793

23

Bevezető
A Nagyalföldi Kőolaj- és Földgáztermelő Vállalat Szakszervezeti Bizottsága, a szolnoki horgászegyesület, valamint az
üzemi horgászegyesületek közös kezdeményezését a bázisvállalatok gazdasági vezetése magáévá téve - együttes döntés született arról, hogy az üzemek működési területén, vízhez közel
horgásztanyákat, vízparti pihenőket létesít, igénybe véve a
horgászok és a szocialista brigádok által felajánlott társadalmi
munkát is.
A széleskörű társadalmi összefogás, valamint az OKGT,
NKFV és az AFOR jelentős anyagi hozzájárulásának eredményeként a tájékoztatóban szereplő létesítmények építése és
üzembehelyezése 1983-ban befejeződött, ezáltal lehetővé vált
a horgászok és családtagjaik, valamint a szocialista brigádok
számára, hogy szabadidejüket kényelmes, kulturált feltételek
között, kellemesen töltsék el.
Az alföldi olajbányászok között ma már jelentős létszámot
(kb. 1000 család) képviselnek, azok a dolgozók, akik szabadidejük nagy részét rendszeresen - a különböző vízterületek
partjain eltöltve - a horgászatnak szentelik. Ezek a létesítmények lehetővé teszik számukra azt, hogy miközben szenvedélyüknek hódolnak, szabadidejüket mégis együtt tölthetik
családjukkal.
Tájékoztatónk célja, hogy a dolgozók mind szélesebb körben megismerjék a horgásztanyák, vízparti pihenők által kínált lehetőségeket, azok működési rendjét, igénybevételük
módját.
Kívánjuk, hogy a létesítményeinket igénybe vevők családtagjaikkal együtt kellemesen töltsék el szabadidejüket horgásztanyáinkon, vízparti pihenőhelyeinken.
Szolnok, 1984 március
ALFÖLDI
OLAJBÁNYÁSZ
HORGASZEGYESÜLETEK
VEZETŐSÉGEI
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Aldebrői horgásztanya
1. A létesítmény címe, helye: Aldebrő - sóderbánya.
2. A létesítmény postai címe: Nagyalföldi Kőolaj- és Földgáztermelő Vállalat horgásztanyája, Aldebrő - sóderbánya 3353, ill. NKFV egri üzeme címén.
3. A létesítmény tulajdonosa: Nagyalföldi Kőolaj- és Földgáztermelő Vállalat egri üzeme. - A létesítmény a vállalat anyagi forrásából és az
egri üzem dolgozóinak társadalmi munkájával épült.
4. A létesítmény üzemeltetője: Egri Olajbányász Horgászegyesület, Nagyalföldi Kőolaj- és Földgáztermelő V. egri üzeme, Eger, Pf. 108. 3301.
5. A létesítmény szolgáltatásai: Az aldebrői sóderbánya tórendszerének
közvetlen közelében felépített horgásztanyában 4 db 2 ágyas, teljesen
felszerelt szoba van, melyekben szükség esetén pótágy is elhelyezhető.
A 30 fő befogadására alkalmas társalgóban TV, rádió áll a vendégek
rendelkezésére. - A konyhában teljes felszerelés (tűzhely, hűtőszekrény,
edények, stb.) biztosít főzési lehetőséget. - Az épületben 1-1 női és
férfi zuhanyozó, WC-k, valamint fűtési lehetőség teszi teljessé a horgásztanya komfortját. - Telefon nincs. - A létesítmény igénybevehető
április 15.-október 15-ig.
6. A létesítmény megközelítése:
Személygépkocsival: a 3. sz. főközlekedési útról Kápolnán leágazó úton
Tótfalu, Aldebrő irányába kell letérni. Az aldebrői tanácsház előtti útkereszteződésben a vasútállomás irányába a Tárna patak hídján keresztül portalanított úton haladva, jobbra található a horgásztanya. — A
helyszínen a gépkocsik részére parkolási lehetőség biztosítva van.
Autóbusszal: az aldebrői tanácsház előtti buszmegállótól kb. 1 km távolságra lévő horgásztanyára az előzőekben leírtak szerint lehet eljutni
gyalog.
Vonattal: a kál-kápolnai vasútállomásról Recsk felé közlekedő vonatról
Aldebrő állomáson kell leszállni. Az állomástól a horgásztanya kb. 1
km távolságra van, az előzőekben leírt módon közelíthető meg.
7. ÍLtkezési lehetőségek: Aldebrőn a tanácsház mellett ABC áruház és hideg-meleg ételeket felszolgáló étterem van. - A 3. sz. főközlekedési út

