Szabó Imre 25 tonna balatoni halat adományoz karitatív szervezeteknek
A zöldtárca kabinetfınöke busapörköltet osztott csuszatésztával kedd délben a Menhely
Alapítvány 8. kerületi nappali melegedıjében. Az étel abból a 25 tonna, közel 10 millió
forint értékő Balatonból kifogott halból készült, amelyet Szabó Imre környezetvédelmi
és vízügyi miniszter karitatív szervezeteknek adományoz. A balatoni halállomány nem
ıshonos fajainak (busa, amur, angolna) „lehalászása” fontos természetvédelmi feladat.
A 25 tonna halból mintegy 100 ezer rászoruló lakhat jól. A környezetvédelmi
minisztérium segélyszervezetek jelentkezését várja, hogy eljuttassák a fagyasztott és
feldolgozott busát a leginkább rászorulóknak.
Dr. Molnár József, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium kabinetfınöke busapörköltet
osztott csuszatésztával kedd délben a Menhely Alapítvány 8. kerületi nappali melegedıjében.
„Ilyenkor ünnepek elıtt fontos, hogy aki teheti, segítsen a rászorulókon. Külön öröm
számomra, hogy egy fontos természetvédelmi feladatot egy karitatív akcióval tudtunk
összekapcsolni.” – közvetítette a kabinetfınök Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi
miniszter üzenetét, aki betegsége miatt nem tudott jelen lenni az eseményen.
A környezetvédelmi minisztérium decemberben közel 1 tonna halat juttat el Balaton környéki
szeretetotthonokhoz, nagycsaládosokat, idıseket, hajléktalanokat támogató szervezetekhez,
fogyatékosokkal, pszichiátriai betegekkel foglalkozó intézményekhez. A zöldtárca várja
azoknak a segélyszervezeteknek a jelentkezését, akik szívesen fogadnának a további 24 tonna
filézett, fagyasztott halból. Jelentkezni elérhetıségekkel és az adomány mennyiségének
megjelölésével lehet a sajto@mail.kvvm.hu címen. Az adomány elszállításáról a
szervezeteknek kell gondoskodniuk. A 25 tonna halból mintegy 100 ezer adag étel készülhet.
Közép-Európa legnagyobb tava, a Balaton komoly természeti értékeket képvisel. A tóra
jellemzı élılény-együttesek megırzése, a korábban a tóban jellemzı fajösszetétel
visszaállítása elsıdleges természetvédelmi cél, ezért a balatoni halállomány nem ıshonos
fajainak (busa, amur, angolna) célzott, szelektív módszerekkel történı „lehalászása” fontos
természetvédelmi feladat.
Ez év októbere óta a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság lett a Balatoni
Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. vagyonkezelıje. A nonprofit cég feladata a Balaton
élıvilágának és biológiai egyensúlyának megırzése, a sporthorgászat és horgászturizmus
feltételeinek megteremtése. A zöldtárca és a nemzeti park elkötelezett abban, hogy tovább
javítsa a Balaton ökológiai állapotát, jobb horgászati lehetıségeket kínáljon az oda
látogatóknak, és felszámolja az illegális halászatot.
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