezen kívül újjáépítjük a
recirkulációs kísérleti rendszerünket, amely
a múlt század ’70-es éveiben épült, így ráfér
a korszerűsítés, mert rendkívül energiapazarló a működése. Ha mindezzel elkészü-

lünk, akkor Szarvason létrejön egy korszerű
halas kutatási bázis, és kialakul egy kutatási
központ, ahová az ország minden pontjáról,
illetve a határon túlról is várunk kutatókat,
továbbá szívesen részt vállalunk az egyetemi
és szakoktatási képzésekből is. Nagyon fontosnak tartom a többi hazai halas kutatóhellyel való együttműködést, mert úgy gondolom, hogy a haltermelés fejlesztése közös
ügyünk, összefogva sokkal többre jutunk,
mint külön. Szeretnénk a szaktanácsadói tevékenységünket erősíteni, mert így tudjuk a
termelőket könnyebben megszólítani. Tervezzük, hogy az intézetben is létrehozunk
egy szaktanácsadói gárdát, akik megvalósítási terveket készítenek, és valódi szaktanácsokkal látják el az ezt igénylő termelőket.
Bizonyos szintig ingyen kívánjuk ezt a szolgáltatást biztosítani, hiszen tisztában vagyunk azzal, hogy a kistermelők szűkös
anyagi lehetőségekkel rendelkeznek, és sok
olyan szereplője van az ágazatnak, aki nem
vagy alig rendelkezik halszakmai tudással.
• Ezek szerint a HAKI erőteljesebben
szeretne nyitni a gazdálkodói kör irányába.
– Pontosan fogalmazott. Az intézet alapvetően kutatással foglalkozik továbbra is, hiszen enélkül nem lehet sem szaktanácsot
adni, sem technológiát fejleszteni. A kutatással kapcsolatban azt is hangsúlyoznám,
hogy bőségesen vannak olyan témakörök,
amelyek az ágazat egészét érintik. Például a
kékalga problemtikája, amelynek kialakulását meg kellene gátolni. S vannak olyan
hosszú távú kutatási projektek, amelyeket
nemzetközi kapcsolatokon keresztül érünk
el. Az itt elért eredmények rövidtávon ugyan
nem mutatkoznak közvetlenül a gazdaságban, de néhány éven belül már idehaza is
hasznosulhatnak ezek az eredmények. Példaként említeném azt a projektet, amely
azzal foglalkozik, hogyan lehet más forrásból kiváltani a hallisztet a haltakarmányokban. Az intenzív haltermelés idehaza még
nem meghatározó, de bízom abban, hogy ez
a helyzet nem konzerválódik, s ezen a téren
is hasznosulnak majd a HAKI alapkutatásaiból származó eredmények. Úgy gondolom,
hogy a külföldi kapcsolatok révén új tudást
hozunk be a gazdaságba, s ebben továbbra
is az élen kívánunk járni.

Fotó: Hajtun György

Augusztusi számunkban beszámoltunk arról, hogy Dr. Jenes Barnabás, a
Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (NAIK) főigazgatója Dr. Gál
Dénest bízta meg öt évre a NAIK Halászati és Öntözési Kutató Intézet
(HAKI) vezetésével. Az új igazgató rövid életrajzából kiderült, hogy másfél
évtizede dolgozik kutatóként a HAKI-ban, így elmondható, hogy jól ismeri
az intézet tevékenységét. A beszélgetésből kiderült az is, hogy remélhetően
megszűnik a HAKI körül kialakult bizonytalanság, és az intézet még hatékonyabban szolgálja majd a magyar halásztársadalom egészének érdekeit.