mentén Kápolnán a „Hársfa" vendéglő áll rendelkezésre. Feldebrő községben ABC áruház, „ABA" -vendéglő kellemes szórakozást biztosít tájjellegű borokkal.
8. A környék nevezetességei: Feldebrőn található egy Európában egyedülálló, napjainkban helyreállított Árpád-kori altemplom, megtekinthető
minden nap 10 órától 15 óráig. - Tovább haladva Verpelét község nevezetességei, Sirok vára, majd Recsk impozáns környékével és Párád
nevezetességeivel találkozhatunk: Sándor-rét, Csevicce-kút, Cifra istálló,
fürdő, stb.)
9. A létesítmény igénybevételének módja: Az igénybevételi szándékot a
horgászegyesület elnökénél vagy titkáránál legalább 10 nappal az igénybevétel előtt kell bejelenteni. Az igények kielégítésénél az elnök vagy
titkár joga a rangsorolás. - A létesítmény igénybevételének díja 10
Ft/fő éjszakánként, melyet az egyesület gondnokánál kell befizetni, aki
a szobakulcsot is kiadja.
10. Horgász tudnivalók: A vízterület kb. 5 ha felhagyott sóderbánya, tavakból áll, melyek az Egri Olajbányász Horgászegyesület saját vízterületei. Napijegyek a gondnoknál válthatók, vállalati dolgozónak kedvezményes térítés ellenében, érvényes állami horgászjegy bemutatása
mellett. - Fogható halfajták: ponty, kárász, domolykó, keszegfélék. A horgászrendet illetően az országos rendelkezések érvényesek. A változtatás jogát azonban az egyesület fenntartja, melyről a horgásztanyán
kifüggesztett hirdetőtáblán ad tájékoztatást. - A horgásztavakon, tekintettel a nagy vízmélységre, fürödni és csónakázni tilos, életveszélyes!

A horgásztanya

AZ EGRI OLAJBÁNYÁSZFELDEBRÖI
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TANYÁJA
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Algyői horgásztanya
1. A létesítmény címe, helye: Algyői horgásztanya, Algyő, vasútállomás
mellett.
2. A létesítmény postai címe: Nagyalföldi Kőolaj- és Földgáztermelő Vállalat szegedi üzeme. Horgásztanya, Pf. 37. 6701.
3. A létesítmény tulajdonosa: Nagyalföldi Kőolaj- és Földgáztermelő Vállalat szegedi üzeme. - Épült az NKFV anyagi forrásából az NKFV
és a KV dolgozóinak társadalmi munkájával.
4. A létesítmény üzemeltetője: „Zsigmondy Vilmos" Olajbányász Horgászegyesület, Szeged, Pf. 37. 6701.
5. A létesítmény szolgáltatásai: A létesítmény közvetlenül a vízterület mellett helyezkedik el, az algyői vasútállomással szemben. - A tanyán 2
db kétágyas, teljesen berendezett szoba van, melyekbe pótágy is elhelyezhető. - Társalgójában televízió, rádió áll a vendégek rendelkezésére. - A konyha teljes felszerelésével biztosít főzési lehetőséget. - A létesítményben hideg-melegvíz szolgáltatás, WC-k, hűvösebb időjárás esetén PB-gázról üzemelő gázkonvektorokkal, fűtési lehetőség nyújt komfortot. - A tanyához tartozó parkoló területén gyermekek részére hinták, mászóka, homokozó nyújt szórakozást. - Csoportos rendezvény esetén 60 fő részére biztosítható hely. A létesítmény igénybevehető egész
évben. Telefonja az olajipari hírközlő hálózatba van kapcsolva.
6. A létesítmény megközelítése:
Személygépkocsival a 47. sz. főúton Szeged felől kb. 7 km távolságra,
az Algyő vasútállomás felé vezető leágazásnál kell elfordulni. A vasúti
töltésen áthaladva, a horgásztanya a vasúti töltés mellett megtalálható.
Autóbusszal: Szeged-Algyő M-32-es helyijárattal, mely fél óránként
Szegedről a Szent György térről indul. Az algyői vasútállomásnál kell
leszállni, ahonnét gyalog közelíthető meg a létesítmény.
Vasúton: Algyő-vasútállomáson kell a vonatról leszállni, ahonnét gyalog a létesítmény elérhető.
7. Étkezési lehetőségek: A közelben - Algyőn - található két élelmiszerbolt, halászcsárda, cukrászda és két vendéglő hideg-meleg étkezési lehetőséggel. Valamennyi létesítmény 1 km körzeten belül van. - Az
NKFV ipartelepén üzemelő üzemi étkezde is igénybevehető étkezésre.
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8. A környék nevezetessége: A horgászvíz szomszédságában van az SZKFL
létesítménye, az ország legnagyobb kőolaj- és földgáztermelő mezője és
technológiai létesítményei. - Szeged város számos nevezetességével, nyáron a szabadtéri játékokkal jó lehetőséget ad a szórakozásra, kirándulásra.
9. A létesítmény igénybevételének módja: A horgásztanyára az igénybejelentést a horgászegyesület gazdasági vezetőjénél 10 nappal előbb kell
megtenni. - A tanyába beutalt vendégek érkezéskor kulcsot kapnak a
létesítményhez. - A térítési díj személyenként és éjszakánként 10 Ft.
A beutalt olajbányász horgászok számára a beutalójegy egyben napijegyként is szolgál.
10. Horgász tudnivalók: A horgászvíz az egyesület saját vízterülete, 3,5 ha
alapterületű, átlagosan 2 m mélységű. - Uralkodó halfaj a ponty, de
megtalálható benne az amur, kárász, csuka is. - Az országos horgászrend van érvényben, azzal az eltéréssel, hogy naponta csak 2 db ponty
fogható és pontyra egész évben nincs fajlagos tilalom. - A folyóvízi
horgászatot kedvelők gyalogoson is elmehetnek a HTSz kezelésében lévő élő Tiszára, mely kb. 20 percnyi távolságra van gyalogosan. - A
környéken van (kb. 10 km) az országosan is ismert, szép környezetben
fekvő atkái és körtvélyesi holtág. Atka a Tisza jobb, Körtvélyes a bal
parti töltésen közelíthető meg.

