
 

Napló 

 

Mura-Dráva-Duna túra 2011. július 10-21-ig 

Ember tervez, Isten végez! 

 

Előzmények 

 

A naplóban a szereplőket keresztnevükkel említem, a településneveknél a magyar név után, 

zárójelben megadom a ma hivatalos szlovén és horvát nevet is. Ott írom csak a szlovén és 

horvát nevet, ahol nem ismerem a magyart. 

 

Ezt a Mura – Dráva – Duna túrát azért szerveztük, mert a Mura nekünk szombathelyi VIZIG-

eseknek hazai víz, mondhatni munkaterület. Ugyanakkor hiába dolgoztam már itt 37 éve, a 

folyót teljes hosszában még nem ismertem. A Murán nem sokan vízitúráznak, így a nálam 

sokkal nagyobb tapasztalattal rendelkező Piroska Laci sem túrázott még rajta. A Dráva ked-

velt túrázó folyó, de mivel Nemzeti Park, ezért engedélyhez kötött és korlátozott a folyón való 

vízitúrázás. Jól jött, hogy a Pécsi VIZIG-en dolgozó, és sokszor túrázó Horváth Gábor kollé-

gám készségesen segített az engedély megszerzésében. Sajnos Ő nem tudott személyesen ve-

lünk jönni, de eljött két fiatal kollégája, Jakab Robi és Lerch Zoli. Őket korábban még nem 

ismertem.  Eljött velünk Goda Laci Bajáról, Ő is erősítette a VIZIG-es különítményt. Antal 

Gábor – megszokott csónaktársam – elhozta kolléganőjét, Kovács Verát, akit elkísérte vőle-

génye Kindla Laci is. Vitéz Laci, Pali és természetesen én is tagja voltam a túratársaságnak. A 

túrán tehát hatan képviseltünk négy VIZIG-et. A csapat másik felét Piroska Laci szervezte. 

Eljött vele felesége Ili, testvére Jancsi és az ő neje Gizi, Kovássy Imre, azaz Kova, és két – 

általam korábban nem ismert, de ezen a túrán nagyon megszeretett – Arrabós, Fenyősy Antó-

nia, Toncsi, és Tömő Jóska.  A Túrára tehát 16-an mentünk, hét kenuval és egy kajakkal. A 

hajók szállítását P. Laci szervezte meg, és az általa meghívottak szállításáról is Ők gondos-

kodtak, a két pécsi túratárs vonattal ment a helyszínre, az általam hívott többi társammal, két 

autóval mentünk. Az enyémet unokatestvérem Jaczkovics Laci vezette, a másik autót sógo-

rom, Szijártó Lajos. Az Ő kisbuszában vittük a csomagok nagy részét is. Közte volt az én ki-

váló, szovjet, még a Vörös Hadseregtől származó WC kulcsom is. Ez a kipakolásnál az autó-

ban maradt, amelyet néhány nap múlva Budapesten elloptak! Micsoda tragikus veszteség! 

 

A napló 

 

2011. július 10. – vasárnap a 0. nap 

 

Vitéz Laci és Pali már szombaton délután megérkeztek Szombathelyre. Fél négykor a Metro 

áruháznál találkoztunk. Vásároltunk az útra ezt-azt, majd elvittük a kenujukat Piroska 

Laciékhoz. Kényelmesen megvacsoráztunk. Én elpakoltam a cuccaimat. Este Vitéz Laci két 

hordóját is elvittük Piroskáékhoz, akik vasárnap reggel korán elindultak a kenukkal. Dél táj-

ban már meg is érkeztek Radgonába. Jakab Robi és Lerch Zoli szombaton vonattal mentek 

Muraszombatra. Csomagjaikat Piroska Laciék vitték Radgonára, ők pedig elgyalogoltak. Ká-

nikulai meleg volt, kevés felhő, zavartalan napsütés. 11-kor érkeztem haza a miséről, Gáborék 

már megérkeztek. Néhány perc múlva megjött unokatestvérem Jaczkovics Laci is, és sógorom 

Szijártó Lajos, akik az odautazásban segítettek, az autókat hazahozták. Gyorsan megraktuk az 

autókat, egy kicsit gyorsabban is, mint ahogy kellett volna. Szeretem, ha a csomagjaimat én 

rakhatom be, mert akkor biztos lehetek abban, hogy mindent elvittem. A kapkodásban sajnos 
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mindenki azt rakott fel a kocsira, amit látott, így aztán később meg kellett tapasztalnom, hogy 

a WC kulcsom az autóban maradt. Fél tizenkettőkor már indulhattunk volna, de Erzsi még 

ebédet adott, így csak ¼ 1-kor indultunk. A VIZIG-en még el kellett intéznem egy apróbb 

dolgot, így Szombathelyt 13 órakor hagytuk el. Sima volt az utunk, ½ 3-kor Muraszombatra 

(Murska Sobota) értünk. Az ottani vízi hivatal vezetője – szlovén kollégám – Novák József 

munkahelye előtt álltunk meg. Felhívtuk telefonon és öt percen belül csatlakozott hozzánk. 

Elkísért Regedére (Gornja Radgonára), ahova három órakor érkeztünk meg a horgásztanyá-

hoz. Kellemes liget, nyírt fű, büfé, WC papírral, ideális sátrazó hely, de a Mura meglehetősen 

messze van, és meredek a partja. Egy kis holtág mellett, mintegy 800 m-t lefelé menve ideális 

sátrazó helyet találtak Piroska Laciék, ahol egy lankásabb részen vízre lehetett tenni a kenu-

kat. A sátraknak is bőven volt hely és autóval is oda lehetett menni. A kenukat egy kis kézi-

kocsival vittük a holtág mellett, de mi, akik később érkeztünk, a két szombathelyi autóval már 

a helyszínre vihettük a csomagokat. Novák Józsitól fekete ribizli üdítőt és bort kaptunk. Fi-

nom volt. Négy órakor Lajos és Laci is elindult haza, a túratársak magunkra maradtunk. Fel-

vertük a sátrakat, és öt órakor tartottunk egy közös bemutatkozást és fogmosást. Az égen alig 

volt felhő, a levegő is alig mozdult. Nagyot vitatkoztunk, hogy reggel mikor legyen az indu-

lás. Piroska Laci a korai, a hét órai vízre szállást javasolta, Vitéz Laci a nyolc órát tartotta 

volna jónak. Én kompromisszumként azt javasoltam, hogy keljünk korán, próbáljunk meg 7 

órakor elindulni és akkor talán elindulunk 8 órakor. Több részletben, külön-külön vacsoráz-

tunk, én Vitéz Lacival és Palival. Megettük Erzsi fasírtját és süteményét. A horgásztanya bü-

féje és a táborhelyünk között állandó volt a forgalom. Verát egy szelídnek tűnő őzgida meg-

támadta, a jobb combján hátul komolyabb sérüléseket okozott. Goda Laci és Gábor úszva 

tesztelte a Murát: többszáz métert fölsétáltak a meredek, terméskővel bevédett part mentén, 

majd egy túlparthoz közeli kavicszátonyt is érintve percek alatt a táborhoz repítette őket a 

sebes sodrás. Mi is elmentünk a büféhez, Vitéz Laciék egy sört is ittak, én WC-re mentem. 

Piroska Laci egy nagy dinnyét szeletelt fel, meg kellett enni, hogy meg ne poshadjon. Nem 

tudom miért, de engem rajokban támadtak a bögölyök a horgásztanya és a táborhely közötti 

úton. Nyolc órakor még világos volt, és kellemes meleg. Nekiálltam a naplóírásnak, de a bö-

gölyök bekergettek a sátorba. Ott viszont olyan meleg volt, hogy nem bírtam bent néhány 

percnél tovább. Ki-be mászkáltam a sátorból, folyt rólam a víz. Bizony félig sem végeztem, 

besötétedett, elálmosodtam. Minden takarózás nélkül aludtam el, csupán a fájós derekamat 

próbáltam egy pólóval betakarni. 9-10 között felébredtem, mert a sátram mellett Vitéz Laci, 

Kindla Laci és Robi hitvitát folytattak. Én csendben hallgattam, meg se nyikkantam. Kis idő 

múlva megállapították, hogy bizonyára zavarnak, ami igaz is volt, bár ezt semmivel se jelez-

tem, ezért bizonyára gondolatolvasók lehettek, odébb mentek tehát, hogy vitájukkal ezután 

másokat zavarjanak. A táborhely nyugodt és csendes volt. Az első alvásnak megfelelően sokat 

forgolódtam, bár a föld sima volt. Éjjel 2 tájban valami állat a közelben hangosan vakkantga-

tott, de úgy érzékeltem, hogy hozzám hasonlóan senki sem bújt elő a sátrából. Körülbelül ez 

idő tájt betakaróztam a hálózsákkal, de attól kezdve a fejem alá nem tudtam mit tenni. Mégis 

nyugodtan, jól aludtam. Táborhelyünk a térkép alapján a 105 fkm-nél volt.  

 

Július 11. – hétfő, az 1. nap 

 

Táborhely indulás-érkezés Időpont 
Napi 

menetidő 

Folyó ol-

dal 

Folyam 

km 

Napi menet-

táv [km] 

Regede (Gornja Radgona) alatt 8
15

 
7

45
 

Jobb part ~105 
40 

Bányavár (Peklenica) térsége 16
30

 Jobb part ~65 

 

Háromnegyed hatkor ébredtem. Nem voltam fáradt, de jólesett egy kis lustálkodás. Az órára 

nézve sejtettem, hogy hét órakor nem lesz indulás, mivel még csak néhányan voltak kint a 
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sátrukból. Az ég derült volt, néhány fátyolfelhő jelezte, hogy lesz még itt időjárás változás. 

Reggel a túlpart felől szembe sütött a nap, de csak nyolc előtt nem sokkal emelkedett az erdő 

fölé. Amikor elmentem a Mura partján elintézni a dolgomat, akkor újból támadtak a bögö-

lyök. Nem kívánom senkinek sem azt az élményt, amikor az ember magányra vágyik és 

mindkét keze elfoglalt, de közben hadakoznia is kell a szüntelen támadó és a legváratlanabb 

húzásokat produkáló szörnyekkel szemben. V. Lacival és Palival kolbászt, paprikát, paradi-

csomot reggeliztünk. Hosszas pakolás után negyed kilenckor szálltunk vízre. Vera és K. Laci 

még nem eveztek komolyabban, ezért Gábor lett Vera kormányosa, és K. Laci jött velem. 

