Érdekképviselet
(Folytatás az 1. oldalról)
helyi halfőző versenyek megszervezésére, az
azokon való részvételekre), a tudományos tanácskozásokon való részvétel, az országos
halas rendezvények, a döntéshozókkal való
kapcsolattartás, a sajtónak való megnyilatkozások. Hosszú távon, a pénzügyi stabilizációt
követően szeretnénk ismételten beállítani
egy fiatal szakembert. Azonban addig is
megy az élet tovább, ezért kérjük a tagság és
az elnökség támogatását abban, hogy a folyamatban lévő ügyeinkkel ne akadjunk el. A
szövetség székházában Schmidtné Vizi Hajnalka továbbra is fogadja a hívásokat, intézi az
ügyeket, szervezi az országos halfőző versenyt, amely az idén Szigetváron lesz. S szervezi a két külföldi utat is, az egyiket a pontytenyésztő, a másikat a horgász tagozat számára, de bárki jelentkezhet az utakra, mert a
szakmai programokon kívül a közösség ös�szekovácsolása is célja ezeknek az utaknak. S
hadd említsem meg a szövetségi munkával
kapcsolatban, hogy a MASZ-szal több közös
megnyilatkozásunk van a döntéshozók felé, s
jelenleg is folyamatban van két közös ügyünk.
Az egyik: a halászatban felhasznált víz díjának a kérdése, a másik az ágazat problémáinak megismertetése a döntéshozókkal. A
HAKI Napok lezárásaként egy állásfoglalás
született, amit a döntéshozókhoz juttatunk el
(az állásfoglalás lapunk 7. oldalán olvasható).

• Balogh József tett egy érdekes javaslatot: ne a székházat, hanem a tógazdaságot
értékesítse a szövetség…
– Jó, szívből jövő figyelemfelhívást éreztem
ki az igazgató mondandójából, aki egy kicsit
fordított a dolgon. De mi már korábban döntöttünk úgy a közgyűléseken, hogy Dinnyés,
mint jövedelemtermelő gazdaság maradjon a
szövetség tulajdonában, és az ott képződő
bérleti díjból (évi 6–8 millió forint) folyamatosan támogatja az érdekvédelmi munkát.
Ennek elvégzéséhez pedig pénz szükséges,
mert alkalmazottakra van szükségünk, utazni
kell stb. Az érdekvédelem – ha tetszik, ha
nem – pénzbe kerül, s a tagdíj bevételi forrása kevés ahhoz, hogy mindent megvalósítsunk. Közgyűlési határozat van arról, hogy a
székház értékesítéséből befolyó pénzt a din�nyési gazdaság infrastruktúrájának a fejlesztésére kell fordítanunk. Dinnyés egyébként
európai hírnévre tett szert az elmúlt évtizedeket megelőzően, de a gazdaság műszaki színvonala lepusztult, a tavakat, a központi épületet, a keltetőt fel kell újítani. De Dinnyés
olyan központi helyen fekszik, hogy az egész
ágazatnak megérné, ha itt ismét egy európai
szintű mintagazdaság működne, ahol egyetemi oktatók, külföldi és hazai egyetemi hallgatók tanulmányozhatják a halászati technológia teljes vertikumát. A Szent István Egyetemtől már kaptunk ígéretet arra, hogy amennyiben a felújítás megtörténik, akkor ide hazai

és külföldi hallgatókat térítés ellenében gyakorlati képzésre hoznak. Dinnyés, Százhalombatta megszűnésével, újra olyan szerepkörben lehet, mint a hetvenes években, s amiért tulajdonképpen elődeink létrehozták. A
dinnyési tükrös ponty minősített tájfajta hal,
így az új cég eredményes működése megalapozott lehet, de a pénzügyi helyzetük tovább
már nem befolyásolhatja a szövetségi munkát. Hosszú távon a hazai halászat érdekeit
akkor tudjuk jól, eredményesen képviselni,
ha ebben az érdekvédelmi munkában profi
szakembereket alkalmazunk, és az érdekérvényesítő képességünk nő.
• Végezetül: milyen érzésekkel távozott
a közgyűlésről?
– Kicsit megnyugodtam. Konstruktív légkörben zajlott a közgyűlés, igaz, nagyobb vitára számítottam. Azt gondoltam, hogy a tagszervezetek a tavalyi negatív eredményünket
jobban szétszedik, nagyobb kritikát kapunk,
de a tagok megértették, hogy miért alakult ki
ez a helyzet. Számomra az is lojális és emberi volt, ahogy Dr. Orosz Sándor igazgató úr
elmondta a szövetség tavalyi tevékenységét.
Még egyszer köszönjük a több évtizedes tevékenységét, a végzett munkáját, de ezek nem
búcsúztató szavak. Csupán elérkeztünk egy
mérföldkőhöz, változtatnunk kell annak érdekében, hogy az értékeinket tovább gyarapítsuk.
– H. Gy. –

