
Balogh József örömmel nyugtázta, hogy a 
július 3-ai ülésen a 11 tag közül kilencen 
jelen voltak, ami jelezte, hogy a tagság 
részéről is határozott igény mutatkozik a 
nagy múltú tagozat, megújított működé-
sére. Miután hosszabb ideje nem tartottak 
ülést, ezért a napirendi pontok közül is a 
legfontosabbakat, a leginkább aktuális 
témaköröket kellett kiválasztani. Az egyik 
napirendi pont keretében „A tenyésztő 
szervezetek működésének törvényi köve-
telményeit” ismertette Marlok Péter, a 
NÉBIH osztályvezetője. Az előadó az állat-
tenyésztésről szóló 1993. évi CXIV tör-
vény bevezetőjét ismertette. Az Ország-
gyűlés annak érdekében, hogy a gazdasá-
gi célú állattenyésztés biztosítsa a piacké-
pes, minőségi állati termék előállítás 
genetikai hátterét; segítse hazánk részvé-
telét a nemzetközi szakmai, kereskedelmi 
együttműködésekben; szolgálja a kiváló, 
nagy termelőképességű, gazdaságos faj-
ták, hibridek fenntartását, fejlesztését, 
elterjesztését, továbbá a magyar állatte-
nyésztés történeti múltjához tartozó állat-
fajták megőrzését, törvényt alkotott. A 
törvény hatálya kiterjed a szarvasmarha, 
bivaly, juh, kecske, ló, szamár, sertés, 
baromfi, házinyúl, csincsilla, eb, mézelő 
méh, ponty, és az egyéb állatok gazdasági 
célú tenyész-, és haszonérték növelő köz-
tenyésztésére, valamint a vadászható vad-
fajok zárttéri, élelmiszer-termelési célú 

köztenyésztésére. A törvényt tavaly módo-
sították (2013. évi CVIII. Törvény), amely-
ben a „prémes állat, méh, hal,” szövegrész 
helyébe a „csincsilla, eb, mézelő méh, 
ponty,” szöveg lépett.

Adott fajta, hibrid, keresztezési prog-
ram tenyészállatait csak elismert tenyész-
tő szervezet, és csak fajtaelismerés alapján 
vagy a fajtaelismerés iránti elfogadott ké-
relem alapján meghatározott feltételekkel 
tenyésztheti, illetve forgalmazhatja. Az el-
ismert tenyésztő egyesületek, szövetségek 
kötelesek törzskönyvezni, a teljesítmény-
vizsgálatokat elvégeztetni, valamint szár-
mazási igazolással ellátni mindazoknak a 
tenyésztőknek az állatait, akik azt kérik, 
ha az állatok a tenyésztő szervezet jogosít-

ványában szereplő fajták, és a törzsköny-
vezésnek szakmai akadálya nincs. A tör-
vényhez kapcsolódó miniszteri rendele-
tekben a tenyésztő szervezeti és fajtaelis-
merés rendjét szabályozták, így a pontyte-
nyésztő szervezetek tevékenysége is pon-
tosan körülhatárolt.

Marlok Péter arról is tájékoztatott, hogy 
a fajtaelismeréshez szükséges vizsgálato-
kat – a miniszter által az adópolitikáért fe-
lelős miniszterrel egyetértésben kiadott 
rendeletben meghatározott díj ellenében 
– a tenyésztési hatóság végzi. A fajtaelis-
merésre irányuló teljesítményvizsgálatot a 
kódexben leírt módszer szerint kell elvé-
gezni. A kódexben le nem írt vizsgálati 
módszert a vizsgálat megkezdése előtt, a 
kódex kidolgozására vonatkozó külön jog-
szabályban meghatározottak figyelembe-
vételével a NÉBIH-nek írásban kell rögzí-
tenie. (A ponty teljesítményvizsgálati 
Kódex 4. 2008.) A fajtaelismerésre vonat-
kozó teljesítményvizsgálat (2 éves teszt), 
míg a fajta fenntartásra vonatkozó 3. nya-
ras üzemi teszt keretében történik.

Ugyancsak miniszteri rendeletben 
[34/2011. (IV. 28.) VM r.] szabályozták a 
halkeltető állomások üzemeltetését. Az 
üzemelési engedélyt kérelemre az illeté-
kes megyei Kormányhivatal Élelmiszer-
lánc-biztonsági és Állategészségügyi Igaz-
gatósága visszavonásig adja ki, listájukat a 
NÉBIH közzéteszi. E rendelet hatálya az 
ideiglenesen elismert, és az elismert te-
nyésztő által fenntartott halfajtákkal vég-
zett keltetési tevékenységre, valamint e 
halfajták tenyészhalainak, és szaporító-
anyagának felajánlására, továbbá forgal-
mazására terjed ki, kivéve, ha a szaporító-
anyagot, illetve tenyészhalat kizárólag 
saját felhasználásra, vagy nevelésre állítják 
elő, vagy azzal köztenyésztést nem végez-
nek. A halkeltető állomások működtetési 
feltételei között szerepel a megfelelő vég-
zettségű keltetésvezető bejelentése (leg-
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Feléledt 
a pontytenyésztő tagozat

Balogh József, a tiszteletbeli elnök

Balogh Józsefet, a MAHAL tiszteletbeli elnökét bízta meg az elnökség azzal, 
hogy a szövetség tagozati rendszerét megújítsa. A szövetség három tagozata 
közül a természetesvizi halászati és horgászati tagozat – amely nevét is 
megváltoztatta – eddig is aktívan vette ki részét a szövetség munkájából.  
A pontytenyésztő tagozat az utóbbi években egyre ritkábban ülésezett, s az 
Intenzív termelői tagozat tagjai sem igényelték az összejöveteleket. A ponty-
tenyésztő tagozat július 3-án ült össze, amelyen a tagok új elnököt válasz-
tottak Szabó Krisztián (Dinnyési Halgazdaság Kft.) személyében, egyben új 
programot dolgoztak ki a tagozati működést illetően.



alább szakirányú OKJ szakképesítés + 3 
év gyakorlat igazolása), a 119/2007. (X. 
18.) FVM-rendelet szerinti tenyészetkód 
megléte, halkeltetési napló vezetése (2 
pld-os, 1 pld-t a NÉBIH-nek be kell kül-
deni), eladott haltételekről eredetigazolás 
kiállítása (3 pld-os, 1 pld-t NÉBIH-nek be 
kell küldeni), tenyészhal előállításra vagy 
halszaporításra csak származási igazolással 
rendelkező tenyészhalak használhatók.

A 119/2007. (X.18.) FVM-rendelet a tar-
tási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kap-
csolatos egyes adatok országos nyilvántartá-
si rendszeréről rendelkezik. Az állattartó-
nak be kell jelentenie és az Országos Adat-
bázisban nyilván kell tartani mindazon, a 2. 
§ 1. pontjában felsorolt további állatfajokat 
tartó árutermelő/kereskedő típusú tenyé-
szeteket, amelyek eleget tesznek az alábbi 
feltételek bármelyikének: külön jogszabály 
alapján állategészségügyi regisztrációra kö-
telezettek, valamint az állattartó telepe üze-
meltetéséhez vagy a tartott állatok után tá-
mogatást kíván igénybe venni. 