Előtte megijesztgették, hogy biztosan fog borulni, de a nap folyamán nem volt semmi komo-

lyabb veszély. A folyó gyors, de nem túlzottan kanyargós, széles, van vízmélység. Kb. 2 km-

en a bal part még Ausztria, ezután a folyó teljesen Szlovéniában folyik. Hamar elértük a 

Radenci melletti hidat, ahol tegnap átjöttünk az autóval. A híd két pillére középre tereli a vi-

zet, így kisebb összecsapó hullámokon kellett átevezni. Laci örült az érdekességnek, de ezek a 

hullámok veszélyt nem jelentettek. Egy órai evezés után álltunk meg egy kavicsos partszaka-

szon rövid pihenőre. Jól haladtunk, általában kellően együtt haladt a csapat. Vitéz Lacinak 

megtiltottam, hogy elhúzzon messzire, és ők ezt tisztességgel betartották. Így én eveztem leg-

elöl, nem feltétlen örültem neki, hogy nekem kell kinéznem az utat, de nem volt túlságosan 

nehéz, nem kellett nagyon keresgélni a megfelelő mélységű részeket. Az autópálya híd után 

nem sokkal jött egy duzzasztó fenékgát, amellyel a mindkét parti ártéri árkokba tudnak termé-

szetvédelmi okokból vizet kiterelni. Először baloldalt akartam átevezni, mert úgy láttam, hogy 

középen vannak nagy hullámok. Amikor közelebb értünk a gáthoz, akkor vettem észre, hogy 

itt a bal oldalon is viszonylag nagy az esés, és utána vannak hullámok, amelyeket messzebbről 

nem láttam. Kissé féloldalasan, se nem a balszélen, se nem középen eveztünk át. Volt kellő 

vízmélység, és a csónakba sem csapott be sok víz. A következő pihenő a bal parton volt, ahol 

majdnem szemben, a jobb parton egy úszó vízkerék működött, amely egy fűrésztelepet haj-

tott, Veržej határában. Két híd következett, majd kavicszátonyos részek, néha figyelni kellett, 

hogy merre evezzünk, de komolyabb gondot nem jelentettek. A Nap égetett, felhő alig volt az 

égen. A 79 fkm-től – ezt a táblát azonban nem láttuk – ismét országhatárt képez a folyó, a 

balpart Szlovénia, a jobbpart Horvátország. Valójában az országhatár egészen a 49 fkm-ig, a 

szlovén-horvát-magyar hármas határig szeszélyesen újra és újra keresztezi a folyót, így általá-

ban mindkét part hol szlovén, hol horvát. A 78-as fkm-nél láttuk az első táblát a jobbparton. 

Fél egy körül kötöttünk ki a 75-ös fkm tájékán, a közúti híd után a bal parton, hogy megtör-

ténhessen a kilépés Szlovéniából. Meredek, köves parton kellett kikötni. A megállás, a kiszál-

lás és a kb. 4 m magas partra való felkapaszkodás is gondot okozott. A jobb parton kényelme-

sebb lett volna kikötni, de azt hittük, hogy a bal part Szlovénia, a jobb part Horvátország, 

ezért kötöttünk ki a bal parton. A jobb parton egy kocsmaféle is volt a hídhoz közel, amelyen 

semmi forgalom sem volt. Vitéz Lacival indultunk el megkeresni a határt. Némi tanakodás 

után felmentünk az országútra, és egy bal kanyar mögött a folyótól kb. 500 m-re ott volt a 

határátkelő. Kis épület, két egyszerű sorompó. Két fiatal, 30 évnél nem idősebb – egy csino-

sabb fekete és egy kevésbé csinos szőke – nő volt a határőr. A szőke barátságosan fogadott, 

magyarul beszélt, és elmondta, hogy már reggel óta várt ránk. Sajnos azt akarta, hogy mind-

nyájan jöjjünk oda, majd megelégedett azzal, hogy a két nehezen mozgó társunk kivételével 

jöjjön mindenki, de vigyük oda az összes személyit, vagy útlevelet. Vitéz Laci visszament az 

útlevelekért, én elbeszélgettem a hölggyel. Kiderült, hogy Alsólendván (Lendava) született, 

de Rédicsen él, mert magyar rendőr a férje, és onnan jár ki Szlovéniába a határra dolgozni. 

Volt ott egy kismacska, aki öntudatosan közlekedett fel, s alá, és kikövetelte a simogatást. A 

szlovén határőr hölgy szerint egy napja jelent meg a határállomáson és felajánlotta, hogy 

ajándékba adja, vigyük el. Természetesen egy ilyen vízitúra során csak gondot jelentett volna, 

ha állat is van velünk. Megjöttek a többiek, begyűjtötte az igazolványokat, hogy lefénymásol-

ja. Közben elromlott a gép, ezért a felét nagy szitkozódás között kézzel kellett felírnia, a ne-
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veket és az igazolványok számát. Utána átadta az igazolványokat a fekete hölgynek. Ekkor 

derült ki igazán, hogy a szőke a szlovén, a fekete pedig a horvát határőr. A horvát is visszavo-

nult a kuckójába az igazolványokkal, nem tudjuk, hogy mit csinált velük, majd visszaadta és 

mehettünk tovább. Az volt az érdekes, hogy ez a horvát határőr megnézte az igazolványunkat, 

de a Horvátországba való belépés csak mintegy 6 km-rel odébb, Muraszerdahelyen (Mursko 

Središče) volt. Nem igazán érthető, hogy miért nem itt volt a Horvátországba való belépés is, 

ugyanis rá kellett jönnünk, hogy ezen a szakaszon a folyó mindkét partja Horvátország, tehát 

nyugodtan kiköthettünk volna a kényelmesebb jobb parton is. A folyó jobbpartján, Horvátor-

szágban az első falu Muraszentmárton (Sveti Martin na Muri), a balparton, Szlovéniában pe-

dig Murarév (Hotiza). Érdekes, hogy a horvát oldalon a határátkelőig az országút aszfaltos, de 

a szlovén oldalon csak földút vezet tovább. 

½ 3 körül értünk Muraszerdahelyre (Mursko Središče-be), a 69 fkm-hez.  Én láttam, és ko-

rábbi hivatalos útjaim során a közúti hídról is megfigyeltem, hogy a híd fölött a jobb parton 

van egy kiépített öböl, de előtte 100 m-re egy építkezési területen egy homokos, kavicsos 

partszakaszon kötöttünk ki. Vitéz Lacival és Palival mentem el a közúti határátkelőhöz, vit-

tem a kapott papírokat, és az összes igazolványt. Megnézték, majd mondták, hogy minden 

rendben van. Visszamentünk, pihentünk egy kicsit, ettünk kolbászt és szalonnát. A szomszé-

dos kertből egy kedves, magyarul tudó idős hölggyel beszélgettek Piroska Laciék. Hozott egy 

üveg jéghideg tonikot, majd bort és ásványvizet is. Többen bementek a városkába egy kis italt 

venni. Vitéz Laci, Pali és én is. Nekik a sör tíz-tíz kuna volt, az én limonádém 12. Kezdtek 

gyülekezni a felhők, igyekeznünk kellett táborhelyet találni. Néhány kanyar és kevéssé záto-

nyos hely után, a jobb parton, a 65 fkm tájékán kavicszátonyos helyen kötöttünk ki, fél öt tá-

ján. Itt egy horgásztanyát, lovakat és kedves embereket találtunk. Mondták, hogy bátran tábo-

rozzunk bárhol. Ötkor már álltak a sátrak. Piroska Laci és Ili főzte a vacsorát, a többiek a he-

lyiekkel beszélgettek, nekem módomban állt naplót írnom. Fél hétkor néhány csepp eső esett, 

de nem több. Elkészült a vacsora, műleves, és tojásos tészta csalamádéval. Finom volt. Vacso-

ra után egy helyi, meglehetősen kapatos fiatalemberrel Gábor és Pali beautózott a faluba – 

feltehetően Bányavárba (Peklenicába) – bevásárolni. Pali üdítőt, gyümölcsjoghurtot, csokit 

hozott nekem szeretetből. 8-tól ½ 9-ig a lemenő nap és a kezdődő sötétedés közben kiselő-

adást tartottam a következő napról és napokról, és a cserkész püspökről, Beer Miklósról. ¾ 9-

kor még világos volt, de a szúnyogok bezavartak a sátramba. Itt elviselhető a meleg és írni 

még tudok, de az olvasáshoz már lámpa kell. A társaság itt-ott beszélget, a távolból tompa 

zúgás hallatszik. V. Laci körül hangos beszélgető társaság gyűlt össze, de szerencsére ½ 10-

kor távolabb vonultak az errefelé gyakori, kiszuperált automata mosógép oldalra fordított 

dobjából eszkábált tűzrakó-sütő helyhez, így csak halk muzsika, távoli tompa zúgás, az or-

szágút zaja és a távoli beszélgetés, V. Laci nevetése és hangos magyarázása hallatszik. A sá-

torban nincs meleg, de a hálózsákot még nem lehet elviselni. A szél alig lengedez. V. Laciék 

11-kor lefeküdtek. Az eget befedő szakadozott felhőzeten átsütött a hold.  

 

Július 12. – kedd, a 2. nap 

 

Táborhely indulás-érkezés Időpont 
Napi 

menetidő 

Folyó ol-

dal 

Folyam 

km 

Napi menet-

táv [km] 

Bányavár (Peklenica) térsége 8
15

 
6

35
 

Jobb part ~65 
29 

Letenye közúti híd után közvetlen 14
50

 Bal part ~36 

 

Fél hatkor keltem fel, már többen a sátraikon kívül voltak. Kova kávézott.  Meglátogattam a 

tőlünk kb. 100 m-re lévő pottyantós WC-t. Kissé nehéz volt a nagy kövek és a gaz között 

megközelíteni, de kárpótolt, hogy normális ülőke volt, és a rongyokra szakadozott fóliaborítás 

miatt szép volt a kilátás. Tegnaphoz képest az is jó volt, hogy a bögöly inváziótól eltérően 
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most csak néhány korán kelő szúnyoggal kellett megküzdeni. Kényelmesen készülődtünk. Az 

ég felhőtlen volt, a szél alig lengedezett és ez így is maradt egész nap. A korábbi kelés és a 

viszonylag könnyűvízre szállás – minden kenut párhuzamosan, egyszerre lehetett pakolni – 

ellenére 1/4 9-kor indultunk. A kanyargós folyón több helyen volt kavicszátony, kis sziget, 

ezeken a helyeken meg kellett nézni, hogy merre evezzünk, de különösebb nehézség nélkül, 

kényelmesen, jó tempóban haladtunk. Kb. óránként tartottunk egy-egy kavicszátonynál rövid 

pihenőt. Km táblákat csak néhányat láttunk. A légifotó térkép hűen mutatja a kavicsos parto-

kat, a jó kikötő, pihenő és fürdő helyeket. A folyóparton itt-ott láttunk horgászokat, egy he-

lyen pedig egy traktorral tartálykocsiból akartak valamit a folyóba engedni. A vízen azonban 

nem láttunk embereket. Több helyen volt komp – nyilvánvalóan, hogy a túlpartra eső nagyobb 

mezőgazdasági területeket az országhatártól függetlenül meg tudják közelíteni a gazdáik –, de 

a kompok közül ott jártunkkor egyik sem működött. A légi fotó térképen jól követhető volt 

haladásunk. 11 óra tájékán kötöttünk ki, a 46,5 fkm környékén, a jobb parton, kavicszátonyon, 

miután három szürke gém átadta nekünk a helyét.  Mindenkinek gratuláltam – nem tudták 

miért -  végül Palit szeretettel köszöntöttem Magyarország területén. Innentől kezdve a folyó 

a magyar-horvát határ, amely azonban ebben az esetben is folyamatosan keresztezi a folyót, 