Gál Dénes: Szarvast a halas kutatások
regionális bázisává kívánjuk fejleszteni
• Foglalkoznak-e a természetes vizek
halállományával?
– Természetesen, hiszen ezen a téren is
vannak kutatási projektjeink, amelyeket
folytatunk. Elképzeléseink szerint a kutatási
tevékenységünkben tovább növeljük e terület súlyát. Politikai kérdés, hogy mi történik
a természetes vizek halászati jogával, de a
halállomány felmérését, a környezeti hatások vizsgálatát nem szabad leállítani. A
vizek hallgazdálkodásának vizsgálatát sem
mellőzhetjük, az állomány pótlására irányuló tevékenységet ugyanis megalapozottan
lehet csak végezni. Vagy itt van a busa-kérdés, ami több kutatási feladatot is biztosít. A
természetesvízi halászati kutatások inkább
alapkutatásnak számítanak, és erről továbbra sem mondhatunk le.
• Végezetül azt kérdezem, hogy lesz-e
elegendő anyagi erejük a tervek megvalósításához?
– A fejlesztési elképzeléseinknek jelentős
anyagi igénye van, ugyanakkor ennek egy
része külső pályázati forrásból már rendelkezésre áll, ezekre alapozva szeretnénk
Szarvast a halas kutatások regionális bázisává fejleszteni. Bár a NAIK erős hátteret jelenthet az intézet működésében – például
fedezetet nyújthat pályázati forrásokból
nem finanszírozható, de gyakorlati jelentőséggel bíró hosszú távú kutatási munkák
végrehajtására –, azonban a sorsunkat jelentős részben saját sikeres pályázati tevékenységünk határozza majd meg, ami folyamatos kihívást jelent majd az intézet szá
mára.
H. Gy.
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Marketingprogram

Kilencedik alkalommal rendezték meg az Akasztói Horgászparkban a
halfőzőversenyt, mégpedig a szálkamentesség jegyében. Az ÖKO 2000 Kft.
éppen tíz éve nyitotta meg a halascsárdát, és hogy emlékezetessé tegyék a
megnyitót, azóta minden év augusztus 20-án, az új kenyér ünnepén összehívják azokat a versenyzőket, akik sziki pontyból, szálkamentesen szeretnek
halételeket főzni. A halfőzőversenyt horgászversennyel is egybekötik, mert
ahogy Szabó József, (Joe) a Kft. ügyvezető igazgatója is fogalmazott, náluk
a horgászok jelentik az egyik legnagyobb piacot.
Régi, megszokott arcokkal találkoztunk a
halfőzőversenyen, ami a családias hangulatot
is garantálta. Szabó József nem kis örömmel
nyugtázta ezt, majd hozzátette: a szálkamentes hal főző verseny megrendezésének ez
volt az elsődleges célja. No meg az, hogy
bebizonyítsák, hogy a pontyból is lehet olyan
ételt főzni, amit félelem nélkül fogyaszthat
az ember, hiszen nem kell tartania a szálka
megakadásától. A halfőzőverseny mára szinte baráti összejövetellé „zsugorodott”, inkább
baráti piknikezéssé változott, ugyanakkor a
verseny igen csak kiélezett.
A Szálkamentes hallé főző verseny
eredménye:
I.
Krizsán György
II.
Kastély Attila
III.	Dulai Pál
Különdíj	Németh Antal
	Németh György
Povenczki József

Kastély Attila, Krizsán György és Dulai
Pál
A horgászverseny eredménye:
I. helyezett: 	Dallos Zoltán 40,68 kg
II. helyezett: Kiss István 26,16 kg
III. helyezett: Szabó Róbert 23,97 kg
IV. helyezett: 	Romek György 22,45 kg
V. helyezett: Teknyős Károly 30,27 kg
VI. helyezett: Zsigmond Mihály 21,2 kg
Összes fogás: 570,66 kg
Átlagfogás: 10,37 kg/fő
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A szűkebb versenyzői kör azonban nem jelenti azt, hogy itt ne a minőségi halételek főzésére törekedjenek. Szabó Joe-ra egyébként
is az a jellemző, hogy nála a minőségi munka
alapkövetelmény. Ahogy Joe fogalmaz: az
élelmiszeriparral az az alapvető problémája,
hogy nem tud ízfokozó, színezék, mesterséges adalékanyag stb. nélkül élelmiszert előállítani. Itt, az akasztói tógazdaságban viszont
arra törekszenek, hogy e tartósítóanyagok
használatát elkerüljék. Teljes mértékben ez
nem lehetséges, de a mennyiségük jelentős
csökkentése elérhető. A saját termelésű alapanyagok körét bővítik, mert így biztosan nyomon tudják követni az élelmiszert. Nem véletlen, hogy a Halascsárda közönsége is vis�szatér, mert tudják, hogy itt finom, biztonságos, jó minőségű alapanyagokat használnak
fel a főzéskor, s ez biztosítja a gasztronómiai
élményt is a számukra.
A megfelelő alapanyagról, a halról a cég
gondoskodik. A sziki ponty ma már igen keresett a piacon, különösen azzal, hogy a Joe
által megalkotott irdalógép segítségével szálkamentesen kapható. Itt a háziasszony konyhakész állapotban veheti meg, és viheti haza
a pontyot. Ami a termelést illeti, tavaly 50
hektárral bővítették a gazdaságot, mivel a
szomszéd termelő, Turu János nyugdíjba
ment, így eladóvá vált a tógazdasága. Az itteni három tóegység jól illeszkedik a többi háromszáz hektár tófelület termelési rendszerébe, s ennek is köszönhető, hogy tavasszal
nem volt hiányuk piacos méretű pontyból s
a megszokott vevői kört, ki tudták szolgálni.
Egyébként sincsenek értékesítési gondjaik,
mert a megtermelt halállományt évek óta
szerződéses keretek között értékesítik. Az
idei „terméskilátások” is kedvezőek, bár, az
időjárás szeszélye okozhat még meglepetéseket.
Akasztóról nem távozhatunk anélkül,
hogy újabb fejlesztésről ne értesüljünk. Több
pályázati „vasat” tartanak a tűzben. Elindultak a HOP 2. pályázaton, ahol különböző
gépi beruházásokhoz nyertek támogatást, s a
már üzemelő mellé újabb, nagyobb kapacitású naperőművet is építenek. Összesen 150
kilowatt fogja szolgálni a gazdaság áramellátását, ami 80 százalékban fedezi az energiaszükségletüket. Ez a beruházás három év
alatt megtérül. Kétévi küzdelem után 2015