Az osztályvezető az előadása végén a 
tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel 
kapcsolatos egyes adatok országos nyilván-
tartási rendszeréről is szólt, amelyet a 
119/2007. (X. 18.) FVM-rendelet szabá-
lyoz. Ennek alapján a szervezetnek meg 
kell szereznie az MVH ügyfélregisztrációs 
számát (G001), be kell jelentenie a tenyé-
szetet és a tartási helyet (bejelentés a www.
enar.hu oldalról leölthető 2150-es és 
2152-es bizonylaton), szükséges az állat-
egészségügyi ellenjegyzés, a tenyészetkód 
visszaigazolása (1350-es bizonylat). Az 

adatmódosítások bejelentését 10 napon 
belül, a 2151-es 2153-as bizonylaton kell 
elvégezni.

Balogh József hangsúlyozta, hogy a ma-
gyar halászoknak igen fontos a tenyésztő-
szervezetek megléte, pontos működtetése, 
mivel a tógazdasági haltermelés 85 száza-
lékát teszi ki a ponty. Nem mindegy, hogy 
ellenőrzött, teljesítményvizsgálaton átesett 
tenyészanyagból vagy anélkül történik a 
kihelyezés a tógazdaságokban. Közös ösz-
szefogással kell a ponty köztenyésztésbe 
való visszahelyezését elérni, ugyanis 33 el-
ismert pontyfajta áll rendelkezésre. Ez a 
mennyiség akár túlzott is lehetne, nem ár-
tana esetleg szűkíteni a kört, de a fajtaelis-
merésnél ötévente alkalmazott teljesít-
ményvizsgálat alapján ezek a fajták megfe-
lelnek a minőségi követelményeknek. Ki-
sebb vita alakult ki arról, hogy jó volna 
visszaállítani a korábbi helyzetet úgy, hogy 
a fajtákat egy központi helyen minősítsék. 
Ez esetben nem a fajták összehasonlítása 
volt a lényeg, hanem az, hogy egy helyen, 
azonos feltételek mellett lehetett a teljesít-
ményt vizsgálni. Erre alkalmas volt koráb-
ban a szarvasi kutatóintézet és a TEHAG, 
de miután e két helyről hiányoznak az 
anyagi, személyi és tárgyi feltételek, ezért 
ma mindenki a saját telepén ötévenként 
minősíti a fajtákat. 

A tagozati ülésen szó esett az adminiszt-
ratív terhekről is. Gondot jelentett az ad-
minisztrációnál a származási ellenőrzés. 
Új, uniós előírások alapján problémát je-
lentett az, hogy mit adnak tovább tenyész-
tésre és mit étkezési halnak. A megoldás 
megszületett, hiszen a tenyésztőszervezet 
származási igazolást ad a tenyésztésre 

adott állományhoz, míg az étkezési hal-
ként értékesített állományról eredetigazo-
lást kell kiállítani.

Az ülésen új tisztségviselőket választot-
tak. A tagozat elnökének Szabó Krisztiánt, a 
Dinnyési Halgazdaság Kft. vezetőjét egy-
hangú szavazással választották meg. A te-
nyésztésvezető Dankó István, az Aranyká-
rász Bt. vezetője lett, akit szintén egybe-
hangzó szavazással fogadtak el. A szarvasi 
HAKI eddig elvégezte a teljesítményvizs-
gálatokat, de miután az intézmény státu-
sza megváltozott, új vezetőt neveztek ki 
Gál Dénes személyében, további egyeztetés 
szükséges a munka folytatásához. Az ülé-
sen a HAKI részéről Bakos János és Bárány 
László telepvezető is jelen volt.

Balogh József arra is kitért, hogy az ülé-
sen szó esett az őshonos státusz elérhetősé-
géről. Marlok Péter tájékoztatása szerint 
külön FM rendeletben szabályozták az ős-
honos állatok minősítési rendjét, amelyben 
a hal nem szerepel. Ha a halászok szeretné-
nek őshonos fajtákat bejelenteni (például a 
tiszai, a dunai nyurga ponty, a balatoni 
sudár ponty), akkor fontos tudni, hogy az 
adott állomány mekkora létszámú. Balogh 
József végezetül elmondta, hogy a világon 
egyedül a magyar pontynak van törzsköny-
ve, s nincsenek máshol tenyésztőszerveze-
tek, csak idehaza. Miután nagy volt a nem-
zetközi érdeklődés az egész rendszer mű-
ködése iránt, ezért angol nyelven is elérhe-
tő a tagozati tevékenység szabályrendszere. 
A tagozat végül abban is megállapodott, 
hogy szükség volna egy olyan központi hely 
kialakítására, ahol ötévente, közösen kihe-
lyezett állományokon elvégezhetik a teljesít-
ményvizsgálatokat. A személyi, tárgyi és 
pénzügyi feltételeket meg kell teremteni 
ehhez, s elsődleges javaslatként a Dinnyés 
Halgazdaság neve hangzott el. Az öt év 
azért fontos, mert ennyi idő alatt megy 
végbe a halak „generációváltása”, s a ren-
deletek is ezt írják elő. Annak ellenére, 
hogy az elmúlt években a tagozat nem mű-
ködött, a teljesítményvizsgálatok sora nem 
szakadt meg, mert a NÉBIH elvégezte azo-
kat a tenyésztőszervezeteknél.

H. Gy.
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ÉrdekkÉpviselet

(Folytatás az 1. oldalról) Elismert pontyfajták, elismert tenyésztőszervezetek száma

Év Elismert 
fajták

Elismert 
tenyésztőszervezetek

1995 7 4
1996 14 7
1997 15 8
1998 23 12
1999 26 15
2000 27 15
2001 28 16
2002 29 17
2004 30 17
2007 33 19
2011 31 (27) 20
2013 33 (29) 21

Jenes Barnabás, a Nemzeti 
Agrárkutatási és Innová-
ciós Központ főigazgató-
ja a NAIK Halászati 
Kutatóintézet vezetésével 
öt éves időtartamra Dr. 
Gál Dénest bízta meg. 

Gál Dénes 1998-ban 
szerzett egyetemi okleve-
let Kaposváron, a Pan-
non Agrártudományi 
Egyetem Állattenyésztési 
Karán, Hancz Csaba hall-
gatójaként. Tizenöt éve 
dolgozik kutatóként a Halászati Kutatóin-
tézetben, itt kezdte a tudományos pályáját 
tudományos segédmunkatársi, majd foly-
tatta munkatársi és főmunkatársi pozíció-
ban. A kutatási szervezeti egység vezetője-
ként nyolc éve dolgozik.