így bizonyos szakaszokon a bal part Magyarország, a jobb part Horvátország, de van, ahol 

mindkét part ugyanahhoz az országhoz tartozik. 12-kor rövid időre abbahagytuk az evezést – 

a magyar ember délben megáll munkájában egy Úr angyalára – összefogóztunk, 

fényképezkedtünk. Érdekes látvány volt Murarátkán a szőlőhegy, amely egész közelről emel-

kedett a folyó fölé. A hegyen lévő kápolnát a 43-42 fkm között és a 41-40 fkm között is jól 

láttuk. ¾ 1-kor a 38,5 fkm tájékán kötöttünk ki a jobb parton, ahol a kavicszátony mellett egy 

ki árnyék is volt. Ebédeltünk, pihentünk, beszélgettünk, nem hajtott a tatár, közel voltunk az-

napi célunkhoz. Jakab Robi folyami rákokat talált, többen lefényképezték.  P. Laci vidrát lá-

tott, de lefényképezni nem tudtuk. Kettő és elmúlt, amikor továbbindultunk. Kényelmes eve-

zéssel három előtt néhány perccel értünk Letenyéhez, a közúti hídhoz, a 36 fkm-hez. A parton 

már vártak ránk a határőrök, Sinkovics őrnagy és egy szolgálatos rendőr, meg egy társa is és 

még három vámos is. Barátságosak voltak. Kikötni nem volt könnyű, mert nagyon alacsony 

volt a vízállás, 103 cm. Így a csónakbeeresztő sólya is 0,5 m-rel a víz fölött végződött. Így 

azután csak a kövekhez és a vízmérce lépcsőhöz lehetett kikötni és a csónakleeresztőn a kipa-

kolás után egyesével lehetett a kenukat kiemelni. Én a rendőrökkel és a vámosokkal elmentem 

a határállomásra. Nagyon kellemesen elbeszélgettünk. Kérték az adószámomat és a bank-

számlaszámomat. Telefonon próbáltam Erzsitől megtudni, de nem volt otthon. Így aztán 

megbeszéltük, hogy minden rendben van, majd hazaérkezés után pótlom az adatokat. Vissza-

mentem a táborba és még a sátorverés előtt újból átmentünk a határállomáson, hogy az ott 

lévő panzióban sörözhessünk. Sajnos az első kör után elfogyott a sör, így mehettünk vissza a 

táborba. ½ 5 tájékán felvertem a sátramat. Beszélgettünk, elkezdtem a naplóírást, megfüröd-

tem a folyóban szappannal. A vízmérce végén, a köveken meg lehetett állni, de ha nem álltam 

a köveken a víz azonnal elragadott, úszással sem tudtam egy helyben maradni. P. Laci finom 

paprikás krumplit főzött, annak ellenére, hogy mindenki beleszólt. A kikötés előtt Józsi és 

Antónia fosókát szedett egy fáról. Jó volt vacsora után gyümölcsnek. Este 8-ig nem volt sok 

szúnyog. Antónia, Józsi és V. Laci kivételével a többiek mind elmentek sörözni. Én a sátram-

ba menekültem a támadó szúnyogok elől. A sátorban nem volt olyan tikkasztó hőség, mint 

első este, de mégis alig volt levegő, annak ellenére, hogy a külső tetőt fel se tettem. V. Laci 

megkínált egy pohár borral.  Vesztemre elfogadtam. Amíg kimentem és megittam, majd me-

gettek a szúnyogok, és amikor visszamásztam vagy 5-10 szúnyog bejött a sátorba. Egészen 

aprók ugyan, de igen fájdalmasan csípnek. Ezért nagy harcot vívtam velük, remélem teljes 

sikerrel. 9-kor még lámpa nélkül lehetett volna írni, de V. Laci, Józsi és Antónia ideült a sát-

ram elé beszélgetni, így írás helyett én is bekapcsolódtam a beszélgetésbe. ¾ 10-kor jött meg 

a sörözők egy része. Goda Lacitól nagy pohár friss, nem túl meleg vizet kaptam, ami valószí-
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nűleg megmentett szomjhaláltól. Gábor, aki nem akart sátrat állítani, a szúnyogok miatt mégis 

rákényszerült. 10-kor már mindenki – a még mindig sörözőkön kívül – aludni tért. A távolból 

autózúgás, az autópálya zaja, kutyaugatás és V. Laci vagy Pali diszkrét horkolása hallatszik. 

A hídon nem nagy a forgalom. Nehezemre esett így álmosan befejeznem az írást, de nem 

hagyhatom el, mert másnapra bizonyos dolgokat elfelejtenék. 11-kor mindnyájan megjöttek, 

lassan elcsendesedtek, de én ezt már nem vártam meg.  

 

 

Július 13. – szerda, a 3. nap 

 

Táborhely indulás-érkezés Időpont 
Napi 

menetidő 

Folyó ol-

dal 

Folyam 

km 

Napi menet-

táv [km] 

Letenye közúti híd után közvetlen 8
10

 

9
05

 

Bal part ~36 

36 Őrtilos, Dráva vízmérce alatti 

Nemzeti Parkos táborhelyen 

17
15

 Bal part 0, ill. 

236 

 

½ 6-kor keltem. Néhány percig tartott, amíg legyőztem a lustaságom. P. Laciék már fenn vol-

tak, halkan beszélgettek. Az estihez képest kevés volt a szúnyog, de az én elvárásomhoz ké-

pest viszont sok. Amikor felnéztem a keleti égre, csak néhány fátyolfelhőt – az időjárás válto-

zás biztos jelét – láttam. A Nap a határátkelő épülete megül ¾ 6-kor kelt fel, 6-kor már erősen 

tűzött. A nyugati eget már összefüggő felhőzet fedte. A határforgalom zaja elviselhető volt. 

Viszonylag gyorsan összepakoltunk, de a kenukat csak egyesével lehetett megrakni. Ezért 8
10

-

kor indultunk. Az ég ekkor már túlnyomóan felhős volt. Ez így maradt egész nap, estére 

csökkent csak a felhőzet, ekkor már csak fátyolfelhő borította az eget. A felhős ég ellenére 

sokat sütött a nap és gyenge, meghatározhatatlan irányú szél fújt, amely csak időnként és he-

lyenként fújt kissé erősebben, szokásának megfelelően azonban mindig velünk szemben. Az 

autópálya híd előtti zátonyon kikötöttünk egy rövid pihenőre, mert induláskor a kevés hely 

miatt én sem tudtam jól lekötözni a csomagjaimat. A zátony előtt – mivel nem figyeltem, ha-

nem a később indulókat néztem – a 35 fkm tájékán a horvát oldali sekély részen fennakad-

tunk, kénytelen voltam kiszállni a bokáig érő vízbe, hogy így szabadítsam ki a kenut. Ha az 

evezéssel törődtem volna, ezt a közjátékot elkerülhettük volna. A zátonyon levő pihenő után 

kb. 9-kor indultunk tovább. Kényelmesen, nyugodt tempóban eveztünk, különösebb esemény 

nem történt. 10-kor és 11-kor is megálltunk egy-egy kavicszátonyon rövidebb pihenőre. ¾ 12-

kor a 19 fkm után a jobb parton kötöttünk ki egy keskeny, kavicsos, kissé iszapos parton. G. 

Laci, K. Laci és Robi áteveztek a bal partra és bementek Tótszerdahelyre vásárolni. Mi, a töb-

biek ebédeltünk, pihentünk, beszélgettünk, fürödtünk 14 óráig. A továbbindulás után a 11-es 

fkm tájékán ismét a jobb parton, magyar területen kötöttünk ki rövidebb pihenőre, 15 óra kö-

rül, de itt olyan jó fürdőhely volt apró kaviccsal, hogy csak ½ 4 után indultunk tovább. A 

jobbkanyar után közvetlenül a 10 fkm fölött valamivel ível át a folyó felett a murakeresztúri 

vasúti híd, ahol a munkám során sokszor meglátogatott távmérő vízmércénk van. Megállás 

nélküli, eseménytelen evezéssel 17 óra után 10 perccel értük el a Drávát. A Mura mellett nap-

közben is igen esetlegesnek tűnt a km táblák elhelyezése, így a 0 km táblát sem láttuk. Ezért 

aztán a torkolat után kb. 100-200 m –rel az őrtilosi vízmércénél, a 236 fkm Dráva szelvénynél 

kötöttünk ki, a bal parton. Nem lehetett rendesen kiszállni, ezért tovább eveztünk még mint-

egy 100 m-t, és a túrázók részére kijelölt táborhely kis öblénél kötöttünk ki. Az öböl olyan 

kicsi, hogy itt is csak egyesével tudtunk kiszállni. Azonnal kipakoltuk a kenukat és felvittük a 

táborhelyre. Nagy fényképezkedés kezdődött. Felállítottuk a sátrakat, P. Laci, V. Laci és segí-

tőik kiváló lencsét főztek, a fiatalok felderítették a közeli kocsma sör ellátottságát. ½ 8-kor – 

miközben főtt a vacsora – befejeztem a naplóírást. A nap még viszonylag magasan van, egy 

nagy fa koronáján át süt, az égen csak fátyolfelhők láthatók, a levegő alig mozdul. A közeli 
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vasút néha zajos, a távolból kakaskukorékolás hallatszik. Érdekes, hogy a Dráva vize zöld és 

átlátszó, a Mura vize ettől jól elkülönülve sárga. V. Lacival elmentünk fürödni. A Dráva túl-

partján a torkolat feletti szakaszon, horvát területen nagy, kavicsos fürdőhely van, többen fü-

rödtek is ott, és a horvát kollégáktól kapott légifotó térképen itt táborozó helyet is jelöltek. A 

túlparti horvátországi település Legrád (Legrad). Szúnyog egyelőre még nincs, de bögöly, 

meg jól csípő légyféle annál több, folyamatosan kell ellenük küzdeni. 8-kor kezdtük a vacso-

rát. Már, aki itt volt, és nem a kocsmában. A lencse nagyon finom volt. G. Laci sörrel is meg-

vendégelte a jelenlevőket. ¾ 9-kor érkeztek haza a kocsmalátogatók, egy láda sört hoztak, és 

én is kaptam Palitól egy narancslét. 9-kor a szúnyogok elől a sátramba menekültem. De lábfe-

jeim már sajognak a csípésektől. A Murát végigeveztük, a Dráva partján alszunk. Hála a jó 

Istennek, eddig minden gond nélkül haladtunk. Az időjárás kitűnő. Most este, a napló írása 

közben a fák kissé susognak a széltől, ezt így kellemes hallgatni. Éjszaka a vasút zajától elte-

kintve teljes lesz a csend. 

