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SZIGETKÖZI HU LÁMTÉR - SZABÁLYOZTÁK, HOVÁ JUTHATNAK BE A PECÁSOK

.Térkép lett a vita vége

Hamarosan nyomják - Babos Attila, Kertész József és Takács Péter az elkészült térképpel.

A Szigetközi fejlesztési Tanács
tárgyalóasztalhoz ültette a fele-

ket, a természetvédelem, az
erdőgazdaság, a vízügy és a
horgászok kompromisszuma
után elkészült a térkép, mely
alapján a horgászok szabályozott keretek között, a kijelölt
utakon juthatnak be a szigetkö-

zi hullámtérbe.
SZIGETICÖZ
CSÉFALVAY ATTILA
Tavaly tavasszal behajtani tilos
táblákat tett ki a Kisalföldi
Erdőgazdaság a szigetközi hullámtéren. A pecások vitába szálltak, mondván: nem korlátozhatják bejutásukat, s nem szeretnének több kilométert gyalogolni a
horgászhelyükig (Kisalföld, 2015.
április 15.). A vita mostanra egy

térképet szült, mely szabályozza
a hullámtéri közlekedést.
„A szigetközi vízpótló rendszer üzemelési bizottságának
ülésén merült fel a horgászszövetség részéről, hogy tiszta képet
szeretnének kapni arról, hogy a
pecá<;ok mely részekre mehetnek
be. A fejlesztési tanács felvállalta, hogy az érdekelteket tárgyalóasztalhoz ülteti, s egy térkép
alapján szabályozzák majd a
közlekedésüket" - mondta Babos Attila, a tanács elnöke.
A vízügyi igazgatóság is a felkérés mellé állt, tárgyalóasztalhoz ültették a nemzetipark-igazgatóság és az erdőgazdaság képviselőit, s több hónapnyi egyeztetés után, a javaslatokat figyelembe véve mostanra dűlőre jutottak.
A térkép mellé tájékoztató is készült az ágrendszerben és a tájvédelmi körzetben való közleke-

désró1. „A horgászok lehetőséget
kaptak, reméljük, élnek vele" mondta az elnök. Kertész József, a
vízügyi igazgatóság főtanácsosa
szerint a tavaly elkészült alsó-szigetközi vízpótló rendszer (és a
rajkai Jónási-ág) átalakította az
alaptérképet, mely most friss képet mutat a vízfelületekről. Megmaradtak a védett zónák, a behajtani tilos táblák, de a szabályozást a horgászigényeknek
megfelelően állították össze úgy,
hogy a természet ne sérüljön.
A térkép terjesztését a megyei
horgászszövetség végzi majd. ,,Az
összes lényeges horgászhely megközelíthető lesz (ahol a kijelölt út
véget ér, ott csónakba lehet szállni)" - mondta Takács Péter ügyvezető elnök. A térképet hamarosan
nyomtatják, a horgászegyesületekhez is eljuttatják, s a szövetség
honlapján is látható lesz.
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