Fotó: Hajtun György

Szálkamentes halételek versenye

Szabó József: az évek során a versenyzők
megtanultak halat főzni
tavaszán hozzáfognak a halfeldolgozó megépítéséhez is, így a feldolgozott halból is jelentősen többet tudnak előállítani. Az intenzív telepen a tokhalak elérték azt a méretet,
hogy már feldolgozzák a húsukat, így ezt is
meg tudják oldani házon belül. Jelenleg még
folyik egy négyéves kutatás-fejlesztési projekt végrehajtása, ebben hat halas cég (köztük az SZIE Halgazdálkodási Tanszéke) vesz
részt. Joe egyébként nem tartja problémának, hogy az új uniós pénzügyi időszak pályázati kiírásai csúsznak, mert ez nem jelenti
azt, hogy ne lennének már kész új tervei a
pályázati pénzek igénybevételére.
Suhajda Antal, Akasztó polgármestere a
kezdetektől jelen van a főzőversenyen és
részt vesz a zsűri munkájában. A cég és a
horgászpark Akasztó gyöngyszeme, legfőbb
büszkesége, és tíz éve, hogy a semmiből nőtt
ki ez a halas birodalom. A polgármester az
Akasztói Sporthorgász Egyesület elnöke is,
ahol 760 horgász hódol a hobbijának. Mindez annak is betudható, hogy már gyermekkora óta maga is horgászik, és szereti a halat
nem csak fogni, főzni, hanem fogyasztani is.
Persze, a polgármesteri cím is arra kötelezi
Suhajda Antalt, hogy jelen legyen a térség
egyik kiemelkedő eseményén. Az új halgazdálkodási törvénnyel kapcsolatban a polgármester azt hangsúlyozta, hogy mindkét
halas tábor jelentős érdeksérülést szenvedett. Ezt a törvényt hozzá nem értők alkották meg, de remény van arra, hogy a törvény
végrehajtásakor finomodik a paragrafusi
szigor és felhasználóbarátabb lesz a törvény.
Akasztó 2400 fős település, ahol az önkormányzat az elmúlt évtizedben eredményesen gazdálkodott. Ma sincsenek anyagi nehézségeik, bár a nadrágszíjat meghúzó intézkedésekre itt is szükség volt. Mindemellett számos beruházást hajtottak végre, a
földutakra aszfalt került, a kazánprogramban a Belügyminisztériummal működtek
együtt, a kerékpárút megépítése azonban a
bürokrácia útvesztői miatt húzódik. A polgármester nyugodt szívvel néz az őszi választások elé és negyedszer is elindul a címért,
mert az elmúlt években Akasztó fejlődése jó
útra terelődött, amiről kár volna letérni.
H. Gy.