 

Július 14. – csütörtök, a 4. nap 

 

Táborhely indulás-érkezés Időpont 
Napi 

menetidő 

Folyó ol-

dal 

Folyam 

km 

Napi menet-

táv [km] 

Őrtilos, Dráva vízmérce alatt 8
00

 
7

15
 

Bal part 236 
45 

Vízvár, nemzeti parkos táborhely 15
15

 Bal part ~191 

 

½ 6 után 10 perccel keltem. Ma is lusta voltam. Az ég kissé felhős, szinte teljes a szélcsend. 

Sem most, sem az előző éjszaka nem tettük fel a sátortetőt, nem hiányzott. Ma reggel szinte 

harmat sem volt. A sátramra - feltehetően sárga színe miatt – feltűnő, vakítóan hófehér fér-

gecskék telepedtek. Sem szúnyog, sem bögöly nem volt elviselhetetlenül sok, de azért mind-

kettőből volt bőven. A bögölyök között többségben voltak a légyszerű, zöld szemű szörnyek. 

Indulás előtt elmentünk a vízmércéhez csoportképet készíteni. Akkor jött a természetvédelmi 

őr, aki ellenőrizte papírjainkat. Antal Gábor hosszasan elbeszélgetett vele. Megkérdeztem az 

őrtől, hogy Vízváron hogyan találjuk meg a táborhelyet. Jól elmagyarázta, és ez a valóságban 

is hasznosítható volt. Ma a változatosság kedvéért Verával eveztem. Kellemes társ volt, én is 

igyekeztem rendes lenni. Meg kellett állapítanom, hogy a Google légi fotó térkép jobb, mint a 

nemzeti park térképe, sokkal jobban visszaadja a valóságot. Hívebben ábrázolja a folyót és a 

kavicszátonyok is jól felismerhetőek. A nemzeti parkos őr elmondta, hogy ne kíséreljük meg 

Zákányban a bevásárlást, mert a folyó ott teljesen Horvátországban folyik, és a határátlépés 

nem lehetséges. Vízvárnál viszont 17-ig nyitva van a bolt. A Dráva elvileg határfolyó, de ezen 

a napon az indulástól az érkezésig olyan folyószakaszon eveztünk, ahol mindkét part horvát. 

A Horvátországhoz tartozó baloldali területen három nagyobb és három kisebb település is 

van. Egyik sincs közvetlenül a parton, és mivel mi hivatalosan Magyarországon voltunk nem 

is kerestük a kapcsolatot a horvátokkal. Határőrt, vízirendőrt nem láttunk. Az indulás csak 

azért ment nehézkesen, mert a kis helyen csak egymás után pakolhattunk, és ezért a gyorsítás 

érdekében most sem tudtuk lekötözni a csomagokat. Az indulás időpontját elfelejtettem felje-

gyezni, de úgy gondolom, hogy a szokásos időben 8 órakor indultunk. Kb. 500 m megtétele 

után kikötöttünk a bal parton, egy kavicszátonyon, hogy a csomagokat lekötözhessük. P. 

Jancsiék nem álltak meg, messze előre húztak. A kb. 9 km-re levő botovói híd előtt értük csak 

utol őket, ahol ők is kikötöttek egy kavicszátonyon. Figyelmeztettük és kértük őket, hogy a 

jövőben ne menjenek ennyire előre, mert aggódtunk miattuk. Km táblákat hol láttunk, hol 

nem. A 225 fkm tájékán pihentünk egy kavicszátonyon, a jobb parton először. A következő 

pihenőt egy óra múlva a 215 fkm-nél a jobb parton terveztük, de ott nem volt kedvező hely, 

ezért a 214 fkm-nél a bal parton pihentünk meg rövid időre. Robi elmondása szerint itt történt 

a tavalyi, tragikus halállal végződő baleset. A folyó egyáltalán nem tűnt veszélyesnek. Nyil-
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vánvaló, hogy kellő odafigyeléssel nem történhet tragédia. A 208 fkm-nél lévő híd felvizi 

szelvényében a bal partra jelez a térkép táborozásra alkalmas helyet. Ezt mi nem láttuk, ebé-

delni sem álltunk meg. Árnyékos kavicszátonyt kerestünk volna, de jó helyet nem találtunk. A 

205 fkm-nél egy mellékág kitorkollásánál a bal parton álltunk meg ebédelni, ahol volt némi 

árnyék is. 12
15

-kor kötöttünk ki. Gáborral, Palival, V. Lacival a kajánk maradékát ettük meg, 

egy kis töpörtyűt, szalonnát, csirkezsírt, sajtot, paprikát, uborkát, retket. A Nap rettentően 

tűzött, csak árnyékban volt elviselhető a meleg. A Dráva vize tiszta, átlátszó, hűvös, a folyó 

sebessége nagy. Azzal játszottam, hogy a mellékágba kifolyó sekély vízben egy kapaszkodó 

lágyszárú növény köré kavicsból védtöltést építettem. 13
20

-kor kezdett elfogyni az árnyék, így 

¾ 2-kor indultunk is tovább. Megállás nélkül evezve, ¼ 4-kor kikötöttünk Vízváron. A horvát 

kollégáktól kapott térkép szerint itt a 192 és a 190 folyamkilométereknél a jobbparton, Hor-

vátországban is lenne jó táborhely. A folyóról balra, egy kis mellékágba kellett beevezni, ahol 

sokan fürödtek. A táborhely és a kikötő is tele volt a helyi lakossággal, többségük feltehetően 

indiai származású. Úgy igyekeztünk a sátrakat felállítani, hogy zártabb közösséget alkossunk, 

és ráláthassunk a kenukra, de a helyiek használták az asztalokat és a padokat, így nem lehetett 

őket teljesen kizárni a táborból. Biciklivel, motorral, autóval jöttek. A gyors sátorállítás után a 

mieink többsége szó nélkül elhúzott a faluba. Józsi, Antónia és V. Laci maradt csak volna itt – 

szívem szerint én is elmentem volna a boltba – de maradtam, és G. Lacit is megkértem a ma-

radásra. Biztos, ami biztos! Szerencsére alaptalannak bizonyult aggodalmaskodásom. A hőség 

szinte elviselhetetlen volt. A helyiek csapata lassan fogyatkozni kezdett, 18 óra tájékán kezd-

tek visszaérkezni a faluba ment társaink. Kissé humorosnak tűnt, amikor elmesélték, hogy 

milyen finom, jéghideg sört ittak. Héttől elfogytak a helyiek. ½ 8-kor vacsoráztunk, paradi-

csomlevest és milánói makarónit. Nagyon finom volt. Két helyi jött vissza, az egyik asztalhoz 

telepedtek, és nem zavartatva magukat, ¾ 9-ig beszélgettek. Túránk során először most elha-

tároztuk, hogy őrséget állítunk. A férfiakat osztottuk be, óránkénti váltásba. Az ég változóan 

felhős, a levegő alig mozdul. A hírek szerint akár jégeső is lehet, ezért némi tusakodás után 

úgy döntöttem, hogy felteszem a külső tetőt. A sátorban tető nélkül elviselhető a meleg, és 

némi levegő is van, de jobb, ha éjszaka csak az őrség miatt kell felkelnem, és nem az eső mi-

att. A külső tető feltétele után a sátorban elviselhetetlen lett a hőség és a levegőtlenség. Le-

gyezéssel próbálok kicsit könnyíteni magamon. Minden igyekezetem ellenére néhány szú-

nyog bejött a sátorba, komoly harc lesz ellenük. ¼ 10-kor a fákat szél zúgatja, de a sátrak 

szintjén még nem mozdul a levegő. Az őrségre készülők és a később fekvők hangosan beszél-

getnek, nevetgélnek, de azért én elaludtam. Az álmom is az őrség körül forgott, nehezen tud-

tam szétválasztani a valóságtól. Hallottam, amikor a szomszéd sátornál Gábort ébresztették 

egy óra után 10 perccel, 3
15

-kor mégis váratlanul ért az ébresztés, de igyekeztem gyorsan elő-

bújni. Jó idő volt. Kellemes meleg, enyhe szél, szemből tisztán, zavartalanul sütött a telihold. 

G. Laci figyelmeztetett, hogy sok a szúnyog, ezért hosszú nadrágot és dzsekit vettem fel. A 

kilógó részeimet bekentem szúnyogriasztóval, így gond nélkül őrködtem. Fel- alá sétáltam, a 

holdvilágos éjszaka ellenére a tábor nem volt egy helyzetből átlátható. Józsi jött elő pisilni, 

más esemény nem történt. 04
10

-kor V. Laci magától kelt fel. Visszafeküdtem, és gyorsan el-

aludtam. ½ 6-kor ébredtem, de nehéz volt az ébredés.  

 

 

Július 15. – péntek, az 5. nap 

 

Táborhely indulás-érkezés Időpont 
Napi 

menetidő 

Folyó ol-

dal 

Folyam 

km 

Napi menet-

táv [km] 

Vízvár, nemzeti parkos táborhely 8
00

 
7

10
 

Bal part ~191 
39 

Barcs, strandon kijelölt táborhely 15
10

 Bal part 152 
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½ 6-kor felébredtem, de az éjszakai őrség miatt nehéz volt az ébredés. Szívesen lustálkodtam 

volna, 10 perc múlva azért előmásztam. Kényelmesen készülődtünk. Szalámit, kolbászt, pap-

rikát, paradicsomot reggeliztünk. A sátortető felrakása szerencsére feleslegesnek bizonyult, 

felhőtlen volt az ég, mérsékelt a szél, és kellemesen hűvös volt. Harmat semmi, sem a füvön, 

sem a sátron nem volt semmi víz. Bögöly kevés volt, a szúnyogok sem támadtak felhőben, de 

nekem sokan voltak. A kényelmes készülődés ellenére 8 órakor már készen voltunk a pako-

lással, a csomagokat is lekötöttük, indultunk. A mellékágban, tőlünk néhány méterre egy fura 

hajó tulajdonosa figyelmeztetett, hogy a nap folyamán viharra számíthatunk, de ez az előre-

jelzés szerencsénkre nem jött be. A folyó ezen szakasza már nem olyan átlátszó és zöldes szí-

nű, nem olyan gyors és egy fokkal kevésbé zátonyos. A mellékág végén a fényképezkedés 

miatt Gáborral – a letenyei induláshoz hasonlóan – zátonyra futottunk, ki kellett szállni és 

néhány métert tolni a kavicson. Ha a kormányzással törődtem volna, akkor ez a zátonyra futás 

is elkerülhető lett volna. Az evezés a továbbiakban nem volt veszélyes, csak a mederben 

fennakadt uszadék fákra kellett néhány helyen vigyázni.  Óránként tartottunk rövid pihenőt. A 