A horgásztanya - előtte és mögötte horgászvizek
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SZEGEDI HORGÁSZTANYA ELHELYEZKEDÉSE

Békésszentandrási horgásztanya
1. A létesítmény neve, címe: Békésszentandrási Horgásztanya, Békésszentandrás, kákafoki-holtág, Dinnyés lapos 2.
2. A létesítmény postai címe: Orosházi Olajbányász Horgász Egyesület
horgásztanyája, Békésszentandrás, kákafoki-holtág, Dinnyés lapos 2. 5561.
3. A létesítmény tulajdonosa: Nagyalföldi Kőolaj- és Földgáztermelő Vállalat orosházi üzeme. - A létesítmény 'az NKFV anyagi forrásából az
NKFV orosházi üzemének dolgozói társadalmi munkájának hozzáadásával épült.
4. A létesítmény üzemeltetőjének neve és címe: Olajbányász Horgászegyesület Orosháza, NKFV orosházi üzeme, Kardoskút, Pf. 10. 5945.
5. A létesítmény szolgáltatásai: A létesítmény 1 db kétszemélyes, 3 db
háromszemélyes és 1 db négyszemélyes, teljesen felszerelt szobát magába foglaló faház. Társalgójában televízió, rádió nyújt szórakozást. Mosdóhelyiségében hideg-melegvizes mosdó és zuhanyozó szolgálja a
kulturált tisztálkodási lehetőséget. - A létesítmény teljesen felszerelt
konyhája kényelmes főzési lehetőséget ad az azt igénylőknek. - A holtágban fürdési és csónakázási lehetőség van, az egyesület csónakjával,
mely díjmentesen igénybevehető. - Telefonja nincs. - Fagymentes időben vehető igénybe, mivel fűtési lehetőség nincs.
6. A létesítmény megközelítése:
Személygépkocsival a 44. sz. főútvonalon Békésszentandrásról Szarvas
felé haladva, a híd után a kőkeresztet elhagyva kell elfordulni jobbra a
betonúton. Az első telek - mahagóni színre festett faház a horgásztanya.
Autóbusszal a szarvasi vasútállomástól Békésszentandrásra induló buszszal közelíthető meg. Külön kérésre a busz megáll az üdülőknél.
Vonattal Szarvas vasútállomásig, onnét pedig az előzőek szerint autóbusszal közelíthető meg a horgásztanya.
7. Étkezési lehetőségek: A legközelebbi lakott területen, Békésszentandráson ABC és mellette étterem ad beszerzési és étkezési lehetőséget. Horgászfelszereléseket a békésszentandrási Hobby boltban, Szarvason a
Sport-Játék Boltban és magánkereskedőnél a Béke utcában lehet venni.

8. A környék nevezetességei: A környéken van Szarvas város, melynek arborétuma gazdag növényvilágával nyújt kirándulási lehetőséget. Kellemes kirándulásokat lehet tenni és horgászattal próbálkozni a közeli Hármas-Körösön, Kákafoki és Sirató holtágban, valamint a kb. 3 km-re
lévő duzzasztóműnél.
9. A létesítmény igénybevételének mód)a: Igénybevételi szándékot a horgászegyesület titkáránál legalább 10 nappal megelőzően kell bejelenteni.
Térítési díj személyenként és naponként 10 Ft, mely összeget a gondnoknál kell befizetni.
10. Horgász tudnivalók: A környék rendkívül gazdag horgászható vízterületekben, melyek az alábbiak:
-Kákafoki-holtág: Fogható halfajták: ponty, keszeg, csuka, süllő, törpeharcsa. - Az országos horgászrendtől eltérően, a pontynak nincs fajlagos tilalmi ideje, a süllőnek nincs méretkorlátozása.
- Sirató-holtágak (a tanyától kb. 3 km): Fogható halfajok: kárász, keszegfélék, ponty, törpeharcsa. - Az országos horgászrend változatlanul
érvényes.
- Hármas-Körös:
-Duzzasztómű: a vízesés átlagosan 4 m. Kiválóan alkalmas vízterület pergető horgászatra. - Fogható halfajok: bálin, süllő, harcsa,
ponty, keszeg.
- Duzzasztó alatti terület. Vízmélység kicsi. A meredek part miatt
nem mindig horgászható. - Fogható halfajok: ponty, harcsa, csuka,
süllő, keszegfélék.
- Duzzasztó feletti terület. Vízmélység nagy. Fenekezési és úsztató
módszerrel fogható halfajok: ponty, süllő, harcsa, keszegfélék.
A Hármas-Körösön az országos horgászrend előírásai változatlanul
érvényben vannak. - A vízterületek a Békés megyei Intéző Bizottság
kezelésében vannak.
Horgászjegyek mindhárom helyre a duzzasztónál, Békésszentandráson a
Hobby boltban, Szarvason pedig a „Kákafoki" Horgászegyesület irodájában válthatók.

