I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:
Kőnigné Nagy Magdolna
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
Név:

Kőnigné Nagy Magdolna

Levelezési cím:

7252 Attala,Széchenyi u.20/a

Telefonszám:

06 30 4545977

E-mail cím:

Konignemagdi@freemail.hu
II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI

1. A nemzeti érték megnevezése:
Attalai tükrös tájponty
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása

X agrár- és élelmiszergazdaság

□ egészség és életmód □ épített környezet

□ ipari és műszaki megoldások □ kulturális örökség
□ természeti környezet

□ sport

□ turizmus

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye:
ATTALAI BO-FA FISH FARM CSALÁDI GAZDASÁG
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik

X

települési

□ tájegységi

□ megyei

□ külhoni magyarság

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének
leírása:
Színe palaszürke a háti részen, mely fokozatosan enyhén sárgás színárnyalatba
megy át a has aljáig. A farok alatti úszó valamint a faroknyél alja narancssárga
színű. Az oldalvonala szabályos lefutású. Egy sorból álló hátpikkelye van, mely a
faroknyélen rendezett két-három sorból áll. A has alján szórványosan fordul elő
pikkely. Testformájára jellemző a magas hát, kicsi fej és a rövid faroknyél. Több a
húsa ,mint más pontyfajtáknak,kevesebb az ehetetlen része.
Ez a pontyfajta a II. Világháborúban teljesen kipusztult ,de később sikerült újra
kitenyészteni. Az attalai halászat már egy modern laboratóriummal is rendelkezett
1965-ben,amely a mesterséges szaporítás céljait szolgálta. A gazdaság aranyérmet
is szerzett az Országos Mezőgazdasági Kiállításon.(Abonyi Pál, Baranya- TolnaSomogy megyei halgazdaság Igazgatója) A Tolna-Baranya megyei Halgazdaságban
1966-ban megkezdték az attalai tájfajta ponty mesterséges szaporítását és
keltetését,a pár évvel

korábban megépült fűtött halkeltetőben .Az ivadékokat

fokozatosan hozzászoktatták a kinti hőmérséklethez ,15-20 millió ivadékot
szállítottak

már

akkor

ki

Németországba,Olaszországba.(Benedek

András

haltenyésztési agronómus 1966.)
A jelenleg is működő gazdaság, 2012-ben alakult. Alapítói Bognár Attila és Faidt
Petra.A családi gazdaság megalapítása előtt az Attalai Haltermelő és Értékesítő Kft.
munkatársaiként sajátították el a halszaporítás, ivadéknevelés és haltenyésztés
fortélyait. Tanítómestereik Dr. Horváth László és Dr. Horváth Lászlóné (Gizike).
2012 végén, a tulajdonosok felajánlották azt az óriási lehetőséget, hogy a Kft
területein önálló vállalkozásba foghassanak.
Tavaik Tolna megyében, Attala és Fürged község körzetében találhatóak, melyek
összesen 119 ha-on terülnek el.
A 61-es főútról jól megközelíthető telephelyük, halkeltető és 13 db telelő tó
található.

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
Európa szerte és hazánkban is méltán híres az attalai tenyészponty, ezért
szeretnénk, ha a helyi értéktárunkba is kiemelt helyre kerüljön. A halászlé a
magyar

emberek

egyik

legfinomabb,

legősibb ételeinek

egyike, amihez

elengedhetetlen a minőségi alapanyag, a hal.

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája
(bibliográfia, honlapok, multimédiás források)
Tolna Megyei Népújság 1965.08.10.
http://bofafish.atw.hu/
Attala Község Krónikája

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:

http://bofafish.atw.hu/

III.
MELLÉKLETEK
1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuálisdokumentációja

Termelői tó,medencék,telelő tó

Tükrös Ponty

2. A Htv. 1.

Ikrák

§

(1) bekezdés j) pontjának

való megfelelést valószínűsítő

dokumentumok, támogató és ajánló levelek
3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására
vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat

