
BBEESSZZÁÁMMOOLLÓÓ   

AA   XXXXXX IIXX ..   OORRSSZZÁÁGGOOSS   HHAALLFFŐŐZZŐŐ   VVEERRSSEENNYYRRŐŐ LL   

 Történelmi környezetben, a szigetvári Várudvarban rendezte meg 2013. augusztus 31.-én a Magyar 

Haltermelők és Halászati Vízterület-hasznosítók Szövetsége (MAHAL) a 39. Országos Halfőző Versenyt. 

Már kora reggel benépesült a helyszín, hiszen 41 versenyző állt a bográcsok mellé, hogy összesen 57 ételt 

főzzenek az öt meghirdetett kategóriában. A szigetvári várudvart ezúttal a halételek illata, és nem a lőporfüst 

szaga lengte be – bár tény, hogy a látogatók szórakoztatása végett egész nap zajló színes programok keretein 

belül nemcsak koncertekre és gyerekprogramokra, hanem például ágyús illetve íjász bemutatóra is sor került. 

 Az évente megrendezett verseny nem titkolt célja a szakmabeliek – és újabban a „civilek” – 

főzőtudományának összevetése mellett a halételek, a halfogyasztás népszerűsítése is, hiszen rendkívül 

egészséges táplálék, ráadásul Magyarország bővelkedik a szükséges jó minőségű forrásokban. Az érdeklődőknek 

a rendezvény alkalmával mindig lehetősége nyílik a versenyművek megkóstolására, nem történt ez másként 

Szigetváron sem. A kíváncsiskodók a kiválóan elkészített, hagyományos halételek mellett olyan kuriózumokkal is 

találkozhattak, mint a korhely halászlé, a káposztával töltött pontyfilé vagy a baconbe göngyölt harcsa aszalt 

szilvával töltve. 

 A nevezett résztvevőket a sütés-főzés és a hal szeretetén kívül a versenyszellem is hajtotta, hiszen 

köztudott, hogy minden évben különböző, nagy értékű díjakkal térhetnek haza a zsűri által legjobbnak ítélt 

főzők. Az abszolút győztesnek kijáró serleget, így az ország legjobb halfőzője címet Mészáros Pálné 

(Fishcoop Kft.) vihette haza, az AB Agro Utazási Iroda 150 ezer forintos utazási utalványával együtt. Az egyes 

kategóriák győztesei kézi festésű herendi porcelántálakkal, valamint egy-egy palack borral gazdagodtak, 

előbbieket egy elismert porcelánfestő művész népszerű hazai halak képeivel díszítette. 



A  KA T EGÓR I Á K  H E L Y E Z E T T J E I :  

Dunai halászlé: 

1. Oláh Tibor (Mohács) 

2. Bíró János (Baja-Hal Kft.) 

3. Molnár Zoltán (Baja-Hal Kft.) 

Tiszai halászlé: 

1. Kastély Attila (ÖKO 2000 Kft.) 

2. Szabó András (ÖKO 2000 Kft.) 

3. Opperman János (Tógazda Zrt.) 

Egyéb halételek: 

1. Mészáros Pálné (Fishcoop Kft.) 

2. Füstös Gábor (Balatoni 

Halgazdálkodási Nonprofit Zrt.) 

3. Molnár Zoltán (Baja-Hal kft.) 

Afrikai harcsa különlegességek: 

1. Mészáros Pálné (Fishcoop Kft.) 

2. Dr. Novicsné Ádám Ildikó (Dalmand Zrt.) 

3. Balyi Gyula (Óbuda Szövetkezet) 

Id. Galáth Tamás (Körösi Halász Szöv.) MOSZ különdíjban részesült. 

„Civilek a bográcsnál”: 

1. Antal László (Eger) 

2. Mári László (Csákvár) 

3. Likár László (Baja). 


