
Szolnok megye tógazdaságai

Hazai folyóvizeink rendkívül gazdag halállománya a múlt évszázad közepén
megindított folyószabályozások következtében az 1880-as évekig már annyira lecsök-
kent, hogy a bajok orvoslására különféle intézkedéseket kellett tenni. Ezt a célt szol-
gália az 1888-ban alkotott halászati törvény és egyéb szervezeti intézkedések. Ezek
során felállították az Országos Halászati Felügyelőséget, melynek tervei szerint mo-
dernizálták a tatai tógazdaságot — „öreg" tava még Zsigmond király idejéből való —,
és Wittingauból importált gyorsnövésű, nemes pontyokkal népesítették be. A lehalá-
száskor meglepően jó eredmény mutatkozott, ami elindítója lett a később európai
hírű magyar pontytenyésztésnek.

Hazánkban az első, mesterséges viszonyok közt létesített modern pontyos tó-
gazdaság — a tatai példa nyomán — Simontornyán épült 1894-ben. Az újabb jó példa
hatására 20 év múlva, 1915-ben 100 helyen 110000 kh, 1930-ban pedig 149 helyen
16 510 kh tógazdaság működött, de ebből megyénk területére még egyetlen hold
sem jutott.

A felszabadulásig a tógazdaságok területe mintegy 18 000 kh-ra növekedett.
Népi államunk már 1958 végére kereken 31 000 kh-ra növelte halastavaink terüle-
tét, amelyből 29 000 kh üzemelt is.

Szolnok megyében a tógazdaságok létesítése szorosan összefügg az öntöző-
rendszerek és általában az öntözés elterjedésével. Első tógazdaságunk 1952-ben épült
Kisújszálláson. Megyénkben eddig 17 helyen 34 tóegységből álló, 942 kh vízfelületű
halastó épült. A halastavakon kívül 3 helyen 654 kh öntözővíztároló is létesült, ame-
lyek halászatilag szintén hasznosíthatók. (1959-ben ebből 254 kh-on 850 q halat ha-
lásztak le.) Mesterségesen létesített halastavaink és tározóink összterülete tehát
1596 kh.

Tógazdasági haltenyésztésünk jelentőségének megvilágítása céljából hasonlít-
suk össze a nyílt vizeinkből (folyóvizek és holtágak) és meglévő tógazdaságainkból
(tározók nélkül) fogott, illetve lehalászott mennyiségeket. Meg kell még jegyezni,
hogy nyílt vizeink halait a mintegy 150 km hosszú élő Tiszából, 15 holtágból és
kisebb-nagyobb vízfolyásokból (Zagyva, Miller, belvízcsatornák, stb.) 3 halászati ter-
melőszövetkezet, tógazdasági halainkat pedig 891 kh tóból — ennyi volt üzemben —
7 termelőszövetkezet, valamint 5 A. G. halászai fogták, illetve halászták le. Az ösz-
szehasonlító időszakban, 1958-ban:

nyílt vizeinkből származott 1292 q hal;
tógazdaságból származott 2746 q hal.

Tógazdaságainkban tenyésztettük 1958-ban összes kifogott halunk 68%-át. Ameny-
nyire bizonyosra vehetjük, hogy a halászati tsz-ek mindent elkövettek a halfogás
érdekében (feltehetőleg ivadékoltak is), annyira komolyan kell tudatosítanunk azt a
tényt, hogy meglévő tógazdaságaink lehetőségeit még nem használjuk ki eléggé.
Halastavaink, tógazdaságaink jelentősége azonban mégis nyilvánvaló.

Ezekután ismerkedjünk meg röviden egyes halastavainkkal, tógazdaságaink-
kal, külön a tsz-i és külön az á. g.-i üzemekkel, megközelítőleg az építkezés és üzem-
behelyezés sorrendjében.
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A termelőszövetkezetek tógazdaságai

1. Kisújszállási tógazdaság. Az 1952. év nyarán elsőként létesült, körtöltéses
rendszerű halasüzem Kisújszállástól 3 km-re, a kakati belvíz-főcsatorna jobb part-
ján, a debreceni műút mellett fekszik. Táplálóvizét szivattyúzással a belvíz-
főcsatornából kapja, és ugyanoda csapol le gravitációsan. Központi fekvése és jó út-
viszonyai miatt alkalmasnak látszott a két közeli szocialista város, Kisújszállás és
Karcag területén lévő szövetkezeti rizsíöldek halállományának továbbnevelésére és
átteleltetésére.