Az Orosházi Olajbányász HE tanyája Békésszentandráson
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AZ OROSHÁZI
OLAJBÁNYÁSZ HE
HORGÁSZTANYÁJA

Hajdúszoboszlói vízparti pihenőház
1. Létesítmény címe, helye: NKFV Hajdúszoboszlói Üzeme, Keleti-Főcsatornai vízkivételi mű.
2. A létesítmény postai címe: NKFV Hajdúszoboszlói Üzeme, Hajdúszoboszló; Pf.: 14. 4201.
3. A létesítmény tulajdonosa: Nagyalföldi Kőolaj- és Földgáztermelő Vállalat Hajdúszoboszlói Üzeme. - A létesítmény a vállalat anyagi forrásából és a hajdúszoboszlói üzem dolgozóinak társadalmi munkájával
épült.
4. A létesítmény üzemeltetője: az NKFV Hajdúszoboszlói Üzeme, Hajdúszoboszló; Pf.: 14. 4201.
5. A létesítmény szolgáltatásai: A pihenőház a Hajdúszoboszló és,Nagyhegyes között a Keleti-Főcsatorna mellett az üzemi vízkivételi mű mellett közvetlenül a vízparton épült. Lakott településtől távol esik, ezért
pihenésre, hétvégi kikapcsolódásra, horgászatra kiválóan alkalmas. - Az
épületben 4 db 3 ágyas teljesen felszerelt szoba van, melyekbe szükség
esetén pótágy helyezhető el. 100 fő befogadására alakalmas társalgójában televízió, lemezjátszó áll a vendégek rendelkezésére. - A konyhában teljes felszerelés (edények, hűtőszekrények, tűzhelyek stb.) biztosít
főzési lehetőséget. - Az épületben 1-1 női és férfi zuhanyozó, WC-k,
valamint központi fűtés teszi teljessé a pihenőház kényelmét. - Csónakházában levő 2 db csónak, 2 db kajak, kempingfelszerelések, gumimatracok díjtalanul igénybe vehetők. - A létesítmény egész évben igénybe
vehető. - Telefonja az olajipari hírközlő rendszerbe van kapcsolva.
6. A létesítmény megközelítése: Legközelebbi település Nagyhegyes, amely
3 km-re, Hajdúszoboszló pedig 12 km-re fekszik a pihenőháztól.
Megközelítése: Személygépkocsival a 4. sz. főközlekedési útról Hajdúszoboszlón a balmazújvárosi útra kell letérni a templomnál. Kb. 10 km
után, az NKFV Hajdúszoboszlói Üzemét elérve a vízkivételi műhöz vezető szilárd burkolatú útra kell kanyarodni, mely kb. 3 km hosszúságban vezet a Keleti-Főcsatornához. A helyszínen a gépkocsik számára
parkolási lehetőség biztosított.
- íz -

Autóbusszal: leszállás az autóbuszról Hajdúszoboszló Hősök terén,
melynek közelében levő NKFV üzemi munkásszállóról (Kálvin tér i.)
lehet az érkezést jelezni az üzembe, ahonnan gépkocsit küldenek a vendégek elszállítására.
Vonattal: leszállás a hajdúszoboszlói vasútállomáson. Az állomásról helyi járattal a Hősök terén levő buszmegállóig kell menni, ahonnan a kijutás a pihenőházhoz hasonló az autóbusszal érkezésnél leírtakkal. Előrejelzés esetén a vonathoz biztosít gépkocsit az üzem.
7. Étkezési lehetőségek: A pihenőházban élelmiszer-beszerzési lehetőség
nincs. Munkanapokon a hajdúszoboszlói üzem büféjében hidegételek beszerezhetők. - Éttermek és ABC üzletek Nagyhegyesen vagy Hajdúszoboszlón találhatók, melyek megközelítése személygépkocsival vagy üzemi gépkocsival lehetséges.
8. A környék nevezetességei: A környék a szórakozni vágyók, a kirándulást kedvelők számára gazdag lehetőséget 'kínál, nevezetesen: a vidék
egyik kiemelkedő idegenforgalmi látványossága a Hortobágy, amely
20 kilométernyire található a pihenőháztól és gépkocsival nagyon rövid
idő alatt jó minőségű útvonalon elérhető. - A 30 km távolságra lévő
Debrecen is bőséggel kínálja kulturális értékeit a látogatók számra, s
nem utolsó sorban a legközelebb lévő Hajdúszoboszló messze földön híressé vált gyógyfürdője is kellemes felüdüléssel szolgálhat. - Mindezek
mellett vagy helyett, ki-ki kedvére hódolhat horgász szenvedélyének,
melyhez a kedvezően kialakított vízpart, vízfelület és nem utolsó sorban
a gazdag halállomány is jó lehetőséget biztosít.
9. A létesítmény igénybevételének módja: Az igényt az üzemigazgatónál,
vagy az üzem SZB-titkáránál kell bejelenteni, akik az engedély megadásáról döntenek. Aki engedélyt kapott, annak a részére beutalót állít
ki az üzem, melyet a pihenőház gondnokának ad le. Részletes felvilágosítást a horgászattal kapcsolatos ügyekben a gondnokság vezetője ad. Csak nappali tartózkodás céljára történő igénybevétel esetén térítési díjat nem kell fizetni, éjszakánként egy személyre 10 Ft a szállásköltség.
10. A horgász vízterület ismertetése: A vízterületen mindazon halfajták
megtalálhatók, amelyek az élő Tiszában is előfordulnak. - A területen
az országos horgászrendben foglaltak az érvényesek. Az állami jeggyel
. rendelkezők részére a gondnok díjmentesen napi - heti jegyet biztosít.
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A pihenőház