Szövetségi

élet

Ráckevén jól tanítják a horgászat tudományát
Az idén is gyermekzsivaj töltötte meg a Ráckevei-Duna-ági Horgász Szövetség
(RDHSZ) hagyományos horgász gyermektáborát. Tóth István, az RDHSZ
ügyvezető igazgatója naponta ellenőrizte, hogy minden rendben zajlik-e a
táborban. A táborok megszervezését idén is Fent László, az RDHSZ Gyermek
és Ifjúsági Bizottságának vezetője végezte. Segítői az első héten az ifitáborban
Bakó József, felesége, Bakó Józsefné Böbe, Fentné Fodor Éva, valamint Fehér
Tímea voltak. A második héten, a gyermektáborban a segítői Eöri Sándor,
felesége, Krisztina, Kis Mária voltak, aki Weisz Győzővel, a táborok szellemi
atyjával alapítóként a kezdetektől részt vesz a munkában. További segítők:
Anderko Anita, és Fent Gergő László (utolsó éves sportszervező, rekreációs
hallgató, vízilabdaedző), ifiként pedig Kocsis Réka.
Tóth István azzal kezdte mondandóját, hogy
a szövetség 29 egyesületet fog össze, amelyek a Ráckevei-Duna-ág mentén szervezik,
irányítják a horgászok életét. S miután a
szövetség horgászvizein 35 ezer fő horgászik, így elmondható, hogy a hazai horgásztábor 10 százaléka itt éli ki a horgászszenvedélyét. Mindez jelentős munkát és nagy
felelősséget ró a szövetség vezetésére, hiszen
elsődlegesen az a feladatuk, hogy a horgászok igényeit minél magasabb szinten elégítsék ki. Ennek érdekében vállalták fel a
haltermelést is, így a saját, elismert pontyfajtájukkal, a „Ráckevei Pikkelyes” ponttyal
tudják évről évre betelepíteni a Duna-ágat.
Szükség is van erre, mert a 35 ezer horgász évente (a fogási naplók alapján) 180200 ezer kilogramm halat fognak ki. Persze,
ez nem a teljes kifogott halmennyiség, hiszen akad olyan horgász, aki elfelejti vezetni
a fogási naplóját, és van olyan is, aki készakarva nem jegyzi fel az aznapi fogását.
Nem titok, hogy jelenleg is létezik az illegális horgászat ezen a vízterületen, de a szövetség halőrei jó hatékonysággal ellenőrzik
a horgászokat. Tény azonban, hogy így is,
2013 évben 220 758 kilogramm halat fogtak ki az RSD-ből és mellékvizeiből. Ezt a
mennyiséget a természetes szaporulat nem
tudja pótolni, ezért is szükséges, hogy a szövetség, a Makádi tógazdaságában előállított
2-3 nyaras pontyokkal pótolja a kifogott halmennyiséget. A horogérett pontytelepítési
kötelezettség éves szinten meghaladja a 140
ezer kilogrammot, de ezt évről évre túlteljesítik, így a betelepítés eléri a kifogott hal
mennyiségét. A pontyon kívül süllőt, compót, csukát, harcsát is szaporítanak, előnevelnek a keltető házukban, amely szaporulat
(éves szinten 30-40 millió darabról van szó)
aztán szintén a Duna-ágban és holtágaiban
éri el a horogérett kort.
A halelőállítás azonban csak az egyik fontos tennivalója a szövetség apparátusának.
A horgászok ügyeinek intézése az új Halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013.
évi CII. törvény előírásainak következtében
megnehezedett, az adminisztrációs felada-

