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MAHAL 41. O RSZÁGOS H ALFŐZŐ V ERSENYRŐL

Nagy nyüzsgés támadt Szolnokon 2015. augusztus 15-én a Tiszavirág híd lábánál, ugyanis a
Tiszaligetben került megrendezésre a 41. MAHAL Országos Halfőző Verseny. Az esemény megvalósulását
a Magyar Haltermelők és Halászati Vízterület-hasznosítók Szövetsége (MAHAL), a Halász Kft. és a
Tiszahalker Kft. közös szervezői munkája tette lehetővé.
A látogatók nagy örömére 51 versenyző állt a bográcsok mellé, hogy összesen 64 ételt készítsen. A
tagszervezeteink által delegált főzők számára az alábbi 5 kategóriát hirdettük meg: Dunai jellegű halászlé,
Tiszai-Körösi jellegű Halászlé, Afrikai harcsa különlegességek, Egyéb halétel és Vegyes haltál, mindenki más
a „Civilek a bográcsnál” elnevezésű kategóriába nevezhetett. Az „Afrikai harcsa különlegességek”
elkészítéséhez szükséges hal-alapanyagot a Szarvas-Fish Kft. felajánlása biztosította, illetve köszönettel
tartozunk további támogatóinknak: Szolnok Polgármesteri Hivatalának, az Aktív Rádiónak, az Agrárgazdasági
Kutató Intézetnek, az AB AGRO Utazási Kft. és a NÉBIH vezetőségének.
A szolnoki Tiszaligetet azon a kellemesen nyárias szombaton nemcsak a forró napsugarak járták át,
hanem a különféle parádés halételek illata is. Egy 800 literes óriásbográcsban tiszai halászlé készült, amit
bárki ingyen megkóstolhatott, a művészetkedvelők megtekinthették a helyszínen berendezett Halászati
Galériát, a közönség szórakoztatása végett pedig egész nap színes programok zajlottak a színpadon. Sor
került ugróköteles, has- és néptáncbemutatókra, a gyerekek kedvéért Dudó bohóc lépett porondra, a
Halkolbász Lovagrend látványbemutatója keretében pedig a nézők nyomon kísérhették a halkolbász útját a
töltéstől egészen a sütésig. Az előadások között a halas témájú kvíz kérdésekre helyesen válaszolók sokféle
tárgynyereménnyel is gazdagodhattak. Az évente megrendezett verseny nem titkolt célja a szakmabeliek –
és újabban a „civilek” – főzőtudományának összevetése, és nem mellesleg a halételek, a halfogyasztás
népszerűsítése is, hiszen rendkívül egészséges táplálék, ráadásul Magyarország bővelkedik a szükséges jó
minőségű forrásokban. Az érdeklődőknek a rendezvény alkalmával újra lehetősége nyílt a versenyművek
megkóstolására is.
Mint minden eddigi évben, most sem csak a sütés-főzés és a hal szeretete hajtotta a nevezett
résztvevőket, hanem a versenyszellem is. Köztudott, hogy mindig nagy értékű díjakat vehetnek át a zsűri
által legjobbnak ítélt főzők, de természetesen senki sem megy haza üres kézzel: minden nevező névre szóló
oklevelet és egy, a Hetényi Pincészet által az eseményre palackozott bort kapott. 2015-ben az összes
kategória helyezettjei kézműves faliórát nyertek, amit különleges hazai halaink (selymes durbincs, magyar
bucó, kecsege, szivárványos ökle, lápi póc vagy vágócsík) képei díszítettek – ezeket Vargha Petra fémműves
iparművész egyedi megrendelésünkre készítette.

Az abszolút győztesnek kijáró vándorserleget, így az ország legjobb halfőzője címet
Szabó József (ÖKO 2000 Vállalkozás) vihette magával a „Részeges harcsájáért”, az AB Agro Utazási
Iroda 100 ezer forintos utazási utalványával együtt.

A „Civilek a bográcsnál” kategória nyertese Csémy Levente bácsalmási versenyző lett.

Ő a tárgyi ajándékokon kívül, meghívást kapott a MAHAL 2016. évi 42. Országos Halfőző Versenyre
Tihanyba.
Immár második éve a publikum is leteheti voksát a kedvenc étele mellett, mivel az értékesített
kóstolójegyekhez szavazócédulát is mellékelünk. A leadott szavazatok összesítése alapján pedig

Sipos László (Halkolbász Lovagrend) nyerte a közönségdíjat.

A KATEGÓRIÁK HELYEZETTJEI:
Dunai halászlé:
1. Bíró János (Baja-Hal Kft.)
2. Csémy László (MAHAL)
3. Kollmann Péter (MAHAL)

Tiszai-körösi halászlé:
1. Szucsán Györgyné (NAIK HAKI)
2. Antal László (Tógazda Zrt.)
3. Szabó András (ÖKO 2000 Vállalkozás)
Jenei László (Körösi Halász Szöv.) a Halász Kft.
különdíjában részesült.

Afrikai harcsa különlegességek:
1. Szucsán Györgyné (NAIK HAKI)
2. Molnár Zoltánné (Baja-Hal Kft.)
3. Fodor Ferenc (Balatoni Halgazdálkodási Np Zrt.)

Egyéb halételek:
1. Szabó József (ÖKO 2000 Vállalkozás)
2. Csémy László (MAHAL)
3. Molnár Zoltán (Baja-Hal Kft.)

Vegyes haltál:
1. Bíró Antal (Baja-Hal Kft.)
2. Jenei László (Körösi Halász Szöv.)
3. Rónyai Lajos (NAIK HAKI)
Bíró Antal (Baja-Hal Kft.) a Földművelésügyi Minisztérium különdíjában részesült.
Id. Galáth Tamás (Körösi Halász Szöv.) a Körösi Halász Szöv. különdíjában részesült.
Nagy József (Győri „ELŐRE” HTsz.) a Mohácsi Halászati Kft. különdíjában részesült.

„Civilek a bográcsnál”:
1. Csémy Levente (Bácsalmás)
2. Bartos Nándor (Szolnok)
3. Parádi Ilona (Csákberény)