3 db közel egyforma nagyságú tóból áll. Vízfelülete 58 kh. Töltései — melyekbe
24 351 m J föld épült be — talicskás kézi munkával készültek. Az építés költsége
kereken 500 000 Ft volt.

A tsz az üzemeltetésre nem nagy gondot fordított, kezdetben csak 1—2 tavat
töltött fel, a halakat nem takarmányozta rendszeresen, ezért 1955-ben mindössze
88 q, 1956-ban (teljes üzemnél) 141 q halat halászolt le. A berendezés hasznot nem
hajtott, ezért 1957-től kezdődően üzemeltelésre a Nagykunsági Á. G.-nak adták at.

Az A. G. 1957-ben (késői kihelyezés mellett) 162 q, 1958-ban mintegy 240 q
haltenyésztést ért el. 1959-ben elért eredményét még nem ismerjük1, de az aligha
csökkent. 1960. I. 1-től ismét új üzemeltetője lesz, ezúttal a szajoli Haltenyésztő Ál-
lomás. Az új elgondolás szerencsésnek ígérkezik annál is inkább, mivel az Állomás
csak ivadékot szándékozik tenyészteni, ami hozzájárulhat mind a tsz-tógazdaságok,
mind a rizsföldi haltenyésztés fellendítéséhez.

2. Mezőtúr-álomzugi tógazdaság. A Mezőtúr és Túrkeve határában lévő holt
mederben létesült 1952-ben, eredetileg a mezőtúri és túrkevei tsz-ek rizsföldi halai-
nak tovabbtenyésztése és átteleltetése céljából.

Völgyzárógátas tógazdaság, 6 db közel egyforma nagyságú tóegységből áll,
72 kh vízfelülettel. Mind feltöltése, mind lecsapolása gravitációs úton biztosítható:
az előbbi az öntözési idény kezdetekor, az utóbbi az öntözési üzem végén. Építésé-
nél 14 000 m:l földmunka és mintegy 60 m : i betonmunka készült el 275 000 Ft költ-
séggel.

Első üzemeltetője a Bercsényi Tsz volt, néhány év óta a mezőtúri Hunyadi,
valamint a túrkevei Táncsics Tsz hasznosítja.

Mivel az egyes tavak egymástól függetlenül sem fel nem tölthetők, sem le nem
csapolhatok, a tógazdaság egységes üzemterv szerint, egy üzemeltető kezében job-
ban hasznosítható lenne.

év: 1956 1957 1958
Lehalászás:2

q: 78 164 105
3. A tiszaszentimrei Kossuth Tsz 18 kh-as tógazdasága. Ez a kis tógazdaság

Pusztakettős vasúti állomás mellett létesült 1953-ban. Fekvése azért is jó, mert mel-
lette halad a kunmadaras—tiszaszentimrei műút, a tsz központja pedig közvetlenül
a tó partján van. Körtöltéses rendszerű, 1 kis tóból áll, melyet 2 db raktározó egé-
szít ki. Feltöltése szivattyúzással, lecsapolása gravitációsan hajtható végre. Kivitele-
zéséhez mindössze 3600 m:l földmunkára volt szükség. Az építési költség mintegy
72 000 Ft volt.

év: 1956 1957 1958
Lehalászás:

q: 60 81 23
4. A túrkevei Búzakalász Tsz 50 kh-as tógazdasága műszaki tervek és műszaki

segítség nélkül 1953-ban létesült; az akkor még Harcos nevet viselő tsz tagsága épí-
tette. Kb. 4 kh-nyi ívató és az 1955-ben létesített háromrekeszes teleltető tartozik

1. Cikkünk 1960 márciusában képzüll. (Szerk.)
2. Lehalászott halmennyiségen a valamely halfistóból kifogott összes hal mennyiségét értjük.

Ebbe még a kihelyezett ivadék súlya is beleszámít — ez általában 40—60 kg/líh —. éppen
ezért a lehalászási eredmények önmagukban még nem árulnak el mindent. Tógazdaságoknál
a hozamok vizsgálata a helyes eljárás. Ha a kihelyezett ivadék súlyát a lehalászott súlyból
levonjuk, a tó bruttó hozamát kapjuk, amely a tó természetes hozamából és a takarmányo-
zásból eredő hozamból áll.
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hozzá. Közel a városhoz, műút mellett van, így fekvése is jónak mondható. Körtöl-
téses tavát szivattyúval táplálják, lecsapolása gravitációs.

Ez a tógazdaság kielégítő eredménnyel kezdett üzemelni, a rizsföldi hal-
tenyésztés is sikerrel indult, így a tsz 1954-bsn tervbe vette egy nagyobb, 150—200
kh-as tógazdaság kiépítését. Ennek figyelembevételével készült az említett teleltető
is, melynek építési költsége 196 000 Ft volt.