177 fkm-nél a bal parti kanyar csúcson levő zátonynál meglepetésre a víz felett 2-3 m-re levő 

terepszinten kiépített kirándulóhelyet, padokat, asztalokat, gyerekcsúszdát, strandröplabda 

pályát és rengeteg szemetet láttunk. Itt egy komp és egy érdekes gyalogos kábelhíd is van. A 

kanyar elején apró szemű kavics, néhány méterrel odébb finom homok van. A folyó 

balpartján itt nem jelentéktelen horvát terület van, de térképeink szerint nincs rajta település, 

legfeljebb csak néhány üdülőház, ezért kissé érthetetlen ez a nagy kiépítettség. A jobbparton 

sincs a közelben település. Kb. 20 perces pihenő után továbbindultunk. A 166 fkm előtt lévő 

sziget alsó végén nem volt jó kikötőhely az ebédhez, ezért a kb. 165 fkm-nél, a bal parton, egy 

keskeny, kissé iszapos parton kötöttünk ki ebédszünetre ¼ 1-kor. Találtunk egy erdőszéli, 

árnyékos helyet, ahol le lehetett ülni. A balpart itt egy keskeny sávban hosszasan horvát, de ez 

bennünket egyáltalán nem zavart. Érdekesség, hogy két leszúrt horgászbotot, egy fára fel-

akasztott kalapot és nejlonszatyorban szúnyogriasztót láttunk, de a tulajdonosa láthatóan hetek 

óta nem nyúlt hozzájuk. A kalapban pókháló és száraz falevelek voltak. Ebéd után néhány 

mondatot mondtam a közösségről, az evezés közbeni szét nem szóródásról, a táborhely őrzé-

séről, és a kocsmába menésről, a közös főzésről, és a mosogatásról, az őrség módjáról. ¼ 2-

kor kezdtünk készülni a továbbindulásra, és 5 perc múlva már a vízen is voltunk. V. Laci 

zsörtölődött, hogy 10 percet elvettem a pihenőjéből. A 158 fkm-nél a bal parton levő kavics-

zátonyon kötöttünk még ki rövid pihenőre, majd egy kis fürdés után eveztünk tovább. Barcs-

ra, a 152 fkm-nél lévő szálláshelyre nem sokkal 15 óra után érkeztünk. A kikötőhely nem volt 

egyértelmű és a táborhely sem látszott egyértelműen. A városi strand alsó fele van részünkre 

némileg elkülönítve. Némi tanakodás után felvertük sátrainkat. A légifotó térképünkre a hor-

vát kollégák a jobbpartra is jelöltek jó táborhelyet. Itt Barcsnál közúti híd és határátkelő is 

van. Horvátországban a település neve Trézenföld (Terezino Polje), a mi városunkhoz képest 

kis falu. A strand öltözőjében jó büfé és hideg-melegvizes ingyenes zuhanyozás áll a túrázók 

rendelkezésére. Robiék egy barátjukkal elmentek bevásárolni az esti kefires lángoshoz. Mi 

előbb söröztünk, és sokakra nehezen felejthető benyomást tett az a tény, hogy a fiatalember a 

mélyhűtőből vette elő a sör számára a korsókat, amelyek így hófehér dérrel vonódtak be. Az 

én esetemben természetesen a sört üdítővel – általában narancslével, jaffával – kell behelyet-

tesíteni. A sörözés után egy egész csapattal mentünk be a városba, bevásárolni. Józsi megkért, 

hogy vegyek neki csokit Toncsit felköszönteni, ezzel bennünket is figyelmeztetett a közelgő 

ünnepre. A városba jócskán be kellett gyalogolnunk, de mindent kaptunk.  A közössel és az 

egyénivel is úgy készültünk, hogy legalább 3-4 napra legyen elegendő élelmiszerünk, kitart-

son keddig, Eszékig. Sikerült a bankkártyámmal forintot váltanom, így én fizettem a bevásár-

lást. Erzsivel beszéltem telefonon a meteorológiai előrejelzés szerint nem kell sok esővel 

számolnunk. Kedden, szerdán lehetnek majd esetleg záporok, zivatarok. ½ 8 tájékán ettük 

meg bőséges vacsoránkat, műlevest és rengeteg finom lángost. Rövid eligazítást is tartottam. 
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Őrséget nem kellett állítanunk, ugyanis a strandot biztonsági őr vigyázza. 9-kor sajnos a büfé 

bezárt, így a nagyon várt esti sörözés elmaradt. Sátramba vonultam és a naplóírást lámpa mel-

lett fejeztem be. Az ég változóan felhős, gyenge szél zúgatja a fákat. A távolból kutyaugatás, 

a közelből horkolás hallatszik. 10 perc múlva lesz 10, de már szinte mindenki a sátrába húzó-

dott. „Édes Istenem, köszönöm, hogy segíted ezt az utat, őrizzél meg továbbra is, hogy ne ér-

jen baj!” Hűvös van, szükség lesz a hálózsákra. 10 óra 10-kor már több irányból jött a horko-

lás. Éjjel 3 órakor arra ébredtem, hogy görcsbe rándult a lábam. Ez gyakran előfordul – a túra 

során azonban most először – és ilyenkor fel kell kelnem, egy kicsit mászkálnom. Kimentem 

a sátor elé. A telihold sütött, az ég felhőtlen volt. Szélcsend. Szúnyog csak mutatóban egy-

egy. A görcs előtt visszatérő rossz álmom volt, melyben egy titkos szervezet akart beszervez-

ni, és mivel nem állok kötélnek, ezért üldöznek, meg akarnak ölni, jó volt felébredni. Érdekes, 

hogy amikor újra elaludtam, folytatódott az álmom, de már nem volt olyan vad.  

 

A napló legépelésekor nem tehetem meg, hogy egy érdekes eseményről ne emlékezzek meg. 

Az Olvasó szíves elnézését kérem ezért a kitérőért. 

  

A vízitúrák gyakori jelensége, hogy a mai technikai lehetőségeket kihasználva a résztvevők 

rendszeresen kapcsolatba lépnek mobil telefonjukkal az otthonmaradt szeretteikkel. Ilyenkor 

általános szokás, hogy megkérdezik milyen az idő otthon, és erről beszámolnak nekünk is, 

túrázóknak.  Mindig mosolygok, amikor a túrán tapasztalható zavartalan napsütés ellenére 

szörnyülködve beszélnek az otthoni rossz időről, és nem veszik figyelembe, hogy mi több 

száz kilométerre máshol vagyunk. Hiába mondom, hogy addig jó nekünk, amíg otthon van 

rossz idő. Ha rádió is van velünk, akkor lehetőség van a Magyarországra vonatkozó meteoro-

lógiai előrejelzés meghallgatására. Mi ugyan a Dráván evezve az országhatár közelében tar-

tózkodtunk, de a mi időjárásunkra sokkal jellemzőbb volt az Eszékre előrejelzett, mint a Ma-

gyarország egészére. Ezért amikor én érdeklődtem feleségemnél, Erzsinél, akkor arra kértem, 

hogy az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján a külföldre vonatkozó előrejelzést nézze 

meg, és az teljes mértékben megfelelő volt. Túráimon megfigyeltem, hogy ha Magyarország-

tól délre túrázunk, akkor általában jobb az idő, mint otthon, ha északra, akkor általában 

ugyanolyan, vagy rosszabb. 

 

Július 14-én, csütörtökön reggel 9-kor – mikor mi a Dráván elhagytuk Őrtilos térségét – rajtolt 

Balatonfüreden a 43. Kékszalag Balatont kerülő vitorlásverseny 588 hajója 3500 fő résztve-

vővel. Amikor mi kikötöttünk Vízváron, akkor egy hidegfront érkezett a Balatonhoz észak-

nyugatról. Mialatt mi nyugodtan aludtunk sátrainkban, és alig mozdult a levegő, akkor a tő-

lünk alig 50-100 km-re levő vitorlásversenyre 60-80 km/órás sebességgel olyan irtózatos vi-

har csapott le, amely a versenyzők jelentős részét a verseny feladására kényszerítette, több 

hajót felborított, elsüllyesztett. Atyai jó barátom Hrehuss György szerint, aki életében már 

több mint hetven versenyen vett részt a Balatonon, ilyen viharban még nem volt része! Ez a 

front azután hozzánk meg sem érkezett, legalábbis mi nem vettük észre. Hát ennyit az időjárás 

változékonyságáról és a meteorológiai előrejelzésekről! 

 

Július 16. – szombat, a 6. nap 

 

Táborhely indulás-érkezés Időpont 
Napi 

menetidő 

Folyó ol-

dal 

Folyam 

km 

Napi menet-

táv [km] 

Barcs, strandon kijelölt táborhely 8
00

 
7

10
 

Bal part 152 
~37 

Drávasztára, kijelölt táborhely 15
10

 Bal part ~115 
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Hat előtt öt perccel ébredtem, a többség már talpon volt. Kedvem lett volna lustálkodni, de 

nem lehetett. A táborhely WC-jének belülről nem volt zárja, így igen nehéz feladat volt, hogy 

lábbal tartsam, amíg két kézre volt szükségem. Később Józsi elmondta, hogy a külső zárat 

belülről be lehet csukni, így amikor ismétlés vált szükségessé, már jól ment a dolog. Virslit 

reggeliztünk. A kései kelés és a kényelmes készülődés ellenére – mivel a kenuk megrakása 

egyszerre, párhuzamosan történhetett, 8 órakor pontosan indultunk. Ezen a szakaszon a Dráva 

már lelassult, színe sárgásbarna, kissé zavaros, de azért viszonylag átlátszó. Széles, lassú, lus-

ta folyó, alig kanyarog. Általában az erdőtől az erdőig tart a folyó, kevés a jó kikötőhely, zá-

tony. Szinte végig a folyó az országhatár, a bal part a magyar, a jobb part a horvát. A 8 km/h 

sebességért meg kellett dolgozni. Az első jó kikötőhely a 145 fkm tájékán, a bal parton volt. 

