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ÉS ÖREGHALÁSZ  TALÁLKOZÓRÓL  /  2014.08.30.  

 A Grassalkovich-kastély szomszédságában, a Gödöllő szívében fekvő Alsóparkban került megrendezésre 

a 40. Jubileumi Országos Halfőző Verseny 2014. augusztus 30-án. A körülbelül 800-1000 érdeklődőt 

odavonzó esemény sikere a Magyar Haltermelők és Halászati Vízterület-hasznosítók Szövetsége (MAHAL) és a 

Szent István Egyetem Halgazdálkodási Tanszéke (SZIE HALT) dolgozóinak kiváló szervezői munkáját dicséri. A 

látogatók nagy örömére 51 versenyző állt a bográcsok mellé, hogy összesen 65 ételt készítsenek. A 

tagszervezeteink által delegált főzők számára 5 kategóriát hirdettünk 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. A gödöllői Alsóparkot ezúttal nem csak a szikrázó nyári nap 

sugarai járták át, hanem pompás halételek illata is. A közönség szórakoztatása végett egész nap zajló színes 

programok keretein belül nemcsak koncertekre, táncbemutatókra és gyerekprogramokra került sor, de az 

előadások között a halas témájú kvíz kérdéseire helyesen válaszolók sokféle tárgynyereménnyel is 

gazdagodhattak. Mindeközben a halas szakma nagyjai újra együtt lehettek az Öreghalász találkozó keretében. 

 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 újra lehetősége nyílt a versenyművek megkóstolására Gödöllőn is. A kíváncsiskodók a 

kiválóan elkészített, hagyományos halételek mellett olyan kuriózumokkal is találkozhattak, mint a helyben füstölt 

pisztráng, a lecsós harcsa vagy a rostonsült angolna. 

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

köztudott, hogy minden évben más, nagy értékű díjakkal térhetnek haza a zsűri által legjobbnak ítélt főzők.  

Az abszolút győztesnek kijáró vándorserleget, így az ország legjobb halfőzője címet Bíró János (Baja-Hal Kft.) 

vihette haza, az AB Agro Utazási Iroda 100 ezer forintos utazási utalványával együtt. A „Civilek a bográcsnál” 

kategória nyertese Mári László csákberényi versenyző lett. Az egyes kategóriák győztesei tükörponty, 

lesőharcsa illetve csapó sügér képével díszített kerámia boroshordóval és hozzá illő poharakkal, valamint egy a 

Hetényi Pincészet által az eseményre palackozott borral gazdagodtak – előbbieket Csuthy György ötvös és 

Csuthyné Szolnoki Klára kerámikus közösen készítette. Újdonságként – 2014-ben először - a publikum is letehette 

voksát a kedvenc étele mellett. Több, mint 900 kóstolójegyet értékesítettünk a nap folyamán, amelyekhez 

szavazócédulát is mellékeltünk; a leadott szavazatok összesítése alapján pedig Szabó József (ÖKO 2000 Kft) 

nyerte a közönségdíjat. 
 



A  K A T EGÓ R I Á K  H E L Y E Z E T T J E I :  

Dunai halászlé: 

1. Bíró János (Baja-Hal Kft.) 

2. Szilágyi Magdolna (Mohács) 

3. Csémy László (a Budapesti Halfesztivál győzteseként 

meghívott versenyző) 

Gyuricza Tibor (Baja-Hal Kft.) a Gödöllői Önkormányzat 

különdíjában részesült. 

Tiszai-körösi halászlé: 

1. Németh Antal (ÖKO 2000 Kft.) 

2. Csicsai László (Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt.) 

3. Nagy Józsefné (Hortobágyi Halgazdaság Zrt.) 

Kolics Imre (Tógazda Zrt.) a Gödöllői Önkormányzat 

különdíjában részesült. 

Egyéb halételek: 

1. Csémy László (a Budapesti Halfesztivál 

győzteseként meghívott versenyző) 

2. Hegedűs Zoltán (NAIK HAKI) 

3. Mészáros Pál (Halász Kft.) 

Afrikai harcsa különlegességek: 

1. Balyi Gyula (Óbuda Zrt.) 

2. Bíró Antal (Baja-Hal Kft.) 

3. Rónyai Lajos (NAIK HAKI) 

Nagy Józsefné (Hortobágyi Halgazdaság Zrt.) az 

FM HOP különdíjában részesült. 

Vegyes haltál: 

1. ifj. Galáth Tamás (Kőrösi Halász Szövetkezet) 

2. Hlavati Béla (Óbuda Zrt.) 

3. Bíró Antal (Baja-Hal Kft.) 

 „Civilek a bográcsnál”: 

1. Mári László (Csákberény) 

2. Veszeli István (Pörböly) 

3. Alpári György (Budapest, a NÉBIH 

versenyzője) 