év: 1956 1057 1958
Lehalászás:

q: 116 108 108
5. A karcagi Lenin Tsz 124 kh-as tógazdasága. Tulajdonképpen 2 külön tó-

gazdaságból áll. Az egyik gazdaság létesítése — a vajasi határrészen — 1954-ben
30 kh-as tó építésével kezdődöli, amelyhez 1955-ben új 28 kh-as tó és négyrekeszes
teleltető épült. Ez a gazdaság — helyesebben inkább üzemegység — jelenleg tehát
58 kh termelő tóból és 400 q hal befogadására alkalmas teleitetőből áll.

A másik üzemegységet — amely a Gergely-laposon van — 1955-ben az akkor
inég Április 4. Tsz építette. (1957-ben a két tsz egyesült.) Egyetlen tóból áll. felülete
66 kh, tartozéka még 1 kétrekeszes raktározó tó.

A tavak körtöltéses rendszerűek. Feltöltésük szivattyús üzemű, lecsapolásuk
gravitációs. Műúttól, vasúttól 3—6 km-re fekszenek, ebből a szempontból elhelyezé-
sük nem a legjobb. Az viszont, hogy az elsőnek említett 58 kh-as gazdaság a 270 kh
nagyságú ún. Kecskeri tározó tó közvetlen szomszédságában van (a tározót a tsz halá-
szatilag hasznosítja), a tógazdaság előnyét szolgálja. Az építés költsége mintegy
850 000 Ft volt. Hosszú töltéseinek karbantartására nagyobb gondot kellene fordítani.

év: 1956 1957 1958
Lehalászás:

q: ? 441 270
6. A tiszaőrsi Rákóczi Tsz 45 kh-as tógazdasága 1954—55-ben létesült a köz-

ségtől és a műúttól nem messze, egy elmocsarasodott völgyben. Három tóból és 2
raktározó tóból áll. Feltöltése részben gravitációs, részben szivattyús, lecsapolása
jobbára gravitációsan, de teljesen csak szivattyúzással hajtható végre. A tógazdaság-
nak teleltetője nincs, erre a célra a község végénél lévő vályogvető gödröket hasz-
nálták fel.

A szivattyús üzemelésre tervezett 22 kh-as tavat csak részben használják.

év: 1956 1957 1958
Lehalászás: q: 89 66 20

7. A kunmadarasi Kossuth Tsz 40 kh-as tógazdasága. Az öntözések következ-
tében elmocsarasodott lapályos részen épúll 1954 őszén. Völgyzárógátas rendszerű.
Egyetlen 40 kh-as termelő és 2 db raktározó tóból áll. Táplálása és lecsapolása is
gravitációsan hajtható végre. A műúttól 300 m-re, a vasúttól is csak 5 km-re fekszik.
Fenntartási költségei alacsonyak, vízfelülete állandóan tiszta. Egyik legsikerültebb
és leginkább karbantartott tógazdaságunk.

Építése mintegy 7000 m:l fold- és 16 m3 betonmunkát igényeit 182 500 Ft költ-
séggel.

év: 1955 1956 1957 1958
Lehalászás: — _ 6 8 ^ & g ^

A jövőre nézve igen biztató, hogy lehalászási eredménye 1959-ben mintegy 108 q volt.
8. A tiszaigari Petőfi Tsz 30 kh-as halastava ugyancsak lefolyástalan, elvize-

sedett völgyben létesült a községlől kb. 2 km-re. A völgyet 280 fm hosszú, 6 m szé-
lességű töltés rekeszti el, amely a tó egyetlen töltése és egyúttal átjáró útul is szolgál.

Egyetlen tóból áll, amelynek táplálása és lecsapolása is gravitációs üzemű.
Lecsapoló csatornája csak 1956-ban készült el, így az 1955-ben kihelyezett halakat
csak ekkor lehetett lehalászni. Üzemelését később elhanyagolták. Megépítése kere-
ken 100 000 Ft-ba került, a munkálatok alkalmával 2700 m : l föld- és 13 m3 beton-
munkát végeztek el. Kivitelezésekor a halágyat a magas vízállás miatt nem sike-
rült elkészíteni, ezt a hiányt a tsz most tervezi megszüntetni. Szükség lenne továbbá
egy raktár-tóra is. A halastó további bővítésére igen jó adottságok vannak.
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év: 1955—56 1957 1958
Lehalászás: —

q: 148 22 0
9. A tiszajüredi Harcos Tsz 15 Kh-as halastava 1954—55-ben készült. Egy ter-

melő tóból és 2 kis raktározó tóból áll. Táplálása gravitációsan, lecsapolása azon-
ban csak szivattyúzással hajtható végre. 1957—58-ban nem üzemelt. Korábbi ered-
ményei sem ismeretesek.