tok jelentősen megváltoztak és sokasodtak.
Ugyanakkor a víz minőségét is folyamatosan
ellenőrzik, figyelik, mert mindig akad probléma. A víz minőségével folyamatosan bajlódnak, mivel változatlanul az a tendencia,
hogy ebben a Duna-ágban a szennyvíztisztítók közvetlenül és közvetve is „bedolgoznak”, ami – finoman szólva – nem javít a víz
minőségén. Csaknem minden évben megjelenik a tavaszi busapusztulás annak ellenére, hogy a szövetség soha nem telepítette ezt
a halfajt. A busa vagy a folyó Dunából, vagy
a mellékvizek mellé telepített halastavakból
kerülhetett a Ráckevei Duna-ágba. Az igazgató joggal feltételezi, hogy az állomány – az
irodalmat nem ismerve – mégis csak szaporodik. A busa 10-60 kilogrammos elhullott
egyedei tavasszal a víz felszínére kerülnek,
így több száz mázsa tetemet kell összegyűjteni, és az ATEV-hez megsemmisítésre elszállítani. Nyilván, ez sem használ a vízminőségnek, mert az összes tetemet nem tudják begyűjteni, hiszen a Duna-ág két partja
mentén nádasok vannak, ahonnan nehéz a
begyűjtés. A busa állomány ritkítását sem
tudják elvégezni, mert a Duna-ág nem halászható, a hálózás kivitelezhetetlen. Idén
augusztus elején – ez évente, kétévente ismétlődő jelenség – jelentős mennyiségű
kagylópusztulással kellett „szembenézniük”,
amelynek egy részét a parti nádasok miatt
nem tudták begyűjteni.
A szövetség 20 éve rendre megrendezi a
gyermektábort. Szakavatott bizottság irányítja a tábort, s a megszokott helyszínen, a
szigetbecsei BM üdülőben. Fent László, a
szövetség gyermek és ifjúsági bizottságának
a vezetője, a tábor szervezője a tábor céljával
kapcsolatban azt hangsúlyozta, hogy a fiatalok horgászattal kapcsolatos ismereteit, tudását kívánják fejleszteni. A tanítás menetét
nagymértékben befolyásolja az időjárás, hiszen ha esős az időjárás, akkor az elméleti
ismeretek átadása lesz túlsúlyban.
Az idén változatos nyarunk volt, minden
korábbi időszakot felülmúlt a párás, trópusi
hőmérséklet, a váratlan viharok megjelenése. Ugyanakkor a tábor idején, ebben a tér-

ségben inkább éjszaka hullott csapadék, így
a gyakorlati képzést nem kellett elhalasztani. A nagyobb meleg ellen, pedig a helyi
strand nyújt menedéket a fiataloknak, ahol
felügyelet mellett élvezik a vizet. A két hét
alatt összesen 40 gyerek vette igénybe a tábori szolgáltatásokat. A vezetők életét megkönnyíti, ha visszatérő táborlakók is érkeznek. Szerencsére mindig akad 1-2 olyan fiatal, aki már betöltötte a felső korhatárt, de
úgy gondolja, hogy szívesen besegít az új fiatalok képzésébe, a horgásztudomány elsajátításába.
Fent László – ha nem is panaszként, de –
elmondta, hogy évről évre nő a tábor megszervezésének a feladata, mert nehéz az embereket – úgymond – társadalmi munkára
fogni. Az is igaz, hogy nagy a felelőssége a
tábor vezetésének, amit nem mindenki tud
felvállalni. A program alig-alig változik, de
tény, hogy az aktív, kíváncsi, tanulni akaró
gyerekek elsajátítják a horgászat alapjait.
Sajnos, mindig akad olyan gyerek is, aki
megnehezíti a táborvezetők életét. A korosztályi összetétel nem mindig kedvező, hiszen
a 6 évestől a 13-14 éves korig terjed az életkor skálája. A táborrend mentén lehet összhangot teremteni a tanuláshoz, de napi
szinten kell a fegyelmet fent tartani, mondta
végezetül Fent László.
H. Gy.