Együtt a jövő halas kutatói generációja
A TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0011-es azonosítójú pályázat keretein belül a SZIE Halászati és Horgászati Szakkollégium szervezésében 2013. május 6-án került megrendezésre az I. Halászati Felsőoktatási Workshop Akasztón, az Öko 2000 vállalkozásnál.
A rendezvény célja és alapgondolata az volt,
hogy a halászat területén oktatást-kutatást
végző felsőoktatási intézmények hallgatói
számára (graduális és posztgraduális képzésen tanulóknak egyaránt) lehetőséget
teremtsünk az egyes intézmények bemutatásra és egymás megismerésére. Minden
résztvevő intézményből meghívtunk egy
vezető oktató kollégát, aki bemutatta intézményének halas-halászati oktatását, kutatását és egyéb tevékenységeit. Ezt követően
minden intézményből két hallgató (1 fő
BSc/MSc és 1 fő doktorandusz) tartott egyegy előadást a saját kutatási munkájáról. Az
előadások palettája igen széleskörű volt,
hallhattunk a ponty pikkelymintájának
öröklődéséről, a jelenleg nagy népszerűségnek örvendő akvapóniáról, de toxikológiai
témákat is érintettünk, így a legnépszerűbb
modellállat a zebradánnió (Danio rerio) sem
maradhatott ki a prezentációk közül.
A szakmai előadások után megismerhet-
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tük a konferencia helyszínét biztosító vállalkozást Szabó József vezetésével, aki lelkesen
mesélt a gazdaság fejlődéséről és további
terveiről. Az üzemlátogatás során megfigyelhettük, ahogy a modern technológia
párosul a régi, hagyományos technikákkal.
A résztvevők láthattak többek között Magyarországon őshonos tokfélét, a vizát,
melyből nem egy tíz kilón felüli példányt
tartanak Akasztón. Gasztronómiában sem
volt hiány, így megkóstolhattuk az egyedülálló akasztói pontyból készült szálka nélküli
ételeket, melyet egy külön erre a célra készült irdaló géppel készítenek. A konferencia segítségével próbáltunk hozzájárulni,
hogy a halas oktatói utánpótlást jelentő fiatal generáció jobban megismerhesse egymást, továbbá erősíteni kívántuk ezzel az intézmények esetleges oktatói-hallgatói
együttműködéseit. A workshop végén szerettük volna, hogy ez a kis halas társaság
összekovácsolódjon, így a csodálatos kör-

nyezetben megépült csárdában meginvitáltunk mindenkit egy vacsorára, és az azt követő kötetlen beszélgetésre, mely nagyon
pozitívan és éjszakába nyúlóan zárult. A
szakmai napon az alábbi intézmények és
halas szakemberei vettek részt:
• Debreceni Egyetem, Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar, Agrobiznisz
Menedzsment Tanszék: Dr. Szűcs István,
tanszékvezető, egyetemi docens,
• Kaposvári Egyetem, Állattudományi
Kar, Természetvédelmi Tanszék: Dr. Hancz
Csaba, egyetemi tanár,
• Nyugat-Magyarországi Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszer-tudományi Kar,
Baromfi- és Sertéstenyésztési Intézeti Tanszék: Dr. Szathmári László, egyetemi docens,
• Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Állattudományi és Állattenyésztés-tani Tanszék, Dr. Bercsényi Miklós, egyetemi tanár,
• Szent István Egyetem, Mezőgazdaságés Környezettudományi Kar, Halgazdálkodási Tanszék Dr. Urbányi Béla, dékán
helyettes, tanszékvezető, egyetemi docens és
Dr. Bokor Zoltán, tudományos munkatárs.
Kaczkó Dániel, Bokor Zoltán, Urbányi Béla