Tudományos tevékenysége a tavi hal-
termelési technológiák fejlesztéséhez, az 
akvakultúra fenntarthatóságának, a hal-
termelés környezeti interakcióinak vizsgá-

latához, a víztakarékos és 
környezetbarát halterme-
lő rendszerek, valamint 
az intenzív halnevelő tele-
pek elfolyó vizének 
halastó-wetland rend-
szerrel történő kezelési 
technológiájának fejlesz-
téséhez kapcsolódik. 
Doktori fokozatot (Ph.D.) 
2007. évben, a Debreceni 
Egyetemen szerzett 
summa cum laude minő-
sítéssel. Doktori cselek-

ménye témája ugyancsak a tavi halgazdál-
kodás fejlesztéséhez kapcsolódott, címe: 
„Környezetbarát, kombinált tavi halterme-
lési technológiák fejlesztése”. 

Gál Dénes 2014. július 21-től ötéves 
időtartamra kapott kinevezést a Nemzeti 
Agrárkutatási és Innovációs Központ Ha-
lászati Kutatóintézetének igazgatói pozíci-
ójának betöltésére.

Nős, három gyermek édesapja.

Új igazgató a NAIK HAKI élén

Gál Dénes
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A szervezők arra törekedtek, hogy a halas 
szakemberek mellett a civil, és az államigaz-
gatási szervezetek is megfelelő létszámban 
jelen legyenek. Ki kell emelni, hogy a legna-
gyobb létszámban Magyarország képviseltet-
te magát, a Vidékfejlesztési Minisztériumból 
Bardócz Tamás főosztályvezetőt vitaindító elő-
adásra, Mihálffy Szilvia főosztályvezető-
helyettest pedig egy rövid reflektáló előadás 
megtartására kérték fel a szervezők. Ifj. Lévai 
Ferenc a rendezvény mindkét napján kapott 
lehetőséget a magyar és az édesvízi 
akvakultúra képviseletére. Az első napon a 
fenn tartható magyar pontytenyésztés és a 
VKI kapcsolatáról beszélt, a második napon 
a FEAP (Európai Akvakultúra Termelők Szö-
vetsége) felkérésére tartott előadást. Magyar 
részről részt vett még Horváthné Kiss Ildikó, a 
Víz-keretirányelv végrehajtásának szakértője 
a Belügyminisztérium képviseletében.

A tanácskozás struktúrája alapján az első 
nap az ágazat és a civil szféra képviselői kap-
tak lehetőséget álláspontjuk, problémáik és 
jó gyakorlataik ismertetésére, míg a második 
nap inkább az igazgatás képviselői jutottak 
szóhoz. 

A tanácskozás elején Keith Jeffery a CEFAS 
részéről tartott egy informatív előadást a 
projekt céljáról, vala-
mint az eddigi regioná-
lis tanácskozások ered-
ményeiről. Előadásá-
nak legfontosabb üze-
nete volt a projekt 
egyik fő célkitűzése, 
mely az akvakultúra, és a VKI közös előnyei-
nek felmérése és azok megvalósításának tá-
mogatása. 

A délelőtti szekció vitaindító előadását 
Bernhard Feneis, a Német Haltermelők Szö-
vetségének elnöke tartotta. Kiemelten foglal-
kozott a német tógazdasági termelők túlzott 
bürokratikus terhelésével, a ragadozó állatok 
(kormorán, vidra) kártételével, valamint a 
mezőgazdasági termelésből adódó eróziós 
problémák akvakultúrát érintő kérdésével. 
Emellett kiemelte, hogy a VKI alapvetően 
nem áll konfliktusban az édesvízi halterme-

léssel, sem technológiai, sem pedig biológiai 
vonatkozásban. 

A következő előadást egy rendkívül inno-
vatív román toktelep tulajdonosa, Daniel 
Tabarcaru tartotta. A román kolléga egy kis-
méretű, de teljesen automatizált rendszert 
állított össze saját erőből. A tervezéstől és a 
szoftverfej lesztéstől 
kezdve a kivitelezésig 
mindent maga alakított 
ki, ráadásul a saját gará-
zsukban. A tokok takar-
mányozását is innovatív 
módon oldotta meg, 
saját termelésű lisztbo-
gár (tenebrio molitor) 
lárvákkal táplálja a halakat, beszámolója sze-
rint kitűnő eredménnyel. 

Ezután következett ifj. Lévai Ferenc elő-
adása „Fenntartható pontytenyésztés és a 
VKI” címmel. A jó gyakorlat bemutatását 
saját cégük, az Aranyponty Zrt. példáján ke-
resztül sikerült szemléltetni, de az előadás 
foglalkozott többek között a pontytenyésztés 
történelmi hátterével, a halastavak kiemelt 
környezetvédelmi jelentőségével, valamint a 
szakmai diverzifikáció lehetőségével. 

A délutáni szekcióban kapott lehetőséget 
Mihálffy Szilvia egy 
rövid előadás megtar-
tására, aki két jó gya-
korlati példát is bemu-
tatott. Az egyik a jász-
kiséri bara mundi-, a 
másik pedig a lillafüre-

di pisztrángtelep volt. Főosztályvezető-he-
lyettes asszony mindkét esetben kiemelte a 
telepek fenntartható és hatékony vízgazdál-
kodását.

Ezután kisebb csoportokban, a szervezők 
vezetésével tárgyalták meg a résztvevők az 
eddig elhangzottakat és az abból levonható 
fontosabb következtetéseket. Az ágazat kép-
viselői többször kihangsúlyozták az 
akvakultúra sokszínűségét, melyet a szabá-
lyozások gyakran nem vesznek figyelembe. 

Az első tanácskozási nap végén a civil szer-
vezetek fejtették ki álláspontjukat a VKI és az 

akvakultúra vonatkozásában. Első előadó-
ként a holland Margareet Van Vilsteren, a 
North Sea Foundation képviselője fejtette ki 
álláspontját, miszerint az általa képviselt civil 
szervezet az akvakultúra termelőket elsősor-
ban partnernek tekinti a fenntartható gaz-
dálkodás elősegítése szempontjából. Bemu-
tatta továbbá az általuk alkalmazott címkézé-
si rendszert, mely egyszerű és könnyen értel-
mezhető módon, színkódokkal tájékoztatja a 
fogyasztókat, hogy az egyes halak és halter-
mékek mennyire fenntartható módon kerül-
tek előállításra. Bemutatták továbbá a Dunai 
Tok-akciócsoport munkáját az őshonos tok-
félék Dunába történő visszatelepítésével kap-
csolatban, valamint hallhattunk egy megle-
hetősen utópisztikus román WWF-projekt-
ről, ahol jelentős pénzügyi támogatást aján-
lottak fel bizonyos termelést korlátozó tevé-
kenységekért cserébe egy kb. 40 ha-os pon-
tyos tógazdaságnak. Ez utóbbi projekt leg-
fontosabb háttere, a finanszírozási rész azon-
ban még nem tűnik megoldottnak. 