Gratulálunk

Augusztus 20. az államalapítás ünnepe
alkalmából Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter állami kitüntetéseket és szakmai díjakat adott át. Örömmel olvastuk, hogy a halász szakma
képviselői is a kitüntetettek között
volt, akiknek ezúton is gratulálunk és
további eredményes munkát kívánunk!
A Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést adta át a miniszter
Dr. Horváth Lászlóné dr. Tamás Gizellának, az Attalai Hal Kft. ügyvezető igazgatójának, aki a halszaporítás és a haltenyésztés területén végzett hosszú
időn át kiemelkedő szakmai, kutatói és
oktatói munkát, s elismerték a halfogyasztás népszerűsítése érdekében
végzett tevékenységét.
Fazekas Sándor Aranykoszorús
Gazda Díjat adományozott Csoma Gábornak, a Halász Kft. és a Fish-COOP
Kft. ügyvezetőjének, A MAHAL alelnökének a horgászati és a halászati
célú halgazdálkodás összehangolása,
fejlesztése, a halfogyasztás népszerűsítése területén végzett munkája és az
őshonos halfajok megőrzése érdekében végzett munkája elismeréseként.
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Gyomaendrődön finom halételek készültek
Az időjárás is kedvezett a XVI. Nemzetközi Halfőző Verseny résztvevőinek,
és ennek megfelelően augusztus 16-án Gyomaendrődön benépesült a Liget.
A 46 versenyző már korán alágyújtott a bográcsoknak, így a halételek illata messziről hívogatta a meghívott vendégeket, és az érdeklődőket. Dr.
Csoma Antal, a Körösi Halász Szövetkezet elnöke a zsűri elnöki posztját
látta el, miután a szervezés nehéz feladatát a GYÜSZ-TE, és a város önkormányzata vállalta át.
A 16. Nemzetközi Halfőző Verseny – ahogy
a sorszám is jelzi – 16 évvel ezelőtt Tímár
János és felesége ötlete nyomán született.
Akkor a Körösi Halász Szövetkezet karolta
fel a rendezvényt, s hogy helyes volt ez a
döntés, azt az idei verseny is bizonyítja.
Helyes, és időt álló döntést hoztunk, mert
ma már a halfogyasztás népszerűsítésének
és növelésének országos programjába
illeszkedő eseménnyé nőtte ki magát a
gyomaendrődi verseny, hangsúlyozta Csoma
Antal.
Egy ilyen rendezvény jó alkalom arra,
hogy a haltermelők is bemutatkozhassanak, bemutassák az új termékeiket, mert
így a nagyközönség is értékelheti azt a körülményt, hogy a halászok jó minőségű
alapanyagot biztosítanak a versenyzőknek.
A jó minőség abban is bizonyosságot nyer,
hogy a Körösi Halász Szövetkezet a megyei
és a nemzeti szakácsválogatott tagjai számára ad hal alapanyagot a világversenyekre, így a november 22-26 között Luxemburgban sorra kerülő világbajnokságra is.
A jeles válogatott versenyzők közül hárman
is erősítették a zsűrit.
Egy halfőző verseny – így a gyoma
endrődi is – jó alkalmat teremt a versenyzés mellett arra is, hogy a főzők új tapasztalatokat szerezzenek. Gyakran csak igen
kis különbség dönt a versenyhelyezések között, s jó dolog, hogy minden versenyző,
vagy bogrács mellé álló főző meg van győződve arról, hogy övé a legjobb, a legfinomabb halétel. Az elnök hangsúlyozta, hogy
ha ő főz halászlevet, akkor arra kéri a vendégeit, hogy már előző nap se egyenek,
mert a vendég éhségérzetének nagyságával
arányosan javul a halétel minősége. Az
elnök annak is hangot adott, hogy bízik
abban, hogy a versenyen mindenki a legjobb formáját hozza, aminek az a következménye, hogy a zsűrik nehéz helyzetben
lesznek. De nem csak a zsűri, hanem a
nagyközönség szava is döntött abban, hogy
ki főzte a legfinomabb halételt.
Várfi Andrással, Gyomaendrőd polgármesterével több év óta készítünk mérleget
a város fejlődéséről. Az idei beszélgetés is
azzal indult, hogy aki évente egyszer jön a
városba, az mindig találkozik újdonsággal.
A polgármester hangsúlyozta, hogy egy fejlődő városban mindig akad új látnivaló,
ám ami nem látható, de meghatározó ese-

