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VIZPOTLAS - TIZMILLIOK KELLENENEK, DE PENZE SENKINEK NINCS ELOVE TETELERE

Iszapba fulladt a Holt-Rábca
Az. önkormányzat nyakába kapta, s nincs több tízmilliója reha-

bilitálni, az egyesület megmentené, de pénz nélkül csak szemétszedésre futja, a vízügy szakmai
segítséget ad, de nem ő a kezelője. A Holt-Rábcát Abdánál
mára ellepte a nád és az iszap.

ABDA
CSÉFALVAY ATTILA
„Amikor Győrből kiköltöztem
Abdára, a Holt-Rábca ezen szakaszán még horgásztak és csónakáztak" - mondta Kránitz
Mihály, a Holt-Rábcáért Egyesület aktív tagja.

Az. egyesület pedig
azért alakult, hogy a
Holt-Rábcát és környezetét az ökoturizmus keretein belül
hasznositsa.
Mostanra a Börccsel határos
szakaszt ellepte a nád, az
iszap, miközben víz alig csörgedezik a mederben. Tíz éve
alakult a Holt-Rábcáért Egyesület, de egyelőre sokat ők sem
tudtak tenni „feltámasztásáért." „Sajnos nem a mi kezelésünkbe tartozik, emiatt sem jutottunk előre." Az egyesület
pedig azért alakult, hogy a
Holt-Rábcát és környezetét az
ökoturizmus keretein belül

Haláltusa - A Holt-Rábca már csak a talajvízből és az árvizek utáni
hasznosítsa. „Forrásunk sincs,
csak a pályázatokra támaszkodhatunk. Már halpusztulás
is előfordult a környéken."
Az egyesület megalakulása
után a korábbi elnöknek grandiózus teivej voltak a Holt-Rábcával, kotrásról, élővé tételről és
egy itteni száztelkes horgászfaluról volt szó. Megoldás, befektető
viszont nem jött, a falunak pedig
nem volt, s nincs is erre költhető
forintja" - mondta Szabó Zsolt
abdai polgármester. Az önkor-

kiöntésekből

mányzat tulajdonába egyébként
úgy került korábban a Holt-Rábca, hogy őket gyakorlatilag meg
sem kérdezték róla. Az egyesület
ugyan szemétgyűjtést, horgászversenyeket szeivez, egy tanösvényt is kialakítottak, élővé
azonban nem sikerül tenni a vizet. „Hatalmas összegbe kerülne, nem beszélve a szigorú feltételekről. A két végén hiányoznak
a műtárgyak - az Abda felőlit
vasgyűjtők vitték el, a börcsi oldali zsilipet lehegesztették" -
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tud táplálkozni.

számolt be a polgármester.
„Évekkel ezelőtt többször egyeztettünk az érintett önkormányzatokkal az ügyben, de kezelésünkbe csak a Rábca és annak
töltése tartozik, a Holt-Rábca
nem" - mondta Németh József
regionális vízügyi igazgató. „Vizpótlása sem a mi feladatunk, de
nyitottak vagyunk, szakmai segítséget adunk a megoldáshoz.
Az sem egyszerű feladat, mert a
Rábca már mélyebben van, mint
ez a feltöltődött terület.

