
Horgászparadicsom lesz a kubikgödörbıl  

Szentes - Horgászvízzé alakítja át az évtizedek óta gazdátlan kubikgödröt, az 
Antal-tavat Gıdér Lajos szentesi vállalkozó. A víz utánpótlását megoldhatná egy 
25 éve lefektetett csırendszer, ha lenne, aki kezelné és karbantartaná. 

Hamarosan újra fogad horgászokat a szentesi Antal-
tó. A közúti Tisza-híd szentesi oldalán elterülı 4,5 
hektáros kubikgödröt az elmúlt évtizedekben szinte 
csak a korcsolyázók látogatták télvíz idején, mert 
csak hatalmas jégfelülete volt vonzó a környékbeliek 
számára. A tavat és környezetét is elhanyagolták a 
korábbi tulajdonosok, ezért amikor gazdát cserélt a 
tóval együtt közel 9 hektáros ingatlan, elsıként a 
terepet kellett rendezni. Bekerítették a területet, 
kikotorták a kubikgödör medrét, mellé utat és 
tetszetıs, nádtetıs kiszolgálólétesítményeket 
építettek.  
 
– Magam is horgász vagyok, így nem véletlen, hogy megtetszett ez a Szentesrıl és 
Csongrádról is könnyen elérhetı, ugyanakkor nagyon természetközeli terület – 
mondta lapunknak Gıdér Lajos. A vállalkozó szerint heteken belül megnyithatnak, 
hiszen a haltelepítéssel is végeztek: a meglévı amur-, ponty-, süllı- és csukaállomány 
mellé harcsa, ponty és busa került a tóba. A vállalkozó további fejlesztésen is 
gondolkozik: ha lesz rá igény, továbbra is ingyen használhatják majd a korcsolyázók 
az Antal-tó jegét. 
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A fejlesztés ugyanakkor egy olyan problémára is rávilágított, amely a tó 
vízutánpótlásának biztosítását és a környék földjeinek vízelvezetését egyaránt érinti. 
A talajcsövezésrıl van szó: a Tisza bal partján húzódó, mentett rétnek nevezett, 
mintegy 1600 hektáros területen az 1980-as évek közepén fektették le ezt a 
hálózatot. Az úgynevezett dréncsırendszer arra szolgálna, hogy szabályozni lehessen 
a talajvízszintet és talajnedvességet. Gıdér szerint olyannyira nem mőködik 
megfelelıen a rendszer, hogy tavaly tavasszal belvíz alá kerültek a közeli szántók, 
nyáron viszont az aszály kiszárította azokat. És hogy jön ide az Antal-tó? Hát úgy, 
hogy 2009-ben jelentısen csökkent a vízszintje: a talajcsövek kiszippantották a vizet 
a tóból. A vállalkozó úgy véli, igazságtalan lenne, ha egy nem megfelelıen 
mőködtetett rendszer hibája miatt neki kellene pénzt fizetni azért, hogy pótolják a 
vizet a tavába. 
 
Privatizált talajcsövek 
 
A mélyen fekvı területek talajvízszintjének és a talajnedvesség szabályozása 
érdekében jelentıs beruházások történtek 20–25 évvel ezelıtt. A kárpótlás során a 
szövetkezeti földek, így a szentesi mentett rét parcellái is több tulajdonoshoz 
kerültek. Aki földet vett vagy kapott, vele együtt járt a föld alatt vezetett talajcsı is.
Negyedszázaddal a lefektetés után most a földtulajdonosoknak kellene 
karbantartaniuk és kezelniük ezt a hálózatot, de erre se pénzük, se eszközük nincs a 
gazdáknak.  

A kikotort kubikgödör mellé teszetıs, nádtetıs kiszolgálólépületek kerültek.  
A szerzı felvétele
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