A második nap leg-
fontosabb vitaindító elő-
adását Bardócz Tamás 
VM főosztályvezető tar-
totta, aki nagyon látvá-
nyos és informatív pre-
zentációban mutatta be 
a Nemzeti Halászati 
Stratégia és a VKI kap-

csolatát. Az elhangzottak alapján elmondha-
tó, hogy a magyar szakigazgatás – különösen 
a környező országokkal összevetve – igen jól 
áll a nemzeti stratégia kidolgozásában, mely 
előfeltétele az ETHA (Európai Tengerügyi 
és Halászati Alap) lehívásának. Főosztályve-
zető ugyanakkor rávilágított a magyar és az 
európai akvakultúra sokszínűségére, vala-
mint arra, hogy ezek ágazati szintű szabályo-
zása különös figyelmet igényel.

Ezután még három előadás volt napiren-
den. Elsőként Catalin Platon, a ROMFISH 
(Román Haltermelők Szövetsége) elnöke 
arról beszélt, hogy az akvakultúra vajon a 
probléma része, vagy esetleg a megoldást je-
lentheti a VKI és a környezetvédelmi kérdé-
sek tekintetében. Dr. Violin St. Raykov Bulgá-
riából „Akva kultúra a Fekete-tengeren” cím-
mel tartott tanulságos előadást, majd ismét 
ifj. Lévai Ferenc állt fel a pódiumra, ezúttal a 
FEAP képviseletében.

A résztvevők helyszíni értékelése alapján 
igazán hasznos és tanulságos tanácskozás volt 
Bécsben, többek között az Európai 
Akvakultúra Társaság ügyvezető igazgatója is 
elismerően nyilatkozott a rendezvény színvo-
nalát illetően. Fontos megemlíteni továbbá, 
hogy a magyar akvakultúra szereplőinek 
aktív részvétele az ilyen és ehhez hasonló 
rendezvényeken kiemelkedő jelentőségű az 
ágazat megítélésében. 

ifj. Lévai Ferenc

Jó Gyakorlat tanácskozás Bécsben
„Jó gyakorlatok felkutatása az akvakultúra környezetvédelmi teljesítményé-
nek javítása és a VKI (Víz-keretirányelv) költséghatékony végrehajtása érde-
kében” alcímmel rendezett szakmai tanácskozást a brit CEFAS intézet 
(Környezetvédelmi, Halászati és Akvakultúra Tudományok Központja). Az 
intézet egy uniós pályázaton nyerte el a munkát, melynek célja egy ajánlás-
csomag elkészítése, mely elősegíti az európai akvakultúra fenntartható fejlő-
dését a Víz-keretirányelvvel összefüggésben. Az első tanácskozást 2014 már-
ciusában, Brüsszelben tartották, melyet további négy regionális esemény 
követett (Dublin, Athén, Bécs, Koppenhága). A dunai és fekete-tengeri régiót 
érintő tanácskozást Bécsben, május 20-21-én rendezték meg, mintegy negy-
ven, a környező országokból érkező szakember részvételével. 

A román kolléga egy kisméretű,  
de teljesen automatizált  

rendszert állított össze saját erőből.

A résztvevők helyszíni értékelése 
alapján igazán hasznos  

és tanulságos tanácskozás volt 
Bécsben,...



Nemcsak a kulináris örömök vonzzák ide a 
kíváncsiskodót, hanem hogy itt egy olyan 
faluközösséget láthat, amely összetart. A 
levegőben szinte érezni, hogy a baráti han-
gulat mindent felülír. S ami még fokozza ezt 
az érzést, az, hogy a polgármestert, Somogyi 
Szilviát is szeretettel veszik körül. 

Az ünnepélyes megnyitó után beindult a 
balsai körhinta. A hagyományos komphúzó-
versenyen ki-ki vérmérséklete szerint buzdí-
totta a maga csapatát, hogy aztán a nagy sá-
torban megpihenve élvezze a helyi fellépők 
műsorát. A Balsai Nyugdíjas Egyesület és a 
Balsai Vegyeskar magával ragadta a közönsé-
get, hiszen a múlt század slágereinek fülbe-

mászó dallamai a hallgatóságot is dalra fa-
kasztották. És sorra jöttek a további fellépők 
a nagyszínpadon: Mesedisco, Sramli Kings, 
Pom-Pom Parádé, Crux Alba reneszánsz ha-
gyományőrzők, Kéki Nefelejcs Felnőtt Nép-
tánc Egyesület, L.L. Junior, Király Viktor, 
majd a Unique élő koncertjei gondtalan ki-
kapcsolódást biztosítottak. A nap záróesemé-
nye, a tűzijáték pedig megkoronázta a ren-
dezvényt. A színpadon kívül is gazdag prog-
ramok zajlottak, hiszen strandröplabda-baj-
nokságot rendeztek, harcművészeti bemuta-
tót láthattak, egész nap felülhettek a Csi-Hu-
Hu kisvonatra. S gondoltak a legfiatalabbak-
ra is, hiszen az arcfestés, a kézművesudvar, a 

játszóház, a vidámpark leginkább a gyerekek 
zajától volt hangos. Külön ceremónia zajlott 
a főzőverseny eredményhirdetésekor, ame-
lyen az derült ki, hogy nem az eredmény, 
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Idén is jól forgott a balsai körhinta
„Vadat és halat, s mi jó falat, Szem-szájnak ingere…” Arany János örök 
szépségű soraival invitálta az érdeklődőket Balsa község önkormányzata a 
VIII. Tisza-parti Hal- és Vadfesztivál egész napos rendezvényére. Persze itt, 
Balsán nem teljesülnek be a „Walesi bárdok” című ballada további sorai, 
csupán az idézett két mondat kapott értelmet, mivel a balsai révátkelő 
szomszédságában lévő rét (amely Natura 2000-terület, így szigorúak a 
környezetvédelmi előírások) ebédidőre már zsúfolásig megtelt. Egy ilyen 
rendezvényen már nézőként is jól érzi magát az ember, hát még ha finom 
korhely halászléval és sült kárásszal kínálják…

Dr. Vinnai Győző, a térség országgyűlési kép-
viselője nyitotta meg a rendezvényt. Kérdé-
seinkre válaszolva elmondta, hogy Balsa 
ugyan ezer alatti lélekszámú kistelepülés, de 
országos híre van abból a szempontból, 
hogy nagy hangsúlyt helyeznek a hagyomá-
nyok ápolására. A képviselő is úgy látja, 
hogy az itt lakók tisztában vannak az értéke-
ikkel, a Tisza-part nyújtotta természeti, tör-
ténelmi örökségeikkel. Balsa infrastruktúrá-
ja már a modern kor követelményeinek is 
megfelel, de persze mindig van hová tovább-
fejlődni. Jó dolog, hogy a falu összes lakosa 
minden évben szentel egy napot annak, 
hogy megjelenjen a hal- és vadfesztiválon. 
Valódi közösségépítés folyik itt, erősíti meg 
a képviselő a messziről jött ember benyo-
másait. 