Keleti főcsatorna
-
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HAJDŰSZOBOSZLÓI
PIHENÖKOZPONT
ÉS HORGÁSZTANYA

Tiszapüspöki horgásztanya
1. A létesítmény címe: Tiszapüspöki horgásztanyai pihenőközpont.
2. A létesítmény postai címe: Tiszapüspöki Hétvégi Horgásztelep, Szolnoki
Olajbányász Horgászegyesület Horgásztanyája 5211.
3. A létesítmény tulajdonosa: A Kőolajkutató Vállalat és a Szolnoki Olajbányász Horgászegyesület. - A létesítmény a Nagyalföldi Kőolaj- és
Földgáztermelő V. és a Szolnoki Olajbányász Horgászegyesület pénzügyi forrásaiból és az NKFV és KV dolgozóinak társadalmi munkájával épült.
4. A létesítmény üzemeltetője: Szolnoki Olajbányász Horgászegyesület
NKFV Szolnok, Pf.: 86. 5001.
5. A létesítmény szolgáltatásai: A horgásztanya mintegy 3000 m2 bekerített
területén, az egy db kétszintes faházban 11 szobában 2-2 fekvőhely van
emeletes ágyakkal, komplett felszereléssel. A létesítmény közvetlenül az
élő Tisza partján a tiszapüspöki pihenőközpont területén fekszik, ahol
több állami intézménynek és közel 100 magánszemélynek van horgásztanyája, kb. 800 méterre déli irányban van a környék egyik legszebb
tiszai strandja. - Korszerű társalgójában televízió, rádió áll a vendégek
rendelkezésére. A földszinten helyezkedik el a konyha négy gáztűzhelylyel, teljes felszereléssel (edények, hűtőszekrény stb.) biztosít főzési lehetőséget. - Az épületben hideg-meleg víz, zuhanyozók, WC-k teszik
teljessé a horgásztanya kényelmét. Fűtési lehetőség nincs. - Játékhoz,
szórakozáshoz, sportoláshoz az ősrégi nyárfaerdő környezetben ideális
lehetőség biztosított. - A felszereléshez tartozik még egy korszerű csónakkikötő 9 db 5 személyes és 6 db 2 személyes horgászcsónak. A kölcsönzési díja 10 Ft/nap, mely >a gondnoknál fizetendő. - Telefonja az
olajipari telefonhálózaton az URH 89-es számon, a Kőolajkutató Vállalat központján keresztül üzemel. - A horgásztanya május 20.-október
15. között vehető igénybe, ez idő alatt a gondnok a horgásztanyán lakik.
6. A létesítmény megközelítése: Személygépkocsival a 4. sz. főútvonalról
a Tiszapüspöki elágazásnál kell elfordulni, majd Tiszapüspökin keresztül kiépített, a Tiszával párhuzamos műúton közelíthető meg. A gépkocsik számára parkoló van kiépítve.
Autóbusszal: Szolnokról az autóbusz-pályaudvarról Tiszapüspökibe induló autóbusszal a végállomásig kell menni. Innen a kiépített műúton
- 16 -

gyalog közelíthető meg a horgásztanya, mely kb. 2 km-re van a buszvégállomástól.
Vonattal: Szolnokra érkezők autóbusszal juthatnak ki a horgásztanyára.
7. Étkezési lehetőségek: A Tiszapüspöki pihenőközpontban a főidényben
9.00-20.00 óra között büfé áll a vendégek rendelkezésére. A napi bevásárlást a Tiszapüspökiben (kb. 2 km) levő ABC üzletben, vagy 12
km-re fekvő Törökszentmiklóson, vagy 25 km-re levő Szolnokon lehet
megoldani.
8. A környék nevezetességei: A Tiszán motorcsónakkal felfelé tett kirándulás a Tisza legszebb tájaira viszi el a látogatót. 25 km-re van Szolnok, ahol a város nevezetességein kívül termálvizes strandokon lehet
kellemesen időt tölteni. - Mintegy 15 km-re Szolnok irányában van a
Holt-Tisza, ahol a Szajoli Pihenőközpontban további horgászási és sportolási lehetőség nyílik.
9. A létesítmény igénybevételének módja: Az igénybevételi szándékot az
Olajbányász Horgászegyesület elnökénél vagy titkáránál, vagy a tanya
gondnokánál kell bejelenteni. - Igénybevételi jogosultság elnyerése esetén a szobakulcsot a gondnok a helyszínen adja át a vendégeknek. Az igénybevételi díj éjszakánként és személyenként 10 Ft, melyet a tanya gondnokánál kell kifizetni.
10. Horgász tudnivalók: A horgászvíz az élő Tisza, mely a Szolnoki Felszabadulás HTSZ vízterülete. Megtalálható a Tiszára jellemző összes
halfaj. - A vízterületen az országos horgászrendben foglaltak érvénye^
sek. - Napijegy a gondnoknál váltható érvényes állami jegy birtokában.

A tiszapüspöki horgásztanya a kiadvány borítóján látható
-

i-j

-

A Szolnoki Olajbányász HE tanyájának konyhája .