10. A tiszaszölősi Szarvas Sándor Tsz 6 kh-as halastava 1954-ben a tisza-
füredi öntöző-főcsatorna jobb partján, elmocsarasodolt és más módon nem haszno-
sítható területen épült. Teljesen kürtöltéses. Táplálása gravitációs, lecsapolása nagy-
részt gravitációsan, de teljesen csak szivattyúzás útján történhet.

Építésénél 4275 m:i földmunkát végeztek, ami kellően bizonyítja, hogy ilyen
kis tavak létesítése csak különlegesen kedvező körülmények között jöhet számításba.
A tó 1958-ban nem üzemelt.

ev: 1956 1957
Lehalászás:

q: 20 13
11. A besenyszögi Lenin Tsz 11 kh-as halastava 1956-ban közel a községhez

(1 km), a Miller egyik holtmedrében létesült. A tóval körülvett szigeten gyümölcsös
települt.

A tó építésének elsődleges célja a tsz rizsföldjein tenyésztett halak tovább-
nevelése volt. A rizsföldi haltenyésztés előmozdítását szolgálja az ugyancsak meg-
épített 4 db apró ívató tavacska is.

A tó vízellátása szivattyúzással, lecsapolása gravitációs úton hajtható végre.
Építési költsége 35 000 Ft volt, s építésénél 3300 m 3 földmunkára és 8,5 m:l beton-
munkára volt szükség. Kivitelezésében a tsz tevékenyen részt vett. Lehalászási ered-
ménye 1958-ban 21 q volt.

Az állatni gazdaságok tógazdaságai

1. A Nagykunsági A. G. tógazdaságának épílése 1952 őszén kezdődött el. Kez-
detben 2 db, együttesen 46 kh termelő tóból és ötrekeszes teleitetőbői állott. A tó-
gazdaságot 1954-ben 104 kh-dal kibővítetlek. Jelenleg 4 tóból áll, összesen 150 kh
vízfelülettel. A tavak helyén kiöregedett rizstelep és elmocsarasodott legelő volt.
Talaja jó vízzáró rétiagyag.

A tavak körtöltéses rendszerűek, feltöltésük szivattyús üzemű, lecsapolásuk
gravitációs. Előnyös helyen épült, mellette halad a kisújszállás—dévaványai műül
és a vasút is, melyhez iparvasút vezet.

A tógazdaságot mind intenzívebben üzemeltetik, amit a lehalászások kellően
bizonyítanak.

év: 1956 1957 1958

Lehalászás: q/kh: 3,15 3,85 4,—
qi 424 581 600~

Az á. g. tógazdasága további bővítését tervezi.
2. A tiszasülyi A. G. tógazdasága 2 db, összesen 126,5 kh vízfelületű termelő

halastóból, továbbá ívató, raktározó és teleltető berendezésekből áll. Az ún. György-
érben létesült. Tápláló vizet a tiszasülyi öntözőrendszerből gravitációsan nyeri, le-
csapolása szintén gravitációsan történik. Rendszere völgyzárógátas, bár helyenként
hosszanti oldalán is épült töltés. A teleitetők, ívatók, raktár-tavak 1952—53-ban, a
termelő-tavak 1954-ben épültek. További bővítését tervezik.

A tógazdaságot belterjes üzemterv szerint hasznosítják. Lehalászási eredménye
1958-ban 525 q (4,15 q/kh) volt.

3. A tiszaszentimrei A. G. tógazdasága 130 kh termelő tóból áll, melyhez 2 db
ívató tó és tízrekeszes teleltető tartozik. Völgyzárógátas rendszerű tavai gravitációs
tápvízzel láthatók el a tiszafüredi öntöző-főcsatornából. Lecsapolását szintén gravi-
tációsan a vékonyéri csatorna vezeti le.

Létesítéséhez "28 000 m:i földmunkára és 84 m:l beton beépítésére volt szükség,
amit az á. g. házi kezelésben hajlott végre, így az csak 400 000 Ft-ba került. 1957-ben
épült. A tavaknak igen jó a természetes hozamuk. Belterjes üzemet folytatnak,
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1958-ban 568 q halat halásztak le, s ezzel megyénkben az eddigi legjobb eredményt
(4,36 q/kh) érték el.