A képviselő elárulta, hogy Balsától nem 
messze vannak az ő családi gyökerei is. Gá-
vavencsellő néhány kilométerre fekszik Bal-
sától, s a képviselő édesapja Vencsellőn szü-
letett (Gáva akkor még különálló volt). 
Innen jöttek a nagyszülők Királytelekre, a 
mai Nyírtelekre, ahol a képviselő meglátta a 
napvilágot. Történészként pedig, a helyi 
múltat, történelmet is feldolgozta több ta-
nulmány szerzőjeként, szerkesztőjeként. A 
Tisza menti településeknek össze kell fogni-

uk, és össze is fognak, hiszen ezen a rendez-
vényen is jónéhány kistelepülés polgármes-
tere van jelen. Az együttműködés szinte 
minden területen tapasztalható, ugyanak-
kor örülnek a másik sikerének. Itt mindenki 
tudja a saját helyét, ki-ki lelkiismeretesen 
teszi a dolgát. A képviselő a maga feladatát 
abban látja, hogy harcoljon a térség fejlődé-
séért, azért, hogy minél több munkahely jöj-
jön létre, a régiek megtartása mellett, mert 
így lehet továbbfejleszteni a falvakat. Egy 

nagy közös cél megvalósítása is megfogal-
mazódott: ez pedig a térség turisztikai fej-
lesztése. Se szeri, se száma a turistáknak be-
mutatható látványosságoknak, a vonzerőben 
tehát nincs hiány.

A hal szeretete családi örökség. Vinnai 
Győző elmondta, hogy az édesapja nagy 
horgász volt, így a Vinnai család gyakran fo-
gyasztott halételt, nem csak ünnepi alkal-
makkor. Sajnálatos, hogy mi magyarok mos-
tanában kevés halat eszünk, pedig a hal 
egészséges étel. Abban is egyetértettünk, 
hogy a magyar halásztársadalom gazdasági 
tevékenységet folytat, s nem a hobbijának 
tesz eleget, mint a horgászok. A fogyasztók 
nem aknázzák ki a halászok által kínált le-
hetőségeket, magyarán nem veszik meg tel-
jes egészében az itthon termelt halat. A kép-
viselő szerint a magyar áru, a magyar ter-
mék fogyasztásában még nem vagyunk 
eléggé tudatosak. A köztudatba is jobban be 
kellene vinni azt, hogy mit jelent a halászat, 
a halfogyasztás. Az új halászati törvény való-
ban nem a halászoknak kedvez, de az elkö-
vetkezendő négy évben lesz mód a törvény 
finomhangolására. Vinnai Győző megígér-
te, hogy ha halászokat érintő törvénykezés 
lesz, akkor jobban odafigyel a halászok ér-
dekeinek képviseletére.

Balsán valódi közösségépítés folyik

Dr. Vinnai Győző képviselő

Somogyi Szilvia polgármester
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hanem a részvétel a fontos. A bográcsok 
ugyanis egytől egyik gyorsan kiürültek, ami 
jelzi, hogy Balsán nem főznek rossz ételt.

Somogyi Szilviát két program közötti szü-
netben sikerült szóra bírnunk. Először azzal 
a mondataival szembesítettük a polgármes-
tert, amit a megnyitóbeszédében is elmon-
dott. Nevezetesen, ha valaki egy éve nem járt 
Balsán, az sok újdonsággal találkozik. Az idei 
év különlegesnek mondható, nemcsak a vá-
lasztások miatt, hanem mert sikerült néhány 
komoly fejlesztést befejezniük. Két új ingat-
lan épül fel őszre. Az egyik a főtéren, ahol a 
védőnői szolgálat épületét adják át. Ezideig 
nem volt a faluban olyan helyiség, ahol nyu-
godt körülmények között, télen meleg helyi-
ségben tudták volna a szülők a gyerekeiket 
orvosi vizsgálatra vinni. Szeptembertől gyö-
keresen megváltozik a helyzet, s vége az át-
meneti helyiségekben biztosított a szolgálati 
tevékenység. A másik a ravatalozó, amely 
régóta okoz gondot abból a szempontból, 

hogy méltó helyet találjanak a faluban. A te-
mető tükörképet ad az ott élő emberek lel-
kéről, gondolkodásáról. Somogyi Szilvia 
lelke is megnyugszik, mert sikerült az ingat-
lan tulajdonviszonyait rendezni, így az ön-
kormányzati tulajdonba került ingatlanon a 
három felekezet számára is használható ra-
vatalozó épül, ahol mindegyik felekezet 
méltó módon tudja megtartani a temetési 
szertartásait. Az épület adományok gyűjtésé-
vel valósul meg, ehhez ugyanis nem tudtak 
pályázati forrásokat bevonni. Az elmúlt nyolc 
évben igen sokat léptek előre a falu fejleszté-
se terén. 

Az első meghívó még röviden invitált, 
míg az idein már hosszú a programlista is. 
Ami viszont nem változott az elmúlt nyolc 
évben, az a támogatók névsora. Nagyon 
sokan vannak, akik beleszerettek ebbe a ren-
dezvénybe és hozzájárulnak a programok 
bővítéséhez. Somogyi Szilvia úgy látja, hogy 
a rendezvény már szinte önjáró, és nem 

lehet abbahagyni a szervezését. Balsán és 
környékén várják az emberek ezt a napot, s 
minden záróeseményen, a tűzijáték után 
akadt egy-egy ember, aki odament a polgár-
mesterhez, és megköszönte, hogy itt lehetett. 
Ezek az emberek valamikor balsaiak voltak, 
elköltöztek, ám több száz kilométert is autóz-
nak azért, hogy itt lehessenek. A köszönet a 
falunak, a közösségnek szól.

Somogyi Szilvia fáradhatatlan energiáját 
sokan elismerik, dicsérik. A polgármester-
nek azonban mindez természetes, „teszem a 
dolgom”, jegyzi meg csendesen. Somogyi 
Szilvia is ízig-vérig balsai, s mielőtt polgár-
mesternek választották három ciklussal ez-
előtt, több mint tíz évig a helyi művelődési 
otthont vezette. Az események szervezése, 
rendezése tehát a kisujjában van, és számára 
természetes, hogy pörögnek az események. 
A szürke hétköznapok sem szürkén telnek, 
az önkormányzat napi munkája sok terhet 
tesz a polgármester vállára. Sajnálatos, hogy 

Dr. Váradi Lászlóval, a Magyar Akvakultúra 
Szövetség (MASZ) elnökével is találkoztunk, 
aki köszöntőbeszédében, a megnyitó 
ünnepségen a halfogyasztást népszerűsítet-
te. A Szabolcsi Halászati Kft. sátrában 
ültünk le beszélgetni.

• Elnök úr, régen találkoztunk, így
megragadomazalkalmatarra,hogymeg-
kérdezzem: milyen aktuális feladatok vég-
zésével telnek a szövetség napjai?

