
Beszámoló a 2018. évi
VI. Horgász és Halas Gasztronómiai Napokról

A  Víz-Hal-Ember  Közhasznú  Alapítvány  célja  a  halas  gasztronómia,  illetve  a  halételek
fogyasztásának  népszerűsítése  (népi  étkezési  szokások)  és  hagyományainak  ápolása.  A
természet-  és  környezetvédelem,  ezen  belül  is  a  vizes  élőhelyek,  a  halfauna  és  ezek
védelmének  népszerűsítése.  A  vizes  élőhelyek,  illetve  a  vízhez  kötődő  őshonos
halállományok értékmegőrzése. A környezetvédelembe illeszkedő halgazdálkodási-, halászati,
horgászati tevékenység elősegítése, a hagyományos halászati, horgászati kultúrák felkutatása
és helyreállítása. A halászati, horgászati hagyomány és kultúra őrzése, gondozása, az őshonos
halfajok fennmaradásának elősegítése.

Az Alapítvány 2011-ben indította útjára a Szarvasi Horgász és Halas Gasztronómiai Napokat,
melyet a nagy érdeklődésre és a pozitív visszajelzésekre való tekintettel továbbra is magas
színvonalon igyekezett megrendezni – kisebb kihagyás után – idén is. A VI. Szarvasi Horgász
és  Halas  Gasztronómiai  Napok megrendezése  igencsak  indokolt  Szarvas  Városának,az  itt
élőknek, és az idelátogatóknak szintén nagy örömére szolgál, mivel mind a támogatók, mind a
látogatók hiánypótlónak minősítették a rendezvényt.

Rendezvény helyszíne:
Szarvas – Mangol-zug, Kacsa-tó és környéke

Rendezvény időtartama és időpontja:
2018. augusztus 3. -4.

A rendezvényen részt vettek száma, összetétele:

A VI. Szarvasi Horgász és Halas Gasztronómiai Napokon megközelítőleg 1500 látogató vett
részt  a  programokon  összesen.  A  program  résztvevői:  a  szarvasi  civil  és  hivatásos
természetvédelem  szervezeteinek  képviselői,  a  halászati  ágazat  kutatóintézetének  és
vállalkozásainak munkatársai, a főzőversenyre nevezett csapatok, a gyermek horgászverseny
résztvevői,  valamint  Szarvas  Város  érdeklődő  közönsége  és  a  rendezvényen  megjelent
turisták. 

A rendezvény összefoglaló leírása:

A  VI.  Szarvasi  Horgász  és  Halas  Gasztronómiai  Napokon  igyekeztünk  olyan  program
összeállítására  törekedni,  hogy minden  korosztály  megtalálja  a  számára  tetsző  programot.
Kiemelt  figyelmet  szenteltünk az egészséges életmóddal  kapcsolatos előadások, bemutatók
szervezésére. 

Gyermekfoglalkoztató  játékos  programokat,  kiállításokat  hoztak  minden  évben  visszatérő
partnereink:  a  Körös-Maros  Nemzeti  Park,  a  KÖVIZIG,  a  szarvasi  Városi  Könyvtár,  az
Arborétum, a szentesi Koszta József Múzeum. 
Élő  halak  akváriumos  bemutatójával,  halpucolás  és  halboncolás  bemutatójával  vett  részt
rendezvényünkön a NAIK-HAKI.
Az Első Magyar Halkolbász Lovagrend ez évben is látványtöltéssel, halkolbász bemutatójával
és kóstoltatásával szerepelt.



Az  Agrár  Marketing  Centrum  közreműködésével  nagy  sikerű  egész  napos  ingyenes
halpástétom kóstoltató volt, a Szarvas-Fish Kft. afrikai harcsa készítményeiből.

Természetesen  a  halfőző  verseny csapatai  kora  reggel  óta  szorgalmasan  készítették  halas
ételeiket,  amit  szakértő zsűri  bírált  el  három kategóriában:  halászlé,  afrikai  harcsa étel  és
egyéb  halasság  formájában.  A halászlé  kategóriát  Szucsán  György nyerte  meg,  szintén  ő
nyerte  az  afrikai  harcsa  étel  kategóriát  csodálatos  magyaros  töltött  paprikájával.  Ezzel  a
teljesítményével  kiérdemelte  a Víz-Hal-Ember Alapítvány alapítója,  Dr. Dezső István által
létrehozott vándorserleget. A Szarvas Város Barátainak Köre civil szervezet minden évben
megméretteti főzési tudományát, egyéb halasság kategóriában első helyezést érdemeltek, és
különdíjat a „grillezett afrikai harcsa vörösboros szilvamártásban” c. ételükre, nyereményük a
MA-HAL által  felajánlott  nevezési díj a szept. 1.-i országos halétel  főző versenyre. Békés
Megye Önkormányzatának különdíját a Halkolbász Lovagrend érdemelte ki.

Minden  nevező  emléklapot  kapott,  a  helyezettek  gyönyörű  kerámia  kupákat,  és  nagy
örömünkre  a  felajánlásoknak,  támogatóinknak  köszönhetően  mindenki  értékes
nyereményekkel gazdagodott.

Délelőtt a Kacsa-tóban Nánási Sándor vezetésével gyermek horgász verseny zajlott, igen szép
fogások  születtek.  A  versenyzők  emléklapot,  értékes  ajándékokat,  a  helyezettek
emlékplakettet kaptak.

A  felnőtt  horgászverseny  párhozamosan  a  Horgászszövetség  segítségével  a  Holt-Körös
Bikazugi szakaszán nagy létszámú résztvevővel folyt.
Igazi  szenzáció  volt  a  nagy  érdeklődéssel  kísért,  látványos  és  igen  jókedvű  „Vízifoci”
bajnokság, az induló 6 csapat körmérkőzést játszott, a fődíj egy hordó sör volt! 

Különleges  látogatóink  voltak  szombaton,  egy  japán  turistacsoport,  akik  rögtönzött  kórus
előadással léptek fel a fesztivál sátorban, kedves előadásukat sokan meghallgatták. A kórus
elénekelte magyar nyelven a „Hej halászok, halászok” c. magyar népdalt!
A rendezvény résztvevőit és vendégeit köszöntötték a szarvasi Járási Hivatal vezetője Gaál
Roland, és Szarvas Város Önkormányzatának képviselje.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével a Békés Megyei Önkormányzat alelnöke is.
A nagyközönséget színes színpadi programok várták, amelyek nagy sikert arattak. 

A  Víz-Hal-Ember  Alapítvány  nagyon  hálás  az  Agrárminisztérium  és  a  MA-HAL
támogatásáért.  Szarvas  Város  Önkormányzata  biztosította  a  megrendezéshez  szükséges
területet,  és  támogatást  nyújtott  színvonalas  fellépők  meghívásával.  A  rendezvény  nem
jöhetett volna létre a széles körű szakmai és civil összefogás nélkül. Nagyon bízunk benne,
hogy  a  következő  évben  is  módunkban  lesz  megrendezni  a  VII.  Horgász  és  Halas
Gasztronómiai Napokat.