4. A Palotási A. G. 60 kh-as tógazdasága a Miller egyik kiszélesedett — a
Hasznos-szigetet ölelő — völgyében létesült 1955—56-ban, mintegy 13 000 m:i föld-
munkával és 189 000 Ft költséggel az á. g. házi kivitelezésében. 2 tóból áll, sem mű-
tárgyai, sem kiegészítő berendezései nincsenek. Rendszere völgyzárógátas. Tápláló
vízzel — az öntöző művek segítségével — szivattyúzás útján látják el. Lecsapolása
gravitációs úton történik a Millerbe. Belterjes kezelése következtében eredménye
kielégítő. Komoly mértékű bővítésére az adottságok megvannak.

1957-ben: 195 q 3,25 q/kh.
Lehalászás: 1958-ban: 202 q 3,37 q/kh.

Tógazdaságaink fogási eredményei 1956—58-ban•
Tsz-íógazdaságok:

Év Üzemelt terület Lehalászott hal Fajlagos fogás
kh q q kh

1956. 340 696 2,04
1957. 379 938 2.47
1958. 360 613 198

A. G. — tógazdaságok?
1956. 140 424 3,15
1957. 275 949 3,42
1958. 531 2133 4,00

A fenti táblázatos kimutatás szembeötlően bizonyítja egyrészt, hogy állami
gazdaságaink fajlagos termelése (feltehetően termelékenysége is) egyenletesen és
állandóan emelkedik, eredményeivel elegedettek lehetünk; — másrészt, hogy termelő-
szövetkezeti tógazdaságaink termelése nem kielégítő, amire nemcsak fel kell figyel-
nünk, hanem mindent el kell követnünk, hogy ezek minél gyorsabban nagyobb hasz-
not hajtó melléküzemekké váljanak.

Tsz-tógazdaságaink többsége törpe- vagy kisüzem, amelyekben az ivadék elő-
állítása és teleltetése nem lehet kifizetődő. Sajnálatos, hogy szövetkezeteink általá-
ban ezt a rossz módszert követik.

Jó ivadék előállítását a szajoli Haltenyésztő Állomásra kellene bízni, különö-
sen most, hogy a kisújszállási tógazdaságot is üzemébe vonja.

A teleltetés gondjaitól jónéhány olyan tsz-tógazdaság megszabadulhatna, ahol
lehetőségek vannak a nyári lehalászás bevezetésére (Kunmadaras, Tiszaszentimre,
Túrkeve, Tiszaigar). Más helyeken szóba jöhetne a koratavaszi lehalászás, amikor
szintén könnyebb a halak értékesítése. Természetesen ezekhez a módszerekhez nagy
szakértelem szükséges.

Egyik-másik gazdaságban szép, tiszta vízfelület látható. Itt-ott viszont sás,
nád, hínár borítja a tavakat (pl. a karcagi Lenin Tsz tavasszal), ami terméscsökke-
nést eredményez. A töltések állapota sem mindenütt kielégítő, emiatt csökkentett
víznívót kell tartani, ami együtt jár a vízi növényzet térhódításával.

Ez volt tehát a helyzet vázlatosan 1959 végéig. Az 1959-ben elért eredmények
még nem ismeretesek. A jövőre vonatkozóan azonban biztató előjelek láthatók.

Elsősorban az állami gazdaságok megalapozott, jól termelő gazdaságai bővítik
üzemeiket (Nagykunság. Tiszasüly). Tógazdaságokat építenek a tangazdaságok is
(Mezőtúr, Karcag). Üj halastavakat épít a kunhegyesi Vörös Csillag Tsz. Néhány tó-
gazdaság terve készen áll (tiszaszentimrei Kossuth Tsz; Felszabadulás HTSZ, Szol-
nok). Üj tógazdaság létesítését tervezi a Bánhalmi Á. G. is, amely — mint teljesen
új, kezdő termelő — 1959-ben egymaga mintegy 850 q kiváló minőségű piaci halat
tenyésztett az általa hasznosított X-es öntözővíztározóban, és megépítette megyénk-
ben az első modern, szöktetéses rendszerű teleltető berendezést, amely forradalma-
síthatja a szokásos lehalászás nehéz és költséges munkáját. Kató István

3. Az á. g.-ok 1956. évi adatainál a tiszasülyi és a palotási, az 1957. évinél a tiszasülyi gazda-
ság adatai nem szerepelnek; az 1957. és 1958, évnél a bérelt kisújszállási 53 kh-as tó hoza-
mát figyelembe vettem.
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