– Folytatjuk azt a munkát, amit elkezd-
tünk. Ennek az a lényege, hogy a hazai hal-
termelés, akvakultúra kapjon egy olyan len-
dületet, ami felfelé viszi a haltermelést, a 
minőségbiztosítást, s ezzel együtt növelje a 
hazai halfogyasztást. Mindehhez olyan esz-
közöket használunk, mint a kiadványok 
megjelenítése, szakmai fórumok szervezése, 
nemzetközi kapcsolatok erősítése. Tesszük 
mindezt közösen a partnereinkkel annál is 
inkább, mert az Európai Unióban egységes 
fellépésre van szükség. Gondoljunk például 
arra, hogy a hipofízis és az EU által nem el-
fogadott készítmények használata nehézsé-
gekbe ütközik, ami szinte lehetetlen helyze-
tet teremt a pontytenyésztésben, és más 
ágazatokban is. Nemcsak a magyar szövet-
ségeknek, hanem a cseh, a német, a lengyel 
szövetségeknek is együttesen kell fellépniük 
ahhoz, hogy eredményt érhessünk el. Miu-
tán a MASZ és a MAHAL is tagja a FEAP-
nak, egységet kell mutatnunk, s így is kezel-
nek bennünket.

•Miközbenbeszélgetünk, a háttérben
szólazene,forogakörhintaésfinomhal-
ételek fogynak…

– Egy ilyen rendezvényen is a halat ünne-
peljük. A Tisza partján vagyunk, egy olyan 
településen, amelyik fontosnak tartja össze-
hozni az embereket a víz, a hal szeretetének 
a jegyében. Minden alkalmat ki kell hasz-
nálni arra, hogy jobban megismertessük a 

nagyközönséggel a halat. Az ilyen rendez-
vények országosan is elszaporodtak, örül-
nünk kell annak, hogy ezen a téren már 
visszafordíthatatlan folyamat indult el. Itt 
Balsán a Szabolcsi Halászati Kft. meghatá-
rozó szerepet vállalt, hiszen a főzőverseny-
hez kiváló minőségű alapanyagot biztosíta-
nak, rengeteg halételt osztanak szét a nagy-
közönség között, és anyagi támogatást is 
nyújtanak az önkormányzatnak. Nem kis 
mértékben nekik köszönhető, hogy a hal 
ilyen fontos szerepet tölt be a rendezvé-
nyen. S azt is el kell mondanom, hogy a sza-
bolcsi cég a magyar haltermelésben is meg-
határozó, ami annak is köszönhető, hogy a 
cég innovációs tevékenysége példa értékű.

•Elnökúr,melyterületekenjavíthatja
az együttműködését a két halász érdek-
képviselet?

– A természetesvízi halgazdálkodást 
nem lehet élesen különválasztani a tógaz-
dasági és az intenzív haltermeléstől, hiszen 
a természetes vizek haltelepítéséhez szük-
séges állományt az utóbbiak állítják elő. A 
vizekkel, halakkal kapcsolatos kutatás, az 
ide vonatkozó szabályozás közös probléma, 
így a MASZ is leteszi a törvényhozók aszta-
lára a véleményét. Legutóbb a halgazdál-
kodási bírságról szóló törvénytervezettel 
nem értettünk egyet, hozzáteszem, ebben is 
egyeztettünk a MAHAL-lal. Azt mondha-
tom tehát, hogy az ágazat egészét érintő 
kérdésekben mindig egyeztetünk, s ez jó 
dolog. Sok egyéb területen azonban nem 
élünk a lehetőségekkel. Hallottam például 
arról, hogy a MAHAL pontytenyésztő tago-
zata ülést tartott. Jó lett volna, ha minket is 
meghívtak volna rá. Félre ne értse, nem a 
sértődöttség beszél belőlem, hanem a 
praktikus szempontokat figyelembe véve 
fogalmaztam meg ezt a mondatot. Javas-
lom, hogy üljünk le és egyeztessünk, mert 

nagyon sok olyan kapcsolata van a MASZ-
nak a pontytenyésztés területén, úgy itt-
hon, mint külföldön, s nem ártana, ha az 
álláspontjaink közel kerülnének egymás-
hoz. Említeném azt is, hogy előkészítjük az 
EU pontytenyésztő-konferenciáját, amit jö-
vőre Csehországban rendezünk, a cseh kol-
légákkal közösen. Ezen a rendezvényen 
sok olyan témakörrel megjelenhetünk a 
MAHAL-lal közösen, amelyek fontosak a 
magyar haltermelők számára. Gondolok itt 
a be nem jegyzett gyógyszerek használatá-
ra, a koi-herpeszvírussal kapcsolatos kér-
déskörökre. A két szervezet jól kiegészíti 
egymás tevékenységét, ezért is kell odafi-
gyelnünk egymásra. Visszatérve a mai ren-
dezvényre, amely apropóját adja a beszél-
getésünknek, az ilyen rendezvényeken való 
részvételben is találjuk meg a közös han-
got, akár a szervezésben, akár a részvétel-
ben! A MAHAL országos halfőzőversenyére 
mindig kapunk meghívást, amelynek 
örömmel teszünk eleget. 

Dr. Váradi László, a MASZ elnöke

Az együttes fellépés hoz eredményt
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A MAHAL 2014. II. FéLéVI HALAS ESEMéNyNAPTárA

Időpont Helyszín Esemény Szervező Információ Web/E-mail

Augusztus 8-9. Vonyarcvashegy 40. Halász Emléknap a balatoni halászok 
napja

Vonyarcvashegy Önkormányzata, 
BHNP Zrt.

Sztranyák Nikoletta 30/6324852 
Illésné Major Júlia 30/3804871 www.vonyarcvashegy.hu

Augusztus 9. Nagybaracska, Bárka 
csárda 26. Sobri Kupa Halfőző Verseny Polgármesteri Hivatal Ragadics Zoltán

Balogh Zoltán 70/3349504 www.nagybaracska.hu

Augusztus 16. Gyomaendrőd Szt. István-napi Sokadalom  
és Nemzetközi Halfőző Verseny

Tourinform Iroda; 
Kőrösi Halász Szövetkezet Palov Pálné 30/5558682 www.gyomaendre.hu

Augusztus 20. Akasztó, Horgászpark 
és Halászcsárda

IX. Szálkamentes Halfőző Verseny; 
X. Halászcsárda Kupa Horgász Verseny ÖKO 2000 Kft. Szabó Róbert 20/4664164 www.halascsarda.hu

info@halascsarda.hu

Augusztus 30. Gödöllő
Zenésvacsora Est; 
MAHAL XL. Országos Halfőző Verseny; 
Öreg Halász Találkozó

MAHAL
SZIE 

Schmidtné Vizi Hajnal 
30/310-8978 www.magyarhal.hu

Szeptember 20–21. Ráckeve Őszi Ászok Fesztivál Ráckevei Dunaági Horgász Szöv. Tóth István 30/2005207 www.rdhsz.hu

Szeptember 20. Vonyarcvashegy Ponty Így Jó Vonyarcvashegy Önkormányzata 
BHNP ZRt. Illésné Major Júlia 30/3804871 vonyarcvashegy.hu

