
 

 
 

 

 

 

Nem is olyan régen búcsúztattuk el a 2013-as 
évet, tavalyi szigetközi vízitúránk óta pedig 
már több mint fél év telt el. A forró nyár vidám 
emlékei: a Dunába hajló óriás füzek alatti 
sejtelmes tovasiklások, a felocsúdott kenu-
kormányosok ütközés előtti utolsó 
másodpercben elkiáltott kétségbeesett 
instrukciói, a csobbanások a folyó 
(meglepően) kristálytiszta vízében lassan a 
tél (idén nem is olyan) hideg ködének 
homályába vésznek, valószerűtlen 
álombuborékká szelídülve. 

De mi nem hagyjuk, hogy ez megtörténjen! 
Örömmel értesítelek titeket, hogy a tavalyi 
sikeres bemutatkozásra való tekintettel 
Egyesületünk hagyományteremtő módon az 
idei nyárra is szervez vízitúrát! 

 

 

 

Egy nyaram elmúlt, fénye elapadt, 

És téged, szent folyóm, nem láttalak. 

Talán azért is voltam oly beteg, 

Mert nem ringattad fáradt képemet. 

Hisz habod párna, szőke, lágy selyem, 

Melyen hold nyugszik, és álom terem. 

Ó, ez a hold és ez az éjszaka, 

A csöndesség és békesség maga. 

A csöndesség, mely mégis halk zene, 

Azúr világok víg üzenete. 

S e béke úgy legyinti lelkemet, 

Mikéntha gyöngyvirággal verne meg. 

Ó, Tisza-parti holdas éj, te mély, 

Szívembe csöndet és békét zenélj. 

Sződd át ezüsttel rajta a borút, 

Feledjen el világot s háborút!  
 

Juhász Gyula: Megint a Tiszánál 

 

Idén nyáron a Felső-Tisza vidékére invitálunk titeket, oda ahol – ahogyan a helyiek mondják – 
még valóban „szőke” a Tisza. A folyó vize kristálytiszta, gyors járású, néhol könnyű vadvíz jellegű, 
a meder váltakozóan kavicsos, illetve homokos, a homokpadokon kiváló természetes fürdőhelyek 
találhatóak. A folyó mentén pedig máig fellelhetők a régi korok ősi gyümölcsfajait rejtő 
dzsungelgyümölcsösök melyek ellenálló fajtái nem igényelnek vegyszerezést, megvédi őket a fák 
alatt húzódó sűrű aljnövényzet. Ezen ősi ellenálló gyümölcsfajtákból készítik a környéken máig a 
legfinomabb lekvárokat, aszalványokat és pálinkákat. A vidék gazdag madárvilágából fellelhető itt 
a jégmadár, a szürke gém, a bakcsó, a ligeterdők rejtett zugaiban pedig az óriási termetű fészket 
rakó fekete gólya, míg a nagyobb erdőfoltokban rendszeresen költ az egerészölyv, a sárgarigó, a 
dús aljnövényzetű ligeterdőkben pedig a nagy fülemüle. A kanyargós Tisza-szakasz partfalaiban 
jelentős nagyságú fészkelőtelepei alakultak ki a partifecskének, valamint az Európában egyre 
ritkább, a kérészek rendjébe tartozó színpompás tiszavirág állománya is számottevő. A kérészek 
rajzása általában június közepére tehető, de kis szerencsével talán még július elején is 
elcsíphetjük az „élő szem-szív-szövevények” „bóbitás hervadását”. 

Idei túránkon megfelelő számú jelentkező esetén lehetőség nyílik egy kisebb kiruccanásra a folyó 
vadabb, vadvízi jellegű ukrajnai szakaszára is, ahol többek között meglátogatjuk a Kölcsey versből 
is ismert Huszti vár romjait, mely így, romos állapotában is fenséges látvány nyújt. A túrákat 
nagyobb részt idén is csillagtúra jelleggel, három és négyszemélyes jó minőségű túrakenukkal 
teljesítjük, helyi túravezetővel, Tiszabecs kiindulási ponttal.        

Az izomlázat és a felejthetetlen élményeket idén is garantáljuk!  



Napi programterv: 

0. nap (szerda) 
 

 érkezés a késő délutáni, kora esti órákban (20:00-ig) 
 szálláshelyek elfoglalása, szalonnasütéssel egybekötött ismerkedés (szalonnáról, hagymáról, 

kenyérről gondoskodunk!) 
 

1. nap (csütörtök)  
 
 reggeli (7-től 9-ig); 
 reggelit követően irány a folyó, evezésgyakorlás, a kezdő túrázok számára a hajó 

irányítástechnikájának elsajátítása. Mai túránkon felfedezzük az Túr folyó szabályozás előtti 
vadregényes ágát (Öreg-Túr), valamint Túristvándit, melyet a folyó 99 (!) kanyarral ölel körül. A 
túristvándi csárdában elfogyasztott kiváló halászlé, kemencében sült kenyérlángos (opcionális, saját 
költségen!) után meglátogatjuk Európa egyetlen ilyen felépítésű és méretű, mai napig működőképes 
vízimalmát, majd a változatosság kedvéért kerékpárra pattanunk és egy igazán remek bringás 
útvonalon visszatekerünk a szálláshelyre. Visszaérkezés a késő délutáni, kora esti órákban. 
Túratáv: 13 km                                    

 este: a kimerítő nap végén egy autentikus helyi étel, szatmári töltött káposzta vár minket vacsora 
gyanánt, melyet visszaérkezésünket követően a szálláshelyen fogyaszthatunk el.  