Egy kis, parthoz nőtt szigetecske felvízi csúcsán homokos, nem túl meredek, kis domb. Kiépí-

tett horgászhellyel.  A horgászhely mögött az erdőben, hatalmas szemét. Olyan jól esett a pi-

henés és a fürdés, hogy 9-től ½ 10-ig, vagy fél órát pihentünk. Drávatamási a bal parton, ma-

gas parton fekszik. A folyóról a faluból semmi sem látszik, csupán egy meredek gyalogos 

lejáró alján egy kikötőstég, majd mintegy 100 m-rel lejjebb kocsi lejáró, csónakleeresztő rám-

pa van. A Nemzeti Park térképén táborhely is van a faluban, de ez sem látható a vízről. Hosz-

szú, eseménytelen evezés után ebéd előtti pihenést terveztünk, de nem találtunk jó kikötőhe-

lyet. A 133 fkm-nél, Szentborbásnál a bal parton kikötő, nemzeti parkos táborhely, vízmérce 

és lejáró rámpa is van. A kikötőhely nem mondható ideálisnak, meg sem álltunk. Barcstól ez a 

táborhely csak 19 km-re van, ezért itt nem kértünk szálláshelyet. A Dráva sebességéhez leg-

alább 40 km-es napi táv illik. Kicsivel lejjebb, a jobb parton akartunk egy parthoz nőtt sziget 

végén kikötni, de a messziről látszó jó hely a valóságban iszapos és meredek, így itt sem kö-

töttünk ki. Végül a 132 fkm tájékán, a bal parton kötöttünk ki. Árnyékos, de keskeny és kissé 

iszapos volt a part, de egy kis fok mögött elég nagy és homokos part következett. Így a ke-

nukkal még vagy 50 m-rel lejjebb ereszkedtünk. Még ½ 11 sem volt, de olyan kellemesnek 

találtuk a helyet, hogy megálltunk, ebédeltünk, pihentünk és fürödtünk. Alig volt kedvünk 

továbbmenni. Egész nap kellemesen meleg idő volt, sokat, szinte zavartalanul sütött a Nap. 

Ezeken az ebédelő helyeken a többség lefeküdt aludni, és ahogy haladtunk előre a túrán, egy-

re többen. Én csak a legritkább esetben tudtam ilyenkor elaludni. Egy órakor indultunk to-

vább. A következő pihenő 14 órakor, a 124 fkm tájékán, a bal parton volt, itt is van egy kis 

homokos domb. Néhány helyi lakos fürdött itt, de amikor kikötöttünk, a fiúk elmentek, és 

csak egy idősebb és fiatalabb cigányasszony maradt ott. A fiatal 26 évesnek mondta magát, de 

nem nézett ki annyinak. Kedves, beszélgetős volt. Itt is jól esett a fürdés, bár a homok égette a 

talpunkat. A 122 fkm tájékán, a jobb parton nagy horvát strand van, mérsékelt volt a látoga-

tottsága. Nem sokkal lejjebb, ugyancsak a jobb parton, egy nagy magyar kenus társaság volt 

kikötve, akik szintén Drávasztárára igyekeztek táborozni. Mi nem álltunk meg, menet közben 

intettünk egymásnak, és váltottunk néhány szót. Csodálkoztak, hogy mi is oda megyünk, azt 

hitték, hogy vagy előbbre, vagy későbbre járunk a kelleténél. Először azt mondtam a társaim-

nak, hogy igyekezzünk megelőzni őket, mert akkor mi foglaljuk el előbb a szállást. Még azt 

terveztem magamban, hogy hogyan biztosítsunk nekik helyet. Aztán evezés közben eszembe 

jutott, hogy nem láttam a kenuikban felszerelést. Ezek szerint feltehetően vannak kísérő autó-

ik, amelyek már a táborhelyen lehetnek, és bizonyára előre fognak telefonálni, hogy foglalják 

el a helyet. Ez a feltételezésem vált be. Nem sokkal 15 óra után kötöttünk ki a táborhelynél, 

Drávasztáránál, a 115 fkm tájékán. A táborhelyen több autó állt, kenuszállító utánfutó is meg-

pakolva csomagokkal. Egy kondérban főtt a kaja. Egy idősebb hölgy azzal foglalatoskodott, 

hogy a teljes területre potyogtatta el csomagjaikat. Egy fiú egy sátrat állított fel. Amikor kér-

tük, hogy nekünk is biztosítsanak egy kis helyet, akkor igen kelletlenek voltak. Kirakodtunk a 

kenukból, elhelyeztük azokat a parton. Éppen az utolsó kenut raktuk ki, amikor megérkeztek a 

másik csapat kenui. Szóltak nekem, hogy egy idősebb házaspár háborog, hogy mi miért va-

gyunk itt. Aztán a férfival szót lehetett érteni, még a felállított sátrukat is hajlandó volt egy 
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kicsit odébb vinni. Így végül is elfogadható helyet találtunk. Az asszony kötekedőbb lett vol-

na. Megjegyzem, hogy a táborhely olyan nagy volt, hogy bőségesen jutott hely mindkét csa-

pat számára, akár nagyobb csapatoknak is lett volna helye, vagy akár egy harmadik csapatot is 

befogadhattunk volna. Tisztázódott, hogy miért került mindkét csapat egyszerre ugyanarra a 

táborhelyre. A Nemzeti Park általában úgy adja ki az engedélyt, hogy egymást kövessék a 

csapatok és így minden táborhelyre csak egy csapat érkezzen egy adott napon. Mint a napló-

ban szerepelt, Barcstól Drávasztáráig már elhaladtunk egy táborhely mellett Szentborbásnál, 

ahonnan Ők jöttek, de amelyet mi azért hagytunk ki, mert túl közeli lett volna. Ez a másik 

csapat ott éjszakázott. Ők ezen a napon is csak egy táborhelynyit haladtak, míg mi kettőt, így 

értük őket utol. Természetesen nekünk erre engedélyünk volt. A következő nap ők szintén 

csak egy táborhelynyit fognak haladni, míg mi ismét kettőt, így másnapra megelőzzük őket, 

nem lesz újabb ütközés. Eljött és meglátogatott bennünket Robiék egyik kollégája, aki hideg 

sört és két nagy dinnyét hozott ajándékba. Megígérte, hogy másnap a gátőr eljön és elviszi 

Józsit és Toncsit a misére. János, Gizi és Ili is eljön majd velem gyalog. Laci és Ili rizses le-

csót főzött vacsorára, amelyet ½ 7-kor ettünk meg. Nagyon finom és igen sok volt. 19 óra 

után V. Laci, Pali, Gábor, P. Laci, Kova és én bementünk a faluba. Ellenőriztem a templom 

távolságát, amely kb. 2,5 km volt. A kocsma 200 m messzebb. A fiatalok, Robi, Zoli, Vera és 

K. Laci a DÉDU-VIZIG kárelhárítási központban barátkoztak. 9-kor értünk vissza a faluból. 

Háromnegyed 10-kor már sötét van, a másik tábor tüzet rak, és jócskán zajong. A mi fiatalja-

ink is megjöttek, így mi is hangoskodunk egy kicsit. Ez a tábor nem lesz túlzottan csendes. A 

táborhely közepén, egy kis dombon áll egy központi épület, WC, mosdó, nyilvánvalóan a 

mértékadó árvízszint fölé kiemelve. A víz nem működött, ezért nekünk, férfiaknak érdemes 

volt felkeresni a bozótost, ahol sok, vad, kiéhezett nőstény szúnyog várt ránk. Az égen kevés 

felhő volt, nem tettem fel a külső tetőt. A sátorban elfogadható a levegő, egy póló jól fog esni, 

a hálózsákkal csak betakaróztam. Éjjel 3-kor felébredtem és kimentem pisilni. Az ég felhőt-

len, szélcsend van és erősen harmatos minden. Mély csend honolt.  
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Július 17. – vasárnap, a 7. nap. 

 

Táborhely indulás-érkezés Időpont 
Napi 

menetidő 

Folyó ol-

dal 

Folyam 

km 

Napi menet-

táv [km] 

Drávasztára, kijelölt táborhely 11
00

 
7

30 Bal part ~115 
~37 

Drávaszabolcs, híd felett ~100 m. 18
30

 Bal part ~78 

 

Háromnegyed hatkor ébredtem. Mivel indulás előtt néhányan elmentünk misére, ezért tudtuk, 

hogy későn lesz az indulás. Ennek a tudatnak a következtében aztán mindenki kényelmesen 

készülődött. Nagyon harmatos volt minden, a sátor is. A Nap ¼ 7-kor már a fák fölé emelke-

dett, de szükség is volt rá, hogy megszáradjanak a dolgaink. 8 órára készültem el a csomago-

lással, vízre tettük a kenukat, berakodtunk, mindent lekötöztem. Felvettem a cserkész egyen-

ruhám, az inget csak kézben vittem, hogy minél kevésbé izzadjak bele. Szinte felhőtlen volt 

az ég, erősen tűzött a Nap, meleg volt, a levegő alig mozdult. P. Jancsival, Gizivel és Ilivel ¾ 

9-kor indultunk a faluba misére. A gátőr nem jött el, de Zoli és a barátnője el tudták hozni 

Toncsit és Józsit autóval. ¼ 10-kor mindnyájan ott voltunk a templomnál. A Plébános Úr a 

mise előtt megkérdezte, hogy hányan vagyunk, mert mise után autóval levisz bennünket a 

partra. Megkértem, hogy a mise alatt feltölthessem a telefonom. Megkérdeztem, hogy szol-

gálhatunk-e a misén, de nem volt rá szükség. A Plébános Úr azt kérdezte, hogy akarunk-e 

énekelni, de csak a szentmise énekeibe kapcsolódtunk be. A misén jobbára öregek vettek 

részt. A mise előtt a rózsafüzért horvát nyelven imádkozták és énekeltek is horvátul. A szent-

mise könyörgésében Plébános Úr kedvesen megemlékezett az utazókról, azért is könyörög-

tünk, hogy érjük el célunkat. A szentmise végén ismét üdvözölte a vízi cserkészeket, és a ka-

takomba cserkészeket. A szentmise után Plébános Úr először a három nőt és Józsit vitte le a 

Dráva partra. Jancsival mi ketten a falu végéig gyalogoltunk, de onnan bennünket is kivitt. 

Nem sokat beszélgethettünk, mert sietett a következő falujába, szolgálatára. ¾ 11-kor már 

csak a gyors átöltözés és az indulás volt hátra. 11-kor minden hajó elindult. A hőség nem volt 

elviselhetetlen, egy-egy felhő és szél is enyhítette a meleget. Egész nap ilyen jó maradt az idő. 

Sok kikötési hely nem mutatkozott. A 111-es fkm-nél a jobb parton egy széles, homokos zá-

tonnyal indul el egy nagy mellékág Horvátország felé. A táborozó helyen velünk együtt éj-

szakázó másik csapat már itt pihent és játszott. Mi csak integettünk és húztunk tovább. 12 

órakor a 105 fkm-nél a bal parton akartunk ebédszünetre kikötni. Keskeny, iszapos volt a part, 

a kikötésre alig volt lehetőség. Csak annyi időre álltunk meg, hogy fordítottam a térképen és 

láttam, hogy a 104 fkm-nél a jobb parton egy mellékág végénél jó pihenőhely várható, hiszen 

a horvát kollégák ott táborozó helyet jelöltek. Kiadtam a vezényszót, hogy menjünk tovább. 