. és az emeleti társalgója
-
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A SZOLNOKI
OLAJBÁNYÁSZ HE
HORGÁSZTANYÁJA
AZ ÉLŰ TISZA
PARTJÁN,
A MENTETLEN
TERÜLETEN
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Szajoli

pihenőközpont

1. A létesítmény címe, helye: Szajol Bázistelep, Holt-Tisza-part.
2. A létesítmény postai címe: ÁFOR Tiszántúli Központ Szajoli Bázistelep, Holt-Tisza-parti Pihenőközpont.
3. A létesítmény tulajdonosa: ÁFOR Tiszántúli Központ. - Épült az Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt, az ÁFOR Ásványolaj forgalmi Vállalat, a Nagyalföldi Kőolaj- és Földgáztermelő Vállalat pénzügyi forrásából, valamint a KV erőgépeinek segítségével, az ÁFOR Szajoli Bázistelep, a KV és NKFV dolgozóinak társadalmi munkájával.
4. A létesítmény üzemeltetője: ÁFOR Tiszántúli Központ Szolnok, Ságvári Endre körút 32.
5. A létesítmény szolgáltatásai: A pihenőközpont a Szajol Bázistelep melletti területen közvetlenül a Holt-Tisza partján helyezkedik el, kb. 4 ha
területen 2 db faházban 9 db kétágyas szoba van, teljes felszereléssel,
melyekbe további 5 db pótágy is elhelyezhető. 2 db alpesi ház egyenként 4 fekvőhellyel további elhelyezési lehetőség, teljes felszereléssel.
Ezenkívül a pihenőközpont területén sátorozási lehetőség van szinte
korlátlan számban. - A faházakban rádió, tv áll a vendégek rendelkezésére. A játékhoz, szórakozáshoz, sportoláshoz minden feltétel adott,
kispályás labdarúgópálya, teniszpálya, gyermekek részére különféle játéklehetőségek, a csónakázást kedvelőknek pedig csónakok állnak rendelkezésére. - Telefonja az olajipari hírközlő hálózaton Hajdúszoboszlón keresztül a 272-es olajipari számon a Szolnok 12-392/272-es postai
számon hívható. - A gondnok a szabadidő-központban lakik. - Fűtési
lehetőség van, egész éven át igénybe vehető.
6. A létesítmény megközelítése: Miután a szabadidő-központ a közforgalmú úttól távol esik, megközelítése csak személygépkocsival célszerű.
Megközelítés a 4. sz. főútról Szolnok-Szajol közötti szakaszon, az
ÁFOR Szajoli Bázistelepéhez vezető kiépített úton a bázistelep kikerülésével érhető el. A leágazástól kb. 5 km-re van a szabadidő-központ
a tartálypark utáni területen a Holt-Tisza partján.
7. Étkezési lehetőségek: A szabaidő-központban a gondnok kezelésében
büfé üzemel, ahol dohány és italféleségek vásárolhatók. Egyéb vásárlási
lehetőség kb. 6 km-re Szajolban és 10 km-re Szolnokon van.
-
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A környék nevezetességei: A pihenőközponttól kb. 10 km-re fekvő Szolnokon a kulturális és szórakozási lehetőségek egész sora áll rendelke9. A létesítmény igénybevételének módja: Jelentkezni lehet a Szolnoki
Olajbányász Horgászegyesület elnökénél, titkáránál, ill. a pihenőközpont
gondnokánál. - Igénybevétel esetén éjszakánként és fejenként 10 Ft térítést kell fizetni. - A csónakok használata 10 Ft/nap.
10. Horgász tudnivalók: A Holt-Tisza Alcsi-szigeti holtága patkó alakban,
kb. 14 km hosszban változatos horgászati lehetőséget nyújt. A vízterület
a Szolnoki IB saját vízterülete. - Uralkodó halfaj a ponty, de süllő,
csuka, harcsa, bálin, amur és keszegfélék is foghatók. - A vízterületen
a horgászrendben foglaltak érvényesek azzal az eltéréssel, hogy tilos az
éjszakai horgászat és pontyra nincs fajlagos tilalom. - Napijegy a tanya gondnokánál érvényes állami jegy birtokában váltható.