 

2. nap (péntek) 
 

 reggeli: parasztos tojásrántotta (7-től 9-ig; napközben nem lesz lehetőség meleg étkezésre)   
 reggelit követően ismét irány a Túr, ezúttal először a folyó szabályozott Nagyhódos-Sonkád közötti 

szakaszát látogatjuk meg, ahol több fürdőhely között választhatunk, valamint megcsodálhatjuk a 
folyó változatos madár- és növényvilágát. Amennyiben időnk engedi Sonkádra való 
visszaérkezésünket követően a sonkádi kisbukó gáttól a szabályozott Túron Tiszakóródig, a 
nagybukó gátig evezünk, ahol a „vízesés” alatt fürdőzésre nyílik lehetőség. Visszaérkezés a késő 

délutáni órákban. Túratáv:  15  km   
 este: a szállásra való visszaérkezést követően a házigazdánk jóvoltából nyárson ropogósra sült 

porhanyós húsú malac vár minket, hogy az egész napos kemény evezést követően méltóképpen 
verhessük el éhünket. A finom malac sült mellé pálinkakóstolásra nyílik lehetősége az erre 
fogékony úri közönségnek. A malacsütés és a pálinka kóstolás megfelelő számú jelentkező esetén 
kerül megrendezésre! 
 

3. nap (szombat) 
 

 reggeli: (7-től 9-ig) 
 reggelit követően összepakolunk és a szükséges úti holminkat a szállásadónk által biztosított 

kisbuszba rakjuk, majd búcsút intünk eddigi szálláshelyünknek, hogy a Tiszán egészen 
Szatmárcsekéig evezzünk. Útközben lehetőségünk nyílik fürdőzésre a kristálytiszta vízben a 
homokpadok valamelyikén, illetve igény szerint szállásadónk külön térítés ellenében ebédcsomagot 

tud biztosítani. Túratáv: 25 km   
 a délután derekán érkezünk szatmárcsekei új és egyben utolsó szálláshelyünkre, hogy időben neki 

tudjunk állni búcsúvacsoránk elkészítésének, a tiszai halakból készülő bográcsos halpaprikásnak.  
 

4. nap (vasárnap) 
 

 reggeli: (7-től 9-ig) 
 reggelit követően összepakolunk, majd a szállásadónk által biztosított kisbusz segítségével 

visszautazunk Tiszabecsi szálláshelyünkre, ahol érzékeny búcsút veszünk a „szőke” Tiszától és 
egymástól. 
 

Szállás: A Tiszabecsi Vidám Delfin kempingben: 

 panzióban (2, 3, 4, vagy 5 ágyas fürdőszobás szobákban),  

 vagy sátorban (saját sátorral).    

 



Fakultatív programok: 

 15 fő felett pálinka kóstoló (péntek este)   2.000,- Ft/fő 
 25 fő felett malac sütés nyárson (péntek este) 2.500,- Ft/fő 
 Ukrajnai vadvízi evezés (péntek): ez a fakultatív program minimum 15 fő jelentkezése esetén kerül 

megrendezésre! A vadvízi evezésen résztvevők a Tisza ukrajnai szakasza felé veszik az irányt (az 
útlevelét senki se felejtse otthon!). A túra során a Tisza hegyvidéki jellegű, Bustyaháza és Huszt 
közötti szakaszát fedezzünk fel egy rafting túra keretében, mely igazi vadvízi élményt nyújt a 
résztvevők számára. A túra végén Huszt romvára alá érkezünk, ahol a várromok megcsodálását és 
a hajók, valamint a felszerelés kirakodását követően indulunk vissza a szálláshelyünkre. Ezen a 
fakultatív túrán a Tisza kissé vadabb, szeszélyesebb oldalát ismerhetjük meg, a zúgó, örvénylő 
folyón való evezés igényel némi vízi jártasságot, gyakorlatot, de különösebb veszélytől nem kell 
tartanunk. A túrára kizárólag úszni tudók jelentkezhetnek! Részvétel díja: 12.500,- Ft/fő. 

 

Vízitúra minimális létszáma:  15 fő   
Maximális létszám:    35 fő 
   
Részvételi díjak: 

Panzióban 
 

Egyesületi tagoknak:     34.500,- Ft/fő 
Nem Egyesületi tagoknak: 38.000,- Ft/fő 
 
Sátorban (saját sátorral) 
 

Egyesületi tagoknak:  24.500,- Ft/fő 
Nem Egyesületi tagoknak: 27.500,- Ft/fő   
 
A részvételi díj tartalmazza:  
 

A szállás, a reggelik, a szalonnasütés, a szatmári töltött káposzta, a bográcsozás költségeit, a kenubérlést, 
a csomagok és a kenuk szállítását, valamint a szakszerű túravezetést 3 napra. 
 
A részvételi díj nem tartalmazza: 
 

A fakultatív programok, innivalók, a napközbeni egyedi étkezések, ebédek költségeit! 
Innivalóról kérjük, hogy mindenki egyénileg gondoskodjon!  
A kempingben lehetőség van ásványvíz, üdítőitalok, sör, hamburger, hot-dog és melegszendvics 
vásárlására. A nyárson sült malac helyett péntek estére vacsora igényelhető, melyre vonatkozó igényeket 
előre kell jelezni. 
 

Kérjük, hogy aki részt kíván venni a vízitúrán, legkésőbb 2014. március 31-ig (a részvételi 
visszaigazolást ezután küldjük meg) jelezze részvételi szándékát, valamint az alábbi kérdésekre 
adjon választ a megfelelő rész kitöltésével: 
 
Szállás:      panzió / sátor 

Pálinkakóstolón részt kívánok venni:     igen / nem 

Nyárson sült malacot igényelek:   igen / nem 

Péntek estére vacsorát igényelek:   igen / nem (amennyiben malacot nem kér) 

Ukrajnai vadvízi evezésen részt kívánok venni: igen / nem 

 

bakonyikalandorok@gmail.com
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