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Koncepció: 

A VI. Nemzeti Halászbál programjának összeállításakor új programelemek 

bevonásával több célt is szeretnénk megvalósítani: 

1. az egységessé vált ágazati érdekképviselet hatékony kommunikációját az 

összefogásról a szakigazgatás, a stratégiai partnerek, valamint a média 

irányába  

2. a vízterület használatban nagy részarányt szerzett horgászszervezetek 

meghatározó szereplőinek bevonása a programba 

3. egy határozott kulturális vonulat megjelenítése  

4. a bál jótékonysági munkája 

Megvalósítás: 

1. Dr. Fazekas Sándor Miniszter Úr elvállalta a bál fővédnöki szerepét. A 

szakigazgatás legmagasabb szintjének vezetőit, munkatársait meghívtuk a 

rendezvényre.   Az általunk összeállított partnerlisták alapján történik a 

résztvevők meghívása. Ezek segítségével reményeink szerint az ágazat 

stratégiai partnereit is sikerül a rendezvényen vendégül látni. A média 

kommunikációt a szervezés elejétől kezdődően a helyi, a regionális, 

valamint az országos médiában ütemezett módon valósítjuk meg. Ezt a 

tevékenységet nagyon fontosnak tartjuk a rendezvény dokumentálása és 

után követése szempontjából is. Több olyan program elem is lesz, ami 

kiválóan kommunikálható és hosszabb utóélete is lesz így a 

rendezvénynek.  

2. Szeretnénk a MOHOSZ vezetését és a megyei horgász szövetségek vezetőit 

is meghívni, hiszen kiváló alkalom a kapcsolat építésre a rendezvény. 

3. A bál kulturális részét egy kihelyezett programmal szeretnénk 

megvalósítani. A szarvasi Tessedik Sámuel Múzeumban egy tematikus 

fotókiállítással készülünk. Dr. Lehoczki István a Haszonállat Génmegőrző 

Központ tudományos főmunkatársa „Vizek, halak, emberek a 

nagyvilágban” és Karas József szarvasi természetfotós „Halászat 

Szarvason” címmel mutatja be legjobb képeit. Karas József több hónapon 

keresztül, csak erre az alkalomra készíti tematikus képeit. A kiállítás 

anyaga 2017. március 31.-ig lesz megtekinthető. 

 



 

 

 

Karas József munka közben 

A kiállítást megnyitja, a képeket méltatja: Dr. Váradi László. A megnyitó 

programjában hallhatjuk Kakuk Tünde és Benedekfi István 

zongoraművészek közös előadását. 

 

Kakuk Tünde bécsi koncertje 



 

 

A kiállítás helyszínén a szentesi Koszta József múzeum egyedülállóan 

gazdag, muzeális halászati eszköz és leletanyag gyűjteményét is kiállítjuk. 

Az Árpád szálló kis termében egy muzeális horgászorsó gyűjteményt, 

valamint egy makett méretű, halászati eszköz gyűjteményt is 

megtekinthetnek a bál vendégei. 

4. A bál jótékonysági részét a tombola bevételéből, valamint felajánlásokból 

szeretnénk finanszírozni. A cél 30 általános iskolai korú, hátrányos 

helyzetű kisdiák számára a Tisza-tavi Ökocentrumban, egynapos komplex 

program csomag, teljes ellátással és útiköltséggel történő befizetése.  A 

Békés megyei Gyermekvédő Szolgálattal vettük fel a kapcsolatot, hogy 

jelöljék ki ők a célcsoportot, hiszen ők tudják a legjobban megítélni a 

rászorultak körét. Úgy gondoljuk, hogy a bál résztvevői számára ez egy 

nagyon felemelő programelem lehet. 

 

PROGRAMOK 

17:00 órakor a szarvasi Tessedik Sámuel Múzeum nagytermében veszi kezdetét 

a kiállítás megnyitó 

18.30 VENDÉGVÁRÁS AZ ÁRPÁD SZÁLLÓBAN 

19.00 VI.NEMZETI HALÁSZBÁL MEGNYITÓ 

Dr. Zima János tárogató művész ünnepi megnyitója után elhangzik Csányi 

Richárd előadásában a Halász miatyánk. 

19.10. MEGNYITÓ BESZÉDEK 

Dankó Béla országgyűlési képviselő 

Dr. Váradi László (Új) MAHAL 

Dr. Németh István (Új) MAHAL 

Babák Mihály Szarvas város polgármestere 

A bál ünnepélyes nyitótáncát – Palotást – a Békéscsabai Jókai Színház 

táncművész növendékei mutatják be. 



 

 

 

20.00 VACSORA 

Vacsora menü: 

Előétel: 

Szarvasi ínyenc tál - Mozzarella nyárs koktél paradicsommal, füstölt harcsa 

sajtkrémmel, pirított rusztikus kenyérfalatokkal  

Leves: 

Gyöngytyúk esszencia leves fürjtojással szarvasi lúdgége tésztával 

Meleg előétel: 

Vajban sült harcsafilé citrom-limemártással, mogyorós rizzsel 

 

Főétel: 

Kacsacomb lilakáposztával töltött gömbbel, szarvas ragu dijoni mustáros 

krémmártásban, szalvéta gombóccal, töltött gallus érmék juhtúrós puliszkával 

Desszert: 

Körösi randevú, habcsókkal 

Vegetárius vendégeink részére menü ajánlatunk: 

Előétel: 

Szarvasi ínyenc tál - Mozzarella nyárs koktél paradicsommal, zöldfűszeres 

sajtkrémmel, pirított rusztikus kenyérfalatokkal 

Leves: 

Vadgomba leves márványsajtos toasttal 

Meleg előétel: 

Grillezett camembert olívás almával és eperlekvárral 

Főétel: 



 

 

Körösvölgyi töltött palacsinta, mogyorós rizzsel, cukkinis zöldség hajóval 

(mozzarella, cukkini hús, fürj tojás, egyéb zöldségek) 

Desszert: 

Körösi randevú 

Éjfél: 

Éjféli halas csemegék 

Körösi és korhely halászlé, főtt hallal 

Fűszeres harcsás rétes 

Sült hal, salátával - saláták: tésztasaláta, céklasaláta, mozzarellás bulgursaláta 

Az est ideje alatt a kellemes tánczenéről a Black Five zenekar gondoskodik 

22.00 OPERETT MŰSOR 

A Békéscsabai Jókai Színház operett műsora következik Köböl Lilla és Katkó 

Ferenc előadásában. 

22.25 NŐNAPI KÖSZÖNTÉS 

Straub Dezső Jászai Mari-díjas színész, Vidám Színpad művészeti vezetője és a 

Horgászat Nagykövete Nőnapi köszöntője a bálon résztvevő hölgyek számára 

23.30 Tombola  

24.00 Éjféli halas csemegék büféje 

Főszervező: 

Kakuk Csaba 

E-mail: kakukcsaba777@gmail.com 

Tel.: 70-368-0127 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1szai_Mari-d%C3%ADj