A legnagyobb épület

SZAJOLI PIHENÖKOZPONT ELHELYEZKEDÉSE
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Függelék
Az egyes létesítmények igénybevételével kapcsolatos nevek, címek,
telefonszámok jegyzéke:
ALDEBRÖI HORGÁSZTANYA:
Horgászegyesület elnöke:
Menyhárt József - NKFV Eger, 12-211/25 5 telefon.
Horgászegyesület titkára:
Sülé Ferenc - NKFV Eger, 12-211/241 telefon.
Horgászegyesület gondnoka:
A horgásztanyán a hirdetőtáblán a név és cím kifüggesztve.
ALGYŐI HORGÁSZTANYA:
Horgászegyesület gazdasági vezetője:
Maglóczki Ilona, 6701 Szeged, Pf. 37. Telefon: 476 olajipari mellék.
BÉKESSZENTANDRÁSI HORGÁSZTANYA:
Horgászegyesület titkára:
Gyivicsán Pál - NKFV orosházi üzeme, Kardoskút, Pf. 10. - 5945
Telefon: 144 olajipari mellék.
Horgásztanya gondnoka:
Laczkó Jánosné, Békésszentandrás, Bocskai u. 9.
HAJDÚSZOBOSZLÓI VÍZPARTI PIHENÖHÁZ:
Üzemigazgató: Lékai Gusztáv - Telefon: 144 olajipari mellék.
Üzem SZB titkára: Szabó József
Pihenőbáz gondnoka: Malkovits Sándor - Telefon 127.
TISZAPÜSPÖKI HORGÁSZTANYA:
Horgászegyesület elnöke:
Mihály Kálmán - Telefon: 383, vagy 24-07 olajipari mellék.
Horgászegyesület titkára:
Böde Géza - Telefon 314, vagy 24—25 olajipari mellék.
Horgásztanya gondnoka: Szécsi János - Telefon: URH 89.
SZAJOLI PIHENÖKÖZPONT:
Horgászegyesület elnöke:
Mihály Kálmán - Telefon: 383, vagy 24-07 olajipari mellék.
Horgászegyesület titkára:
Böde Géza - Telefon 314, vagy 24—25 olajipari mellék.
Pihenőközpont gondnoka:
Bubori János - Telefon: hajdúszoboszlói üzemen keresztül Szajol 272
olajipari mellék, vagy 12-392/272 postai szám.
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ESEMÉNYNAPTÁR
1972. - Február hóban megbeszélésre igyekezett 12 lelkes horgász az
NKFV központjában, a vegyészeti osztályra. Közel azonos létszámmal jöttek az NKFV és az NKFÜ dolgozóiból. A cél az volt, hogy horgász szakosztály alakuljon. A megbeszélés eredményeként - az első dokumentként
őrzött jegyzőkönyv szerint - horgászegyesület alakulását határozták el. Az
Olajbányász HE alakuló ülésén 25 fő vefct részt.
Ugyanebben az évben alakult az Egri Olajbányász HE is 30 fővel.
A közel 50 km távolságra lévő Tisza biztosította a horgászati lehetőséget.
Itt lett felállítva ideiglenes jelleggel az üzem által biztosított lemezbódé.
A füredi Tisza-hídnál lévő bódét nem tudták kihasználni már a fejletlen
közlekedési viszonyok miatt sem.
Az Orosházi Kinizsi HE szakosztályaként március hóban alakultak
meg az orosházi üzem horgászai. Itt is segített az üzem 2-2 4 személyes
használt bódéval, egyszerű, kezdetleges felszereléssel, amelyet bérelt területen, a Hármas-Körös és a békésszentandrási Sirató-holtág partján állítottak fel.
Érdemes megjegyezni: az olajos horgászok mind bódékban kezdték
az egyesületi életet, amit sok-sok leleménnyel, társadalmi munkával tettek
alkalmassá és otthonossá.
1973. - A tiszapüspöki - NKFV által vásárolt - 200 négyszögöles
telken, MOHOSZ segéllyel és NKFÜ támogatással kutat furat a Szolnoki
Olajbányász HE.
1974. - A már meglévő bódékban, leselejtezett faházakban megkezdődött a horgász családok nyaralása. Ebben az évben vásárolta az egyesület a mai tanya beton-lábazatát, födémet.
Egerben sem nyugodtak bele a „messzi" horgászati lehetőségbe és már
az alakulástól keresték a közelebbi lehetőséget, így kerültek Besenyőtelek
község területére. A községi tanáccsal való jó együttműködés segítette a
horgászható víz megszerzését, amelyet a MOHOSZ is támogatott. Lelkes
horgászközösség alakult ki. A rendelkezésre bocsátott vízterületet rendszeresen telepítették, gondozták. Az éves társadalmi munkaóra meghaladta
az 50-60 órát tagonként.
1975. - Öt alföldi csapattal megrendezésre került az I. Olajbányász
Horgász Kupa verseny a Tiszán, Tiszapüspökiben. A Szolnoki Olajbányász
HE azért határozta el és alapította a kupát, hogy megismerjék a többi
„olajos" horgászt, barátokat szerezzenek. Érdemes megemlíteni a csapatokat: Hajdúszoboszló, Eger, Szolnok, Orosháza, Szeged.
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Az első győztes csapat tagjai a kupával és az oklevéllel
1976. - Már hét csapat vett részt a Tiszapüspökiben rendezett II.
Olajbányász Horgász Kupa versenyen. Eljött Lovászi és a GKV csapata.
A „bódétanyán" nagyszerűen érezték magukat a csapatok és a meghívott
vendégek, a két bázisvállalat gazdasági, politikai és társadalmi vezetése.
Itt történt döntés, hogy Tihanyban lesz a következő verseny. A BDSZ
Trösztbizottság felkarolta a kezdeményezést.