Szerencsére nem kellett csalódni. ¼ 1-kor kötöttünk ki. Homok, árnyék, néhány horvát fürdő-

ző, egy traktor készítette a partra vezető utat, kiváló fürdővíz. Nagyon jó volt a hangulat, ebéd 

után szinte mindenki aludt. Kettőkor indultunk tovább. A 98 fkm-nél a bal parton láttuk a 

nemzeti park következő táborhelyét, Vejtinél. Mi ezt tudatosan kihagytuk, hiszen ez még csak 

17 km-re van Drávasztárától. A 96 fkm-nél a jobb parton ismét egy mellékág végénél homo-

kos part, sok-sok horvát fürdőzővel. Légi fotó térképünk ide is jelöl horvát táborozó helyet, és 

nyilvánvalóan nagyon kellemes táborhely ez itt. Kikötöttünk rövid pihenőre. Robi és Zoli 

előre mentek, hogy találkozzanak a barátnőikkel, mert Zoli igazolványát és pénztárcáját az 

autójukban felejtették. Jót úsztunk, és ezután mi is mentünk tovább. A 89 fkm-nél értük utol 

Robiékat, akik a bal parton, egy homokos fürdőhelyen kötöttek ki, itt találkoztak a lányokkal, 

Mi is kikötöttünk egy rövid pihenőre és fürdésre. Megettük az egyik tegnapi görögdinnyét, 

igen kellemes volt. A 84 fkm-nél ismét a bal parton kötöttünk ki, homokos parton, rövid pihe-

nőre és fürdésre. A légi fotó térképünk szerint itt rövid szakaszon a balpart is Horvátország, 

de ezt mi észre sem vettük. Drávaszabolcsnál ½ 7-kor kötöttünk ki, közvetlen a közúti híd 

felett, a 78 fkm alatt valamivel. Egy köves rámpán vittük fel egyesével a csomagokat és a 
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kenukat. Egy ifjú hölgy a kisfiával sétálni indult, megmutatta a mintegy 100 m-re lévő tábor-

helyet és mondta, hogy telefonon értesítette a gondnoknőt, aki majd jön, kinyitja a WC-t, ahol 

ivóvíz is van. Az épület hasonlít a Drávasztáraira. A terület a határátkelő közelsége miatt kis-

sé védett, csak horgászok és bámészkodók jöttek. Jött egy rendőr és ellenőrizte a papírjainkat. 

A táborhely körül autók álltak, és járnak, feltehető, hogy amikor nincsenek táborozók, akkor a 

sátrak helyén is parkolnak, ezzel meglehetősen tömörítik a talajt. A nemzeti park kissé elke-

ríthetné a táborhelyet. A talaj egyenetlen, köves, gyökeres, kemény, nem könnyű sátrat verni, 

erre jobban figyelhetnének. P. Laci és Ili sárgaborsót főzött vacsorára, nagyon finom volt. 

Vacsora előtt a gondnoknő fia elment biciklivel és egy boltból hozott hideg sört és nekem egy 

nagy üveg tonikot. Amikor kibontottam, hogy megkínáljam az itallal Toncsit és Józsit, az 

üveg hatalmas sugárban mindent és mindenkit beterített. ½ 9-kor már erős szürkületben va-

csoráztunk. A finom kaját csak a szúnyogok rontották el. Vacsora után visszavonultam a sát-

ramba naplót írni. 10-kor a többiek is lassan elnyugodtak. A határátkelő zaja idehallik, így 

nem lesz teljesen csendes az éjszakánk. A horvát kollégáktól kapott légi fotó térképünk a túl-

partra is jelöl táborozó helyet. Drávaszabolcs település is mintegy két kilométerre van a folyó-

tól, de a túlparti Alsómihojlác (Donji Miholjac) ennek a duplájára, kb. 6 km-re. Éjjel a szoká-

sos pisiléshez keltem fel. Az égen néhány fátyolfelhő volt csupán, szélcsend, kellemes hűs, 

pára nincs, a szúnyogok is elültek. 

 

 

Július 18. – hétfő, a 8. nap 

 

Táborhely indulás-érkezés Időpont 
Napi 

menetidő 

Folyó ol-

dal 

Folyam 

km 

Napi menet-

táv [km] 

Drávaszabolcs, híd felett ~100 m. 9
00

 
9

05
 

Bal part ~78 
50 

Josipovac nyaralóinál, büfé előtt 18
05

 Jobb part ~28 

 

½ 6 után 10 perccel ébredtem. Ma is jól esett volna a lustálkodás, de már sokan fenn voltak. 

Szélcsend, csak néhány felhő az égen. Hattól, a határátkelő épülete felett a tábor egy részét 

már süti a Nap. P. Laci, Ili, Robi, Zoli, K. Laci, G. Laci ½ 7-kor elmentek a boltba bevásárol-

ni. ½ 8-kor elmentem a határátkelőhöz szólni, hogy ½ 9-9 között szeretnénk elindulni, kér-

nénk a vízi határellenőrzést. Elbeszélgettem a határőrrel, aki megígérte, hogy 8-kor átadja a 

kérésünk a váltásnak. Elmondta, hogy csodálkoznak, hogy ezen a vad, gyors folyón evezünk. 

Mi azt állapítottuk meg, hogy Barcstól teljesen megszelídült a folyó, szinte lassan hömpöly-

gött. Hát ennyi a különbség a két nézőpont között. ½ 9-re végeztünk a felszerelés kenukhoz 

szállításával, elkezdtük a kenuk megrakását. Ekkor jött egy határőr, egy vámos és két horvát 

egyenruhás, nyilvánvalóan közülük is az egyik határőr, a másik vámos volt. Udvariasak vol-

tak, semmi probléma nem volt, a magyarokkal jól elbeszélgettünk. A horvátok elvitték az 

útleveleinket, de öt perc múlva már hozták is vissza. Ezzel gyakorlatilag megtörtént a Ma-

gyarországról való kilépésünk és belépésünk Horvátországba. 9-kor mindnyájan elindultunk. 

Áteveztünk a túlpartra, kb. 500 m-re lejjebb lévő homokos partra, ahol még egyszer alaposan 

lekötöttünk a holmijainkat és röviden fürödtünk. Első megállónk a 70 fkm táján, a bal parton, 

homokos szakaszon volt, ez az utolsó magyarországi kikötőhely, innentől már mindkét part 

Horvátország. A 65 fkm-nél a szakadozott felhőből hullott néhány csepp eső. Egész nap vál-

tozóan felhős volt az ég, sokat és erősen sütött a Nap, alig fújt néha egy kis hűsítő szellő. P. 

Laci már a 62 fkm-nél ebédszünetet akart, de még korán volt, ezért tovább evezetünk, és az 59 

fkm-nél a jobb parton, széles homokzátonyon kötöttünk ki ebédelni ¾ 12-kor. Kikötésünkkel 

néhány nagy, fekete madarat, talán hollót riasztottunk el. Kevés volt az árnyék, szúnyog vi-

szont sok. P. Laci kettőig akart ebédszünetet. A túl parton egy horgászt láttunk. Alig kötöt-

tünk ki, jött lentről fölfelé egy kajakos. Nem mehetett sokáig, mert hamarosan már visszafelé 
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evezett. Egy rendőr motorcsónak is érkezett fentről két rendőrrel. Lelassítottak, közel jöttek 

hozzánk, szinte megálltak a folyón, de nem kötöttek ki. Kérdezték kik vagyunk, hová me-

gyünk. Gábor oroszul és V. Laci szlovákul elmagyarázták úti célunkat. Erre köszöntek és 

mentek tovább lefelé. Jött fentről egy kenus is a fiával. ½ 2-kor már majd mindenki unta a 

pihenőt, ezért tovább indultunk. Aki a pihenő alatt fürödni akart, mélyen be kellett gyalogol-

nia a térdig is alig érő vízbe. Láttuk, hogy az 57 fkm-nél, Belišće északnyugati szélénél és az 

56-nál lévő sziget csúcsokon is lett volna jó ebédelő hely. Az 54 fkm-nél van Belišće közúti 

hídja, alatta a jobb parton nagy fűrésztelep. A településből egyéb nem látszik a folyóról. Az 

50 fkm alatti zátony nem létezik, de szerencsére megláttuk, hogy a 48 fkm-nél a jobb parton, 

egy mellékág végénél van homokos part. Ugyan rövid, de messziről jól látszott. Itt álltunk 

meg pihenni. Néhány száz méter hosszan lefelé a parton kis házak vannak. A 43 fkm-nél egy 

erős balkanyar homorú ívén, a jobb parton fekszik Nart (Nard) település. A légi fotó térké-

pünk ide jelez jó táborhelyet, de nekünk ez még túl korai lett volna, nem is keresgéltük. A 40 

fkm-nél volt a jobb parton egy kis sziget mögötti homokzátony. Lejjebb 100 m-re jó magas, 

homokos hely van, akár táborozhattunk volna, de egy motorcsónakos sátra állt ott. Azt ter-

vezgettük, hogy meddig menjünk, hol kössünk ki éjszakázni? Azt tanácsoltam, hogy a 35 fkm 

tájékán keressünk táborhelyet, a horvát kollégáktól kapott légi fotó térkép a 29 fkm-nél jelez 

táborozásra alkalmas helyet. A 38 fkm-nél a bal parton lett volna jó táborhely, de az még ko-

rán volt. A 36 fkm-nél a jobb parton nem volt jó hely, a 35 fkm alatt pedig egyáltalán semmi 

sem volt a jobb parton. A 33 fkm-nél a bal parton kikötöttünk. P. Laci szerint jó lett volna a 

hely táborozásra. A hibája csupán az volt, hogy a homokos rész alig volt magasabb a vízszint-

nél, a magasabb részt pedig aljnövényzet fedte, macsétával kellett volna a sátorhelyeket leka-

szálni. Pali megkérdezte, a közelben fürdőzőktől, hogy mire lehet számítani lejjebb. Azt 

mondták, amit a térképről is látni lehetett. A 32-31 fkm között a jobb parton nagy homokpad 

van, rengeteg volt a fürdőző, a parton sok autó és valami út, hídépítés nyomait is fel lehetett 

fedezni. Mindkét parton egy bizonyos sávban le volt irtva az erdő, és mindkét parton egy cö-

löpverő állt. Nem sok kedvünk volt itt kikötni. V. Laci messze előre ment, így ő nézte ki a 

táborhelyet. A 29 fkm-nél a bal parton sok a fürdőző, a jobb parton a 3-4 m magas terepszin-

ten kis házak állnak, Josipovac-hoz tartozó nyaralók. A térképünk ide jelez táborhelyet, de a 

vízről nem láttuk a megkérdőjelezhetetlent. A meredek part előtt sok motorcsónak volt kiköt-

ve. Élvezhettük néhány motorcsónak és egy vízisíző hullámait. V. Laci Palival a 28,5 fkm 

szelvényig ment előre, ahol kikötöttek, hogy körülnézzenek táborhely érdekében. Nem sokkal 

később jött is Laci, hogy menjünk lejjebb, még néhány száz métert, mert ott egy büfé előtt sík, 

gyepes területen sátorozhatunk. Egy kis, homokos partnál kötöttünk ki, ahonnan meredek, 

homokos úton vittük fel a víz felett 5-6 m-rel magasabb terepre a cuccokat. A kenukat a víz 

mellett hagytuk. Gyepes, vízszintes terepen verhettük fel a sátrainkat, a büfé előtti asztalokat 

és padokat használhattuk. Jó volt a hideg sör és az üdítő. A büfé WC-jébe is bemehettünk. Hat 

után néhány perccel kötöttünk ki, két óra múlva, nem sokkal nyolc után már együtt vacsoráz-

tunk. P. Laci és Ili ízletes paprikás krumplit főzött. A sokasodó felhők láttán ½ 10-kor már 

lámpafénynél feltettem a sátorra a külső fedőt. Elhallgatott a büfé zenéje, 10-kor bezárt, ½ 11-

kor a többség már a sátrába vonult, néhányan még jó hangosan beszélgettek, nevetgéltek. 

