
Javaslattételi lap 

I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Kocsis Ádám 

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: 

 

Név: Kocsis Ádám 

Levelezési cím: 9962 Csörötnek, Petőfi Sándor út 5. 

Telefonszám: (20) 425 7771 

E-mail-cím: kocsisadam@outlook.com 

 

II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 

1. A nemzeti érték megnevezése: Rábai vadvízi evezés 

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása: sport 

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Rába völgye, a Rába folyó Csörötnek települést 

érintő szakasza 

4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik: települési 

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:  

A Rába, a Dunántúl legjelentősebb folyója Ausztriában, a Fischbachi-Alpokban ered. Hazánkba 

Alsószölnöknél lép be, és Győrnél torkollik a Mosoni-Dunába. Hossza 287 kilométer, ebből 

215 kilométert Magyarországon tesz meg. A folyó Sárvár-Győr közötti szakaszát számos 

kanyarulat levágásával az 1800-as években szabályozták, ennek ellenére ma is ez az ország 

egyik legtermészetesebb állapotú folyója. Alsószölnöktől Sárvárig szabályozatlanul, 

úgyszólván természetes vadságával kanyarog.  

A Rába Csörötneknél döntően az eredeti medrében folyik, középszakasz-jelleget ölt, 

kanyarogva szélesíti medrét. A kanyar külső oldalán erősebb a vízáramlás, ezért a part pusztul, 

meredeken alámosódik, a belső oldalon viszont a lassabb vízmozgás miatt épül a part. A 

kanyargó (meanderező) folyó fantasztikus alakú hurkokat hoz létre, ennek egyik szép példája a  

Csörötnek-Rábagyarmat közigazgatási határánál található.  Az idők folyamán a Rába többször 

is megtalálta a rövidebb utat, így a hurkok lefűződtek, és holtágak maradtak vissza. Több ilyen 

holtág lelhető fel a falu határában, jó példa erre a csörötneki belterületet elhagyva egy-két 

kilométer után következő kettéágazás, ahol a jobbra irányt választva körülbelül 1 km-rel rövidül 

a vízitúra. 



 

A vízfolyás némely kanyarulata vadvízi jelleget mutat, ezért a folyó kedvelt színtere a vadvízi 

evezés szerelmeseinek. A Rába a csörötneki szakaszon több éles és enyhébb kanyart ír le, medre 

iszapos és kavicsos. A mederszélességről általánosságban elmondható, hogy állandó, 30-40 

méter között változik, azonban ez nem egyenértékű az evezhető szélességgel, mely a bedőlt 

fák, hordalékszigetek, zátonyok miatt néha csak egy-egy kenu szélességet éri el.  Vize hűvös, 

hiszen néhány nap alatt leér az Alpokból. Medre a fősodorban is csak ritkábban mély, a kicsit 

nyugodtabb részeken sekély. Számottevő mélységet a duzzasztóművek előtti szakaszokon lehet 

tapasztalni. A víz fölé bokrok, faágak nyúlnak be, de kisebb zátonyok, szigetek, tönkök és 

uszadéktorlaszok is izgalmassá, élménydússá teszik a vízen történő haladást.  

Kezdőknek és középhaladóknak csak profi túravezetés mellett, alapos betanítással ajánlatos 

kenuba szállni.  A rutinos vízitúrázók számára is ajánlott, hogy legyen közöttük olyan helyi 

személy, aki jól ismeri a Rábát, hiszen nem tudható előre, mi jön a következő kanyarban, a 

Rábán bárhol lehet borulni. Vízállása akár napról napra is változhat, a lehullt csapadék vagy a 

tavaszi jegesár okozta többlet vízhozam rövid idő alatt is jelentős mértékben meg tudja 

változtatni a folyó arcát. Mindez a legtapasztaltabb vízitúrázókat is kihívások elé tudja állítani. 

A Rába felső szakasza a legvadregényesebb, legizgalmasabb része a folyónak, mely kellő 

vízijártasság és óvatosság mellett feledhetetlen élményt nyújt a kenus vagy kajakos 

vízitúrázóknak. 

Csapatépítő tréningek, osztálykirándulások, terepgyakorlatok és edzőtáborok célpontjaként 

egyaránt kiváló a Rába partján, a folyón átívelő híd közvetlen közelében az 1 ha zöldterületen 

elhelyezkedő Akácfa kemping. A létesítmény a vízitúrázók kedvelt megállóhelye, a 

szentgotthárdi indulást követően az első biztonságos kikötési lehetőség a folyón. Szép, nyugodt 

környezet és minőségi szolgáltatás várja a pihenni vágyókat és a vadvízi evezősöket.  

A Rába csörötneki szakasza az Őrségi Nemzeti Park területéhez tartozik, annak egyik 

legértékesebb része. A vadvízi evezés közben gyönyörködhetünk az árterek, a holtágak, a 

homokzátonyok, a magas partfalak, valamint a folyót kísérő természetes és természetközeli 

erdők élővilágában. A természetfotósok számára fotós túranap szervezésére is lehetőség nyílik. 

A Rába szerelmesei (túrázók, evezni vágyók, horgászok) igyekeznek a lehető legtöbbet 

megtenni e gyönyörű természeti kincs megőrzése érdekében, és mindemellett a legszélesebb 

körben terjeszteni és a természetvédelmi szempontokkal összhangban fejleszteni a folyó adta 

kikapcsolódási és feltöltődési lehetőségeket. 

 

 



6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett 

A Rába folyó a csörötneki szakaszon ma is szabályozatlanul folyik medrében. Igazi, élő, vad 

folyó, mely állandóan formálja medrét. Természeti értékekben gazdag zöldfolyosó. Vízrajzi 

adottságai miatt evezőstúrázásra kitűnő. Természetes mivolta, jellegzetes képződményei, 

továbbá vadvízi evezésre való alkalmassága miatt kiemelésre méltó érték. 

 

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 

honlapok, multimédiás források): 

• Az Őrségtől a Göcsejig, Vendégváró útikönyvek, Well- Press Kiadó, Miskolc, 2009 

• Az Őrség és a Vendvidék, Kalauz turistáknak és természetbarátoknak, B.K.L. Kiadó, 

Szombathely, 1998 

• Kuntár Lajos: Hármaskönyv Csörötnekről, Szombathely, 1990 

• Vendégváró, Látnivalók Vas megyében. Well- Press Kiadó, Miskolc, 2000 

• https://www.csorotnek.hu/turizmus/helyi-latvanyossagok/raba-folyo 

 

 

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: www.csorotnek.hu 

 

III. MELLÉKLETEK 

1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális dokumentációja 

2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, 

támogató és ajánlólevelek 

3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó 

hozzájáruló nyilatkozat 

 

 

 

 

Csörötnek, 2020. augusztus 24. 

     …………………………………………… 

                     aláírás 
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