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A mellye számos pontiátől
eliönnek ide a hor!|ászok

ffia az anyagi helyzet lehe-
& §tővé teszi, akkor tavasz-
szal és ősszel is telepítenek.

Az egyik legrégebbi horgász-
egyesület megyénkben a mátészaI-
kai székhellyel működő Szatmár-
vidéki Horgász és Természefuédel-
mi Egyesület, amely tavaly ünne-
pelte megalakulásának hetvenedik
évfordulóját.

Mikor elolvad aiég...
- Egykoron ezer tagunk is volt,

de azíán sokan átigazoltak újonnan
alakult egyesületekbe - mondta
Farkas Sándo1 aki több mint húsz
éve elnöke a civil szervezetnek.
Napjainkban 526 tagwk van Vajá-

tól Csengerig, Ópályitól Tarpáig,
Nyírbátortó1 Vásárosnaményig.
A taglaink váltanak területi enge-
délyt a Tiszáta, a Holt-Szamosra,

v agy az alhaszonbérlőként általunk
gondozott Yajai-tóra. Bár sokan
messze laknak a viztározőíőI, de
megszerették, szeretnek ott csó-

nakból horgászni. Az egyesüle-
tink az eladott jegyeknek és a
tagdíjaknak köszönhetóen évente
9,5 millió forintból d:d gazdál-
kodni. Ennek felét a működtetésre
és a fenntartásra fordítjuk, hiszen
két halőrt is alkalmaznunk keil, a
másik felét pedig telepítésre hasv-
náljuk. Altalában március régén
telepírí,ink. amikorra már biaosan
elolvad a téli jég. Főleg nyurga
pontyot, csukát és süllőt tesziink
a vízbe. szerencsóre a harcsa és a
fehér halak szaporodása jelentős,
igy azokat nem ke1l telepítenünk.

Asályos az időiárás
- Ha van rápénzirlk, akkor még

ősszel is van telepítés. Ha lenne
megfelelő páIyázaíi kiírás, akkor
páIyáznánk egy jelentősebb meder-
kotrásra; fontos célunk tovéhbá a
lízszint megtartása, mert sajnos a

csapadékszegóny, aszályos időjá-
rást nagyon megérzi a horgászokat
sok szép élményhezjuttatótó tet-
tehozzá Farkas Sándor.

A tó vízszintiének me§tarlása acél
ffizükséges a kút szűrő-
e§rendszerének és a szivaty-
tyújának a felújítása.

Társadalmi egyezteíésre várta
a nemrégiben az érdeklődőket a
Vaiai-tó - mint Natura 2000-es
terület fenntartási tervével kap-
csolatban a Hortobágyi Nemzeti
Parkigazgatősága.

Az ígazgatőság munkatársai
powerpoint-bemutatót tarlottak a
Nafura 2000-es területek fokozott
természetvédelmérőI, az elkészített
tervdokument áciőról. T ájékozta-
tást adtak arról is, hogy a tavat és
kömyezetét - összesen 88 hektár
területet , liz kezelési egységre
osáották, és ismertették az egyes
kezelési egységek természetvédei-

mi céljait és az aIkalmazott eljá-
rásokat.

Az elhangzottakhoz hozzászólt
a fenntartási terv bemutatása után
Tisza Siándor polgármester és Far-

kas Sándor, a tő halgazdálkodási
jogával rendelkező Szatmrár-vidéki
Horgász és Természetvédelmi
Egyesület elnöke. Mindketten
hangsúlyozták a vízszinttartás fon-
tosságát, hiszel ez az aIapla a
kömyezet megóvásának, valamint
annak, hogy az ísző szigetek ne
gyökerezzenek 1e.