Szeptember 20. Sáregres, Rétimajor Halászbúcsú Aranyponty Zrt. Sitkei Judit 25/509190 
30/2642528

www.aranyponty.hu 
www.retimajor.hu

Szeptember 26. Szarvas HAKI Kutatók Éjszakája HAKI Jancsó Mihály
dr. Józsa Vilmos 30/5657366 jancsom@haki.hu

Október 11–12. Elepi tóegység IV. Hortobágyi Lehalászási Ünnep Hortobágyi Halgazdasági Zrt. Makszim Kitti 30/8301986
Kovács Gergely 30/9767068

November 15–16. Tihany Garda Fesztivál BHNP Zrt.; Tihany Önkormányzat Sztranyák Nikoletta 30/6324852 tihany.hu

az adminisztráció jelentősen megnőtt, ami 
miatt éppen az az idő vész el Somogyi Szilvia 
számára, amit az emberekkel való találkozás-
ra szánt. Kevesebb időt tud fordítani a lakos-
ság gondjainak a meghallgatására, amit a 
polgármester nehezen visel. Egy kis faluban, 
egy kis közösségben a személyes kapcsola-
toknak sokkal nagyobb a jelentősége, mint 
egy nagyvárosban.

Végül a halról is szót ejtünk, amely kezde-
tek óta „főszereplője” a rendezvénynek. 
Nagy dolgok történtek az elmúlt nyolc 
évben, mert nyolc évvel ezelőtt a balsai 
ember nem ismerte még az igazán finom 
halászlét. Nem tudták, hogy a ponty irdalva 
is készíthető, és szálka nélkül fogyasztható a 
halászlé. Azóta már meg tudják különböztet-
ni a jót és a kevésbé jót, és ahogy Somogyi 
Szilvia fogalmaz, ma Balsán már csak finom 
halászlét főznek.

Radóczi János, a Szabolcsi Halászati Kft. 
ügyvezető igazgatója idén sem hazudtolta 
meg önmagát, s ugyanolyan barátsággal fo-
gadta a cég sátrába látogatókat, mint nyolc 
évvel ezelőtt. De nemcsak a cégvezető, 
hanem a munkatársai, két fia, János és Gábor, 
és családjaik is mindent megtesznek azért, 
hogy a rendezvény színvonalát emeljék. 
Mondhatni, hogy az ország legfinomabb kor-
hely halászléjét főzik a hatalmas bográcsok-
ban, ami mellé a sült kárász is dukál. Radóc-
zi János fontosnak tartja a rendezvényt a 
halételek népszerűsítése szempontjából, 
nem mintha nem tudná eladni, értékesíteni 
a megtermelt halát. Nagy eseménye a cég-
nek a fesztivál, ám az idei legnagyobb esemé-
nye az lesz a kft.-nek, hogy novemberben 
nyugdíjba megy a cégvezető. A szót komoly-
ra fordítva Radóczi János elmondja, hogy a 
legnagyobb évi rendezvényük a Nepomuki 
Szent János ünnepén, május 16-án zajlik. 
Ugyanakkor anyagi szempontból a balsai 
rendezvény viszi a legtöbbet, de ezt azért 
nem bánják, mert itt az irdalt, szálkamentes 

pontyból készült halászlét jól tudják népsze-
rűsíteni. Balsa abból a szempontból is fontos 
helyszín, hogy a cég által hasznosított 140 ki-
lométeres tiszai szakasz középpontjában he-
lyezkedik el. A cégvezető hangsúlyozta, hogy 
nagyon jó kapcsolatot alakítottak ki a kör-
nyékbeli vadászokkal, így a falunapon 350 
liter halászlét főznek, két mázsa kárászt süt-
nek meg a vendégek számára, s a vadételek 
illata is keveredik a halételekével.

A cég filozófiájával kapcsolatban Radóczi 
János elmondta, hogy büszke arra, hogy az 
elmúlt harminc évben mindig határidőre 
tudták teljesíteni a fizetési kötelezettségeiket, 
pedig sokszor volt nehéz helyzet. Ezzel vi-
szont nagy bizalmat szereztek a partnerek-
nél, így ma már könnyű a tárgyalóasztalhoz 
ülniük, mert az eredmény előre borítékolha-
tó. A Szabolcsi Halászati Kft. nem csupán a 
megbízhatóságáról híres, hanem arról is, 
hogy az innovatív gondolkodás központi he-
lyen áll. Ennek köszönhetően nagy léptekkel 
fejlődnek, jelenleg is négy nagy projekt 
megvalósításában vesznek részt a gödöllői 

egyetem Halgazdálkodási Tanszékével közö-
sen. Nem vállalkozhat erre bárki, mert nin-
csenek meg a finanszírozási feltételek, az inf-
rastrukturális háttér. Radóczi János lemond-
ja, hogy minden projekt előfinanszírozott, 
nem egyszer többmilliós tételeket kell kifizet-
ni, ám az MVH elszámolása lassú, körülmé-
nyes, így nehezen, késve juthatnak hozzá a 
pályázati pénzeikhez. A kifizetés akadozása 
miatt a fejlesztések is lelassulnak, mert a gaz-
dálkodók helyzete egyre rosszabb. Túlzott az 
adminisztrációs teher, a bankok csak szigorú 
feltételekkel hiteleznek.

Radóczi János szókimondó ember, nem 
rejti véka alá a véleményét akkor sem, ami-
kor a MAHAL érdekképviseleti tevékenysé-
gét hozza szóba. Szerinte a szó igazi értelmé-
ben kellene érdekképviseletként működnie a 
szövetségnek, mert úgy véli, hogy még min-
dig kísért a múlt, és nem a valós feladatokkal 
foglalkozik az elnökség, és az ügyvezetés. A 
vezetésnek fel kellene keresniük a tagokat, és 
bizalmas légkörben kellene beszélgetni arról, 
hogy elégedettek-e azzal, amit a befizetett 
tagdíjukért kapnak. Ekkor ötletek is szület-
nének arról, hogy mit kellene tenni annak ér-
dekében, hogy a tag jobban érezze magát. 
Meg kellene tudni a tagoktól, hogy mi foglal-
koztatja őket, ugyanis egy szövetség nem ka-
tonaság, ahol parancsokat kell végrehajtani. 
Egy érdekképviseletben a tagoknak kell meg-
határozniuk az irányvonalat, amit csak úgy 
lehet megfogalmazni, ha van párbeszéd. A 
magyar halásztársadalom ugyanis nehéz 
helyzetbe került az új halgazdálkodási tör-
vénnyel. A horgászok érdekei érvényesültek, 
és ennek még nincs végre, hiszen hamarosan 
közeledik a természetes vizek pályáztatásá-
nak időpontja. Radóczi János úgy véli, hogy 
a szövetségnek azt kellene elérnie, hogy a 
természetesvízi pályázatoknál versenyhelyzet 
alakuljon ki, s ne úgy dőljön el egy-egy pályá-
zat sorsa, hogy már előre tudják a nyertest.