A III. kupaverseny résztvevőinek egy csoportja Tihanyban
1977. - Rendkívüli nagy sikerrel lett lebonyolítva a III. Olajbányász
Horgász Kupa verseny Tihanyban. Mintegy 180 fő vett részt és a csapatok
száma is 17 volt. Akik ott voltak, sokáig emlékeznek arra a két napra.
Ebben az évben vásárolta meg a Szolnoki Olajbányász HE új, 840
négyszögöles telkét. Megkezdődött a társadalmi munka. Hihetetlen erővel
dolgoztak horgászaink első tanyájuk felépítésén, ami már könnyebben ment,
mert óriási segítséget kaptak úgy a vállalatok, mint a szakszervezeti bizottságoktól. Szabadságuk terhére is dolgoztak, volt amikor 20 fő is.
1978. - A IV. Olajbányász Horgász Kupa verseny Répcelakon. Ha
lehet ezt mondani, talán felülmúlt minden eddigit. Itt lett kimondva:
„igen is, a szociálpolitikánk része a horgászat fejlesztése. Tanyákat kell
építeni, hogy dolgozóink megfelelő körülmények között töltsék el a hétvégét családjukkal együtt és kipihenve kezdjenek dolgozni."
Ebben az évben alakult a Szegedi Zsigmondy Vilmos Olajbányász
HE, 35 fővel, 3,5 hektáros vízterülettel. Az NKFV, KV horgászainak fő
feladata a két különálló, nagyon régi kubikgödörből álló vízterület és vízpart rendbehozása volt. Ugyanebben az évben lett önálló horgászegyesület
az Orosházi Kinizsi HE olajbányász szakosztály a KV, NKFV, AKG és
GOV horgászaiból.
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979- ~ Június hó! Jelentős dátum az olajos horgászok életében. A
Tiszapüspökiben megépült első horgásztanya avatása. A bútorok az előző
napon lettek leszállítva.

A földszinti társalgó
Délelőtt 9 órakor fáradt, de lelkes horgászok várták a vendégeket, a
tröszt, a társvállalatok gazdasági, politikai, társadalmi vezetését és a horgászok küldötteit.
Ebben az évben itt rendezték az V. Olajbányász Horgász Kupa versenyt. Érdekes színfoltja volt a versenynek az Olajbányász-MHSZ fúvószenekar térzenéje, a Tiszán lévő tanyahajó. Ekkor történt döntés újabb
tanyák építéséről. így Békésszentandráson telek és faház vásárlásával indult az Orosházi Olajbányász HE tanyájának építése.
1980. - Augusztus hóban a Szajol ÁFOR pihenőközpont avatása a
VI. Olajbányász Horgász Kupa versennyel lett egybekötve. Jelentős objektum épült ki itt. A Szegedi Zsigmondy Vilmos Olajbányász HE horgászai - jelentős külső támogatással - elkészültek a vízterületük felújításával. Fenékkotrással takarították ki és újították fel a sekélyebb részeket,
amelyek tele voltak rothadó nádtorzsákkal. A lelkes munka és a szocialista brigádok, valamint a vezetők támogatása nélkül ez lehetetlen feladat
lett volna. Ebben az évben készült el a vízkút is.

Az ÁFOR pihenőközpont vízparti háza

A pihenőközpont-avató kupaverseny díjai
-
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A Holt-Tisza-part a pihenöközpontnál
Az Egri Olajbányász HE jelentős erőfeszítései ellenére is felgyorsult
a besenyőtelki horgászvíz elöregedése, eliszaposodása. A MOHOSZ megyei IB segítségével összefogtak a Feldebrői Rákóczi Tsz. vezetőségével.
A tsz. horgászai az egyesület tagjai lettek és a sóderbánya tava MOHOSZvíz. Az egyesület a hasznosításra adott tóval jól gazdálkodott, sok-sok
munkával kialakította környezetét és azóta jó minőségű saját horgászvízzel
rendelkezik.
Felépült és ünnepélyes keretek között lett átadva az Orosházi Olajbányász HE tanyája. A társadalmi munkának itt is se szeri, se száma, ezt
viszont a horgászok nem is mérik.
1981. - A VII. Olajbányász Horgász Kupa verseny Tihanyban, a
GKV, K W rendezésében lett megtartva a megszokott magas színvonalon.
1982. - VIII. Olajbányász Horgász Kupa verseny. Üj helyen, új körülmények között, széleskörű összefogással és rendezéssel, nagyszerű körülmények között Nagykanizsán.
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A békésszentandrási horgásztanya látképe a vízről

A hajdúszoboszlói hétvégi üdülő avató vendégeinek egy csoportja

A Szegedi Zsigmondy Vilmos Olajbányász HE taglétszáma elérte a
220 főt. Száj ólban már lebontották az egri horgászokkal együtt a részükre
biztosított faházat, hogy elkezdhessék a tanyáik építését.
Az NKFV hajdúszoboszlói üzemében a Keleti-főcsatorna partján avatásra került a hétvégi pihenőház, amelyet horgászok is igénybe vehetnek.
1983. - Űj színfolt a kupaversenyen. Első ízben történt, hogy nem olajos egyesület rendezte a találkozót. A pécsi ércbányászok horgászai vállalták a kétnapos verseny házigazdái szerepét. A megszokott színvonalon,
emlékezetes versenyt rendeztek.
Ez év a tanyaavatások éve! Elsőnek a szegedi horgászok tanyája lett
avatva Algyőn, remek versennyel egybekötve, majd az egri horgászok aldebrői tanyáján találkoztak az avatok, akik megteremtették a feltételeket,
bíztak a horgászok munkájában. - Mindkét avatás emlékezetes marad.
Talán folytatása is lesz.

Az algyői tanyaavatás ünnepi megnyitója
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Az aldebrői horgászvíz egy részlete
Az elmúlt évek krónikájához tartozik: Köszönet a támogatóknak, az
egyes embereknek a bizalomért, a segítségért, köszönet a politikai, társadalmi szerveknek, vezetőiknek és sok-sok köszönet a szocialista brigádoknak !
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