Egy környékbeli gazdálkodó
arra volt kíváncsi, öntöZhet-e a
tó vizéből. Váiaszként elhangzott,
hogy nem szabad locsolni, hiszen a
Hortobágyi Nemzeti Park évente 5
millió forintért nem azéfi működtet
kutat a yízszint fenntartására, hogy
azt onnan mások kivegyék,

csakőshonos halakat
- Egyetértettünk a tervekkel, és

röviden én is ismertettem az egye-
sületiink halgazdálkodását a tavon
- emelte ki a horgászegyesület
vezetője, Szóltam arról, hogy
csak őshonos halakat - pontyot,
csukát, Süllőt telepíttink a víz-
be, az invaziv halak egyedszámát
pedig igyekszünk csökkenteni.
Tavaly példáu1 ezer kilogramm
lörpeharcsát gydjtöttünk össze
a tóból a halászati felügyelőség
engedélyével és felügyeletével. A
lcuttal kapcsolatban elhangzoíí az
is, hogy t996-ban állították üzem-
be, s annyira megkopott már, hogy
az eredeti vízhozam felét tudja
felszívni mélyből. Sziikséges lesz
a szűrőrendszer és a szivattyú fel-
ijitása a nagyobb kapacitás érde-
kében. KM-MML

Győrvfui Lajos emlékére
2018. február 3-án a Máté-

szalkai Szatmárvidéki Horgász és
Természetvédő Egllesület tagsá-
ga glászszertaríásra gúlekezett
a temetőbe. Az érkező egllesületi
tagok fekete ünneplő ruhát öltöt-
tek magukra és kezükben egy-
eg,, szál fekete szalaggal átkötött

fehér rózsa volt, hog1l tiszteletüke|
kifejezzék Győt-vári Laj os horgász
elnökhelyettesük irónti tiszteletük-
nek.

A családtagok, szomszédok, a
volt munkatársak és horgászok és
ismerősök jelenlétében az emlék-
beszéd néhány mondata kiemelte
és méltatta az eglesületért végzett

több évtizedes munkáiát és múlha-
tatlan érdemeit a hotgász közös-
ségért, de azért is, hog,, Győrvári
Lajos munkássága példaként utat
mutasson napj aink horgászegte-
sületi tagságának. Most, amikor
a meglei horgász szövetség lap-
jában emlékezünk Lajos bácsi-
ra, elmondhafuk, hogy napjaink
múlásával a bölcs erő és fiatalos
erény, amely jellemezte, megfo-
g1,,atkozik, aztán úgleg elenyész,
A szellem az csak, mi legyőzhe-
tetlen. Tudjuk manapsóg ritkán
terem Győt"vári Lajos, aki mindig
csak lelkesííett, akinek kisugár-
zása mindenkit áldozathozatalra

és hasznos cselekyésekre sarkalt
szenvedélyünk feltételeinek gaz-
dagítására.

Dolgozott értünk, amíg tartoít
erej éből, Több évtizedes tevékeny-
ségében igazán nagl vóltozást az
l9BO-as évek eleje hozott az egle-
sület életében, mint legtöbb egle-
sület esetén is, Lajos barátunk
horgász vezetői é]etében is, merí
a horgós ze g1l es ül et ek vízkez el és i,

azaz halgazdálkodási j ogosults á-
got kaptak az államtól. Amikor a
vajai Ósű vízszintje 1997-98-ban
j elentős en lefogyott, mindent meg-
tett annak érdekében, hogy a víz-
p ó tlás mego ldódj on. F elkés zülts é -
ge és üglünk iránti elkötelezett-
sése alkalmassá tette arra is Ót,

hog,, eglesületünkeí több mint egl
évtizeden át eredményesen képvi-
selje a meglei horgászok szerve-
zetében Jelölő Bizottsági elnök-
kéní és küldöttként is. Környe-
zete elismerve munkáját számos
horgás zkitüntet é s b en ré s zes ített e

a meg,lei szövetség is és az egle-
sülete ís. Győrvári Lajos barátom
yolt és az is marad örökre, emlékét
megőrizzük. Szatmárvidéki Hor-
gász és Természetvédő Eg,lesület
az ez éyi közg,,űlésén határozatot
hoz a családtagok hozzájárulásá-
yal a rendes évi horgászversenye
,, Győt,vári Laj os emlékvers eny " -é
nyilvánítására. Nyugodj békében
barátunk!

Farkassándor elnök