8

Halászati Lapok

ménye Gyomaendrődnek, hogy a város
ismét járási székhelyé vált. A városháza a
város közepébe költözött, s egy iskola épületét alakították át polgármesteri hivatalnak. Gyomaendrőd egységes város lesz,
ahol a gyomai, és az endrődi lakosok egyaránt jól érezhetik magukat.
Az elmúlt időszakban – természetesen a
nyertes pályázatoknak köszönhetően – az
utak megújultak, járdák épültek, és befejeződött a szennyvíz beruházás is, amelynek
következtében a szennyvíz telep rekonstrukciója is megtörtént. Minden esztendőben vannak belvizes programok, így az
iszaptalanítást is el tudják végezni. A polgármester is (akárcsak Pájer Sándor) megemlíti a „Lélekkel a Körösök mentén” projektet, amely zarándok és ökoturizmust
foglal magába. Harmadik esztendeje mennek Nagyváradra, a Varádiumra, amely zarándokút tovább fejleszthető Somogyvár,
Zágráb irányába, mégpedig úgy, hogy Gyomaendrődön megpihenhetnének a „vándorok”, és innen indulhatnának tovább
Nagyváradra.
A városban a három ágazat – mezőgazdaság, ipar, turizmus – egyformán fontos,
és együtt kell mindhármat fejleszteni,
hangsúlyozta Várfi András. A turizmusban
lényeges fejlesztési lehetőséget az ad, hogy
nyitottabbá, barátságosabbá kell tenni a
városképet is. A lakosoknak is meg kell érteniük, hogy az érdeklődő turistát barátságosan kell fogadni, mert a turizmus révén
a fejlődés is felgyorsul. Munkahelyek teremtődnek, amit az elmúlt évek is igazolnak, hiszen a kis-, középvállalkozások is
sikeresen pályáztak a különböző turisztikai, és egyéb ipari beruházásokra, fejlesztésekre.
Gyomaendrőd – ha tetszik, ha nem – a
három Körös ölelésében fekszik, és miután
16 holtág is tartozik a folyórendszerhez,
nevezhetjük (akár Tatát) a vizek városának
is. A polgármester nem kedveli ezt a kifejezést, mondván, idegen tollakkal nem kíván
ékeskedni. De miután a víz igen sokat jelent egy város életében, ezért a természeti
adottságokat megbecsülik, lásd belvízprogram, szennyvízhálózat fejlesztése. A halgasztronómiai rendezvény is ezt a megbecsültséget jelképezi, hiszen a hal mindig is
fontos szerepet töltött be a város életében.
H. Gy.

Három éve vették át a Gyomaendrődi
Halfőző Verseny rendezését, amely
méltó módon képviseli a Körösök vidékének halfőző hagyományait, a helyi
lakosok és baráti közösségek egyűvé tartozását, kezdte mondandóját Pájer Sándor, a Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület (GYÜSZ-TE)
elnöke. Az egyesületről tudni kell, hogy
az ország első „zöld” TDM (Turisztikai
Desztinációs Menedzsment) szervezete,
és Gyomaendrőd város turizmusának,
turisztikai életének a fejlesztését, menedzselését végzi. Ebbe a munkába jól
illeszkednek a XVI. Gyomaendrődi Halfőző Verseny, és a Nemzetközi Sajtfesztivál rendezvényei is. Ezt a két rendezvényt a város önkormányzata is támogatja.
Az egyesület nemes feladatot vállalt
fel azzal, hogy Gyomaendrődöt turisztikai központtá kívánják fejleszteni. Szerencsére nem kell mélyről indulniuk, hiszen ma is jönnek turisták, látogatók a
városba, hiszen a turisztikai „iparág”
alapjai adottak. De ma már a turisztika
is komoly tudománnyá fejlődött, nem
elegendő kiírni a „Zimmer frei” feliratot, és házias ételeket tenni az asztalra a
vendégek elé. Az egyesület pályázatokat
ír a fejlesztések, a városi programok
végrehajtása érdekében, és menedzselik
a rendezvényeket. Sokat költenek a marketing tevékenységre. „Lélekkel a Körösök mentén” címmel pályázatot írtak a
város megbízásából, amivel 462 millió
forintot nyertek el, és jövő év júliusára
kell megépíteni a turisztikai objektumokat. Olyan bemutató terek, látványosságok valósulnak meg e projekt keretében, ami sokat lendít majd a város turisztikai életén, komfort fokozatán. Úgy
kell dolgoznunk és élnünk, hogy a turisták azt érezzék, hogy Gyomaendrőd az ő
paradicsomuk, és ide vissza kell jönniük,
jelentette ki az elnök.
A hal, és a halas rendezvények jó hírvivői a városnak. A város körül a Körösök, és 16 holtág elsősorban a horgászokat vonzza, Gyomaendrődöt akár magyar Velencének is nevezhetjük. A Körösök partjai már beépültek nyaralókkal,
pihenő központokkal, ezeket szinte teljes egészében tudják hasznosítani. Sok a
vízparti lehetőség, ezért arra is fókuszálnak, hogy ezeket a lehetőségeket még
inkább kihasználják. A pihenni, a nyugalomra és a csendre vágyók valóban
paradicsomban érezhetik magukat
mind a városban, mind a vízparton. A
vizes hagyományok a halfőző versenyen
tovább élnek, mondta végezetül Pájer
Sándor.
(30) 967-2741 info@pajerkemping.hu