H. Gy.

radóczi János ügyvezető
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8 Halászati Lapok

duna HalaiÉrt alapítvány

A Duna a Volga után a második leghosszabb 
folyam Európában. Németországban, a Feke-
te-erdőben ered két kis patakocska, a Brigach 
és a Breg összefolyásával Donau eschin-
gennél, és innen délkeleti irányban 2850 
kilométert tesz meg a Fekete-tengerig. 
Magyarország egész területe e folyam víz-
gyűjtőjén terül el. Itteni főágának hossza 417 
km, ezért az ország vízrajzának meghatározó 
alkotóeleme. Egy folyó nagyságának a kritéri-
umait a hosszúság, a vízgyűjtő terület, a víz-
hozam határozza meg. Ennek alapján a Duna 
világviszonylatban a hosszúságát tekintve 21., 
a vízgyűjtő területe a 26., míg a vízhozama a 
25. legnagyobb. Miben a legnagyobb? Az 
érintett országok számában, mivel 17 orszá-

gon folyik keresztül, így mondhatjuk, hogy a 
Duna a világ legnemzetközibb folyója. Egy-
egy nagy folyó sok esetben egy országon 
folyik keresztül.

A nagyobb vízfolyásokat, így a Dunát is, ál-
talában három szakaszra osztják, felső, kö-
zépső, alsó. A Felső-Duna, azaz a hegyvidéki 
szakasz a forrásvidéktől a Morva folyó torko-
latáig tart. E szakaszra általában a nagyobb 
esés a jellemző. Ez a Dunánál Ulmtól 1 m/
km, míg a Morva torkolatáig fokozatosan 30 
cm/km-re csökken. A Közép-Duna a Morva 
torkolatától (Dévénytől, 1880 fkm) tart addig, 
amíg kilép a Havasalföldre (Turnu-Severin, 
930 fkm). A Közép-Duna 950 fkm szakasza 
elég változatos.

A szakasz néhány 
jellemzője a következő:

– 1810 fkm-től a fo-
lyam esése erősen 
csökken, annyira, hogy 
átmenetileg alsó sza-
kasz jellegűvé válik. 
Hordalékának jelentős 
részét lerakja (szigetvi-
lág).

– Gönyűtől lefelé a 
magával sodort horda-
lékot tovább szállítja, 
„morzsolja”

– Pakstól (1533 fkm) 
hordaléka jórészt 
homok, medre meán-
derez, kanyarulatokat 
ír le.

– Báriásnál éri el a 
Déli-Kárpátokat, itt 
ismét felső szakasz jel-
legűvé válik (zuhatagos 
szakasz). A partok felől 
benyúló sziklagátak 
még a szabályozás óta 
is nehezítik a hajózást.

Az alsó szakasz 
Turnu-Severintől a tor-
kolatig tart (930 – 0 
fkm). Jellemző, hogy a 
bal part síkvidék (Ro-
mánia), a jobb part 
lösz, és a Balkán-hegy-
ség nyúlványai (Bulgá-
ria és a volt Jugoszlá-
via). A delta Tulcea kö-
zelében kezdődik. 
Három fő ága van: az 

északi, Kilia, a középső, Szulina, a déli, Szent 
György. Területe: 2300 km2.

A Duna vízgyűjtő területei változatos elosz-
lásúak, hiszen 11 ország vizeit gyűjti össze. 
Ebből adódóan a Duna-meder igen változa-
tos, ökológiai, és ezen belül a halélettér szem-
pontjából a terület ismerete elengedhetetlen. 
Sajnos, a korábbi és jelen idő műszaki beavat-
kozásai sok helyen változtattak a meder dom-
borzatán és a vízjáráson, de a bio-diverzitás 
fenntartása érdekében, helyenkénti beavat-
kozással visszaállítható az élettér. A vízgyűjtő 
terület tagoltsága rendkívüli, így a vízminősé-
get befolyásoló tényezők is sokfélék. Megálla-
pítható azonban, hogy az általános környe-
zetvédelmi tendenciák következtében a Duna 
vízminősége az utóbbi időben javult. Külön is 
meg kell említeni a 3500 km2 területű, sajá-
tos arculatú Duna-delta vidékét. Különleges-
ségét elsősorban annak köszönheti, hogy a 
folyam édes, iszapos, homokos, hordalékos 
vize ráfolyik a tenger sós, tiszta vizére, és 
nem keveredik vele azonnal. Így nem vélet-
len, hogy a Duna-delta 1938 óta nemzeti 
park, 1990 óta bioszférarezervátum, és 
1999-ben a világörökség része lett. Érdemes 
megjegyezni, hogy e hatalmas területen csak 
15 000 ember él, míg állatvilága paradicso-
mi állapotokat idéz, hiszen az európai vízi 
állatok mintegy 98 százaléka él meg ezen a 
területen.

Az előzőeken túl az egyes folyók élővilágát 
nagyban befolyásolja azok vízhozama és víz-
járása. A Duna vízhozamának jelentős részét 
az Alpok és az Alpokelő vidékén lehullott csa-
padék és hó határozza meg. A vízjárását éves 
viszonylatban ingadozások jellemzik, a vízál-
lások általában 5–7 m közé esnek, de előfor-
dul 9–10 m is. A Duna a műszaki beavatkozá-
sok előtt szeszélyesen hömpölygött, szigeteket 
épített, mosott el. Ez az állapot kedvezett a 
halállománynak, az ártéri gazdálkodásnak, a 
foki halászatnak. „Az oklevelekben szereplő 
piscinák bizonyítják, hogy a hajdani halbőség 
bölcsője ez az ártér volt.” (Andrásfalvi). Az ár-
téri gazdálkodásról Solymos Ede a következő-
ket írja: „Anélkül, hogy vitába belebonyolód-
nánk, vagy igazságot akarnánk tenni, vélemé-
nyünk szerint, ez az ártéri gazdálkodás, amely 
nemcsak halászatot jelentett, de a méhészet-
től az állattenyésztésen át, a gyümölcster-
mesztésig mindent magába foglalt, nem egy 
részletesen kidolgozott tervgazdálkodás volt, 
hanem az ártérben élő ember alkalmazkodá-
sa az adott viszonyokhoz.”

A szabályozások hosszú sorával most rész-
letesen nem foglalkozunk, álljon itt annyi, 
hogy az 1830. évi tiszai és az 1838. évi dunai 
árvíz hatására az országgyűlés az 1840. IV. és 
X. törvénnyel országos bizottságot hozott 
létre a Duna és a többi folyók szabályozási 
tervének kidolgozására. E szabályozások 
napjainkig folynak.

Balogh József

Néhány gondolat a Dunáról
A Duna Halaiért Alapítvány a Duna hazai szakaszával több területen 
foglalkozik. Ahhoz, hogy érdemi munka folyjék, jól kell ismerni magát a 
folyót, a történelmét, és érdemes minden olyan információt összegyűjteni, 
amellyel az alapítványi tevékenység könnyebben megvalósítható. Ezúttal 
magával a Dunával ismerkedhetünk meg, egy kicsit eltérve a hétköznapi 
tudásunktól.


