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A jó időben kiszabaduló quadosok, krosszosok
gyorsan elfelejtették a 2013-as árvizet

Motorokkal
repesztik
a gatat
;

Alig három éve még a homokzsákokat pakolták a töltésre
Dunaszegnél a Mosoni-Dunán, hogy el ne ússzon a falu,
most quadosok, krosszmotorosok gyengítik az oldalát.
Dunaszentpálon gát se volt, azóta milliárdokból épült, ezt
rongálják felelőtlenek . Pannonhalma környékén a védett
erdők nyugalmát zavarják.

CSÉFALVAY
ATTILA

„Múlt hétvégén is láttunk quadosokat a dunaszegi töltés oldalában őrjöngeni, de gyorsan elhajtottak. Ha még csak a gát tetején
mennének, annyira nem zavarna, de sokszor mély nyomokat
hagynak az oldalában, főleg esős
idő után. Ahol most kárt okoznak, három éve ott is védekeztünk, erősítettük a töltést, hogy el
ne ússzon a falu, most meggyengítik az azóta milliárdokból
erősebbé tett védművet. Kemény
büntetést érdemelnének"
mondta Babos Attila polgármester. Hozzátette, úgy tudja, ugyanez a helyzet a szomszédban is.

költöttek rá) . A töltés véd minket. Mit tehetnék, kezdjem őket
kergetni? Ha továbbra is probléma lesz, s kárt okoznak, akkor a
körzeti megbízottal leülünk, és
közösen kitaláljuk, hogyan védekezzünk ellenük. Hogy tudjuk-e, kik ülnek a motorokon?
Igen, ekkora faluban mindenki
ismer mindenkit: nyolcvan százalékban egyébként helyiekről
van szó, a többiek pedig a környező településekről hajtanak
át hozzánk" - mondta Csontos
Attila.

Ha jön az ár, veszélyhelyzetet

okoznak

Kezdjem őket kergetni?
„Valóban, múlt hétvégén már
mi is azt tapasztaltuk, hogy a
naposabb idő érkeztével kiszabadultak a quadosok, motorosok" - folytatta Csontos Attila
dunaszentpáli településvezető .
„Töltésen és erdőben is lehetett
velük találkozni. A legnagyobb
gond itt is az, hogy »szétbarmolják« a frissen épített gátunk
oldalát (a falu védműve
2014-ben lett kész, milliárdokat
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Quaddal a természetben: a jó időben egyre többen húzzák a
gázt az erdős részeken. Képünk illusztráció.

A védmű oldalának rongálása a
legtöbb fejtörést a vízügyi igazgatóságnak okozza. „Igazgatóságunk több gátőrjárásban is tapasztalja az illegális, töltéstestben kárt okozó, és ezzel árvízi
veszélyhelyzetet teremtő krosszmotorosok jelenlétét. Az érintett
szakaszok gátőrei folyamatosan
kapcsolatban vannak a Győri
Rendőrkapitányság körzeti megbízottaival, időnként közösen
végigjárják a gátőrjáráshoz tartozó töltéskoronát és szükség
esetén intézkednek" - jelezte
kérdésünkre az Észak-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság.

Erdő alatt: Nagybajcsnál a Duna partján sem ritka, hogy motorosok hajtanak be természetvédelmi területre, ahogy olvasónk fotóján is látszik.

oldalát. Adódhat azonban a kérdés: miért gond, ha az erdőben
húzzák a gázt? Nos, egyrészt
azért, mert a quad kerekei feltúrják a talaj felső humuszrétegét,
másrészt a magból kifejlődő új
cserjéket letapossák. Harmadrészt éppen az érzékeny ellési
időszakban zavarják meg a vadállományt.

a benzinkútnál bukott le. A tájvédelmi körzeten belül megállított férfi ellen egyedi azonosító
jel eltávolítása bűntett miatt tettek szabálysértési feljelentést,
akárcsak az egyik közúton igazoltatott quadosnál, míg a másik
ellen engedély nélküli vezetés
miatt indul eljárás.

Az erdészek is léptek
Tavaly novemberben elegük lett
az őszi langymelegben védett
erdőkben motorozókból, közös
akciót szervezett az erdőgazda
ság a rendőrséggel. Az écsi
krosszpályától nem messze egy
nyolctagú bandát próbáltak elkapni, egy rendszám nélküli motorost meg is csíptek a tájvédelmi körzetben. Két másik quados

2014 novemberében is elfogtak
két krosszmotorost Pannonhalma mellett egy rendőri akció során. A csoportban randalírozó
versenyzők már régóta zavarták
a környéken élőket és sértették a
természetvédelmi, vadgazdálkodási érdekeket is. Akkor a Győri
Rendőrkapitányság körzeti megbízotti alosztálya a pannonhalmi rendőrőrssel és az érintett erdészetekkel közösen hangolta
össze az akciót, amelynek során
két krosszmotorost sikerült elfogniuk. Az egyikük ellen szabálysértési eljárás indult, mivel
nem volt behajtási engedélye az
erdei útra, a másikat azonban
már azzal a vétséggel is gyanúsították, hogy egyedi azonosítóját
meghamisította a forgalmi engedélyben.

RENDÓRSÉGI ÍGÉRET:
ODAFIGYELNEK
RÁJUK

Fél méterre hajtott el a lábától

A megyei rendőr-főkapitány 
ság kérdésünkre elmondta,
az elmúlt hetekben ilyen ügyben nem intézkedtek, de a
korábbi éveknek megfelelően most is nagyobb figyelmet szentelnek a motorosoknak, quadosoknak.

Meghamisított azonosítóval

„Pár éve majdnem átment rajtam
egy motoros. A töltés oldalánál, a
dunaszegi strandtól Győrladamér
felé feljött a talajvíz, ott táplálkoztak a gémek és kócsagok. Elkértem
a testvérem kommandósálruháját,
ami fel van díszítve mindenféle
fűvel, rojtokkal, abban felkúsztam
a töltés oldalára és onnan fotóztam a nagy fűből. Jött egy krosszos
a töltésen, hallottam, hogy egyre
közelebb ért, s amikor felültem, a
lábamtól körülbelül fél méterre
ment el. Nem tudom, ki ijedt meg
jobban" - mesélte Lakatos Krisztián szigetközi fotóművész, aki leszögezte, neki (ezt az esetet leszámítva) összességében nincs baja a
motorosokkal.

Ellési időben is zavarják
az állományt
Azt talán nem kell magyarázni,
miért baj, ha tönkreteszik a gát

Amikor az árvíz ellen védekeztek: Dunaszegnél három éve még a homokzsákokat pakolták a
fenyegető Mosoni-Dunát visszatartva. Most motorosok rongálják a védműveket.
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