Gyenge szellő susog, a tücskök ciripelnek, néha egy-egy hal csobbanása hallatszik. Elcsitultak 

a beszélgetők, nyugodtan alhattunk. Többször felébredtem hajnalban, és megint hülye álmaim 

voltak. Ötkor kimentem pisilni, Kova már a sátra mellett ült és elmélkedett. Visszafeküdtem 

és visszaaludtam. ½ 6-kor is felébredtem, de újra visszaaludtam.  
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Július 19. – kedd, a 9. nap 

 

Táborhely indulás-érkezés Időpont 
Napi 

menetidő 

Folyó ol-

dal 

Folyam 

km 

Napi menet-

táv [km] 

Josipovac nyaralóinál, büfé előtt 8
15

 
1

45
 

Jobb part ~28 
28+14 

A Dunán, Erdőd horgász kikötője 18
30

 Jobb part 1368 

 

Hat előtt 5 perccel keltem fel. Ekkor már sokan fenn voltak. A Nap a szemközti fák fölé 

emelkedve kezdett sütni. Toncsi és Józsi lementek a folyóra fürdeni. A nyugati ég borult volt, 

kelet felé még csak változóan felhős. Gyenge szél fújt. Sem pára, sem szúnyogok nem voltak. 

½ 7-kor a keleti ég is felhőssé vált. ½ 8-kor pedig néhány csepp eső is esett. A nap folyamán 

változóan felhős volt az ég, de sokat sütött a Nap, említésre méltó szél nem fújt. Kényelmesen 

készülődtünk. A szokásos kolbászt, sajtot reggeliztük. V. Laci megint nem evett reggelit, elő-

re vetítve, hogy nap közben gyenge lesz. A kocsmáros előzékenyen kinyitott 7-kor, így a WC-

t is használhattuk, de többünknek ez már késő volt. Szerencsére rendelkeztünk WC kulccsal. 

¼ 9-kor indultunk. Láthattuk, hogy a kb. 28 fkm-nél táboroztunk. Kényelmes evezéssel értünk 

Eszékre (Osijek). Kerestük a jó kikötő helyet, de mindkét part rendezett, köves. A 24,3 fkm-

nél olyan híd van, amely nincs még a légi fotó térképen sem, de látszik az építés kezdete. A 

21 fkm-nél gyalogos híd van, a balparton akartunk kikötni, mert messzebbről úgy látszott, 

hogy ha nem is ideális homokos part, de mégis kikötésre alkalmas. Szerencsénkre észrevettük, 

hogy a jobb parton egy gát mögött keskeny öböl van, és benézve láttuk, hogy ez csónakkikö-

tő. Mindkét partja köves, de ki tudtunk kötni, a kenukat a vízen hagytuk, az öbölben nincs 

hullámzás. Ez a kikötő hihetetlenül jó helyen van, közvetlenül a belvárosnál. ¼ 10-kor kötöt-

tünk ki, a városba menők 11-ig kaptak kimenőt. Én is be szerettem volna menni, de lusta vol-

tam szépen felöltözni. Utólag látom, hogy ez milyen nagy hiba volt részemről! V. Lacival, 

Józsival, Toncsival, P. Lacival, G. Lacival „vigyáztunk” a kenukra, valójában a parton levő 

házsor egyik elegáns éttermének teraszán ültünk és söröztünk. Innen bizony a kenukat nem 

lehetett látni. Amikor ½ 11-kor többen megjöttek, Pali elhívott bennünket fagylaltozni. Ili, 

Toncsi és Józsi is jött. A fagylalt nagyon finom volt – a sárgadinnye különösen -, és jókora 

adagot adtak. 11-kor indultunk tovább. A város a vízről csak korlátozottan látható, de ami 

látszik, az szép. Jó lett volna hosszabb időt eltölteni itt. 12-kor már a 13 fkm tájékán jártunk. 

Az itt levő sziget jobb oldali ága a felső végén le van zárva, az igy kialakított holtág alulról 

nyitott kikötő, mellette mindenféle ipartelep van. A délkeleti szellő rendkívül büdös levegőt 

hozott. A sziget melletti baloldali ág keskeny, ez a hajózó út. Egy kis teherhajó jött fölfelé. 

Amikor mellénk ért, udvariasan lelassított és üdvözlésünket is fogadta. Viszont mögötte a 13 

fkm-től egészen a sziget végéig igen sok nagy hullámot hagyott maga után. A sziget vége után 

a jobb partról valami szennyvizet engedtek a folyóba. Ettől kezdve büdös volt a víz, szenny-

víz és olaj szagú Előbb a bal parton akartunk kikötni ebédszünetre, de ott keskeny és iszapos 

volt a part, rengeteg békával. Végül a 9 fkm-nél kötöttünk ki ¾ 1-kor ebédelni, a jobb parton. 

Itt kissé homokosabb volt a part, de itt is rengeteg volt a béka, két kis kígyót, valószínűleg 

vízisiklót is láttunk. Viszont egyáltalán nem voltak szúnyogok, feltehetően a békák ették meg 

őket. Kettőig pihentünk. Még én is lefeküdtem és el is aludtam. Kényelmes készülődés után ¼ 

3-kor indultunk tovább. A 4 fkm-nél kötöttünk ki, a jobb parton, homokzátonyon. Itt tisztának 

tűnt a folyó, és ez volt az utolsó fürdés a Dráván, de fürdés közben érezni lehetett a víz kőolaj 

szagát. A Dráva bal partja ezen a szakaszon egy hatalmas ártéri erdő, természetvédelmi terü-

let, a Kopácsi rét. A parton több helyen láttuk a táblát, hogy „Vigyázat tilos a kikötés, akna-

mező!” ½ 4-kor értük el a Dunát. A Dráva 0 fkm tábláját nem láttuk sehol, ezért a vízen 

fényképezkedtünk. Azután észrevettük a 0 km táblát is, de az teljesen ki volt dőlve, alatta 

mintegy 100 m-rel kötöttünk ki, homokos partra, a Duna jobb partján, majd egy kőszórás gá-

ton araszoltunk el a táblához. Igazi csoportkép nem készülhetett, hiszen néhány a kenuk mel-
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lett maradtak, mert jött felfelé a Dunán egy teherhajó. A Dráva torkolata a Duna 1382 fkm-

jénél van. A fényképezés után eveztünk tovább, és az 1381-es fkm-nél a jobb parton Almásnál 

(Aljmaš) kötöttünk ki. Rendkívül iszapos volt a part. Többen bemenetünk a településre, hogy 

vizet kérjünk, és elmentem, hogy a folyóról jól látható, rendkívül érdekes templomot körbe-

járjam és lefényképezzem. V. Laci és Pali bort vett és nekem egy kis narancslét. 5 órakor in-

dultunk tovább. A társaság fáradt volt, jó lett volna egy jó táborhely, de sehol sem láttunk. A 

bal parton, a szerb oldalon egymást érték a jó táborhelyek, de mi Horvátországban voltunk, 

nem akartunk határsértők lenni. Az 1372 fkm-nél V. Laci és Pali megkérdezték egy horgász-

tól, hogy hol lehet táborozni. Azt mondta, hogy vagy ott a homokzátonyon, vagy három km-

rel lejjebb, Erdőd (Erdut) településnél. Mi az utóbbi mellett döntöttünk. A 3 km-ből a való-

ságban 4 km lett, az 1368 fkm-nél kötöttünk ki, egy sarkantyú után, ½ 7-kor. A táborhely egy 

lejtős terület elég rendezetlen, halászok, horgászok kikötőhelye, a házak és a folyó között. 

Állítólag 200 m-re van a kocsma. Nyolc órakor főtt a vacsora, krumplistészta. Néhány elmen-

tek a kocsmába, néhányan a folyóról látható várba. Én a naplót írom. Az ég változóan felhős, 

feltettük a sátrak külső tetőit. Csend és nyugalom van, nincsenek szúnyogok. Kezd sötétedni, 

és a bögölyök is elültek. Egy horgász motorcsónakkal halk pöfögéssel érkezik és kiköt. A 

nem messze lévő híd, országút felől autók hangja szűrődik ide. ½ 9-től vacsoráztunk, egyre 

sűrűsödő homályban. Szerencsénk, hogy egy utcai lámpa idevilágított. Vacsora után rövid 

eligazítást tartottam, a mai és a holnapi napról. A Mura és a Dráva végigevezése után a Duna 

már csak a hab a tortán. A tortán, mert ünnepnap van ma, Toncsi születésnapja. A közösség 

nevében egy tábla – kissé folyékony – fehér csokoládéval köszöntöttem. Józsi egy szív alakú 

desszertet adott. Toncsi egész nap várta, hogy megköszöntik, csodálkozott, hogy Józsi miért 

nem teszi ezt meg. Így aztán igazán nagy volt a meglepetése, hogy nem feledkeztünk el ünne-

péről. Előjöttek a szúnyogok. Előlük ½ 10-kor a sátramba menekültem. A sátorban nagy a 

hőség és alig van levegő.  

 

Július 20. – szerda, a 10. nap 

 

Táborhely indulás-érkezés Időpont 
Napi 

menetidő 

Folyó ol-

dal 

Folyam 

km 

Napi menet-

táv [km] 

A Dunán, Erdőd horgász kikötője 8
15

 
~11

00
 

Jobb part 1368 
52

5
 

Opatovac sziget bal oldalán ~19
15

 Jobb part 1315,5  

 

Ötkor felébredtem, de tovább aludtam. Hat előtt 10 perccel keltem fel. Többen már fenn vol-

tak. Hat után néhány perccel én is felmentem a várhoz. Az ég erősen felhős volt, nem túl erős 

harmat vizesített mindent. Fenn a dombon természetesen minden száraz volt. Egy út löszfalak 

között vezetett fel a faluba. Felérve balra egy kissé rossz állapotú kastély látható, jobbra egy 

szépen karbantartott templom. Egy kis, elhanyagolt, lakatlannak fűnő ház falán és redőnyén 

lövések nyomai. A legtöbb ház azonban nagyon szépen karbantartott. A vár rom. A főtorony 

belsejébe egy ajtón keresztül be lehet nézni, a torony belül teljesen üres. A vártól szép a kilá-

tás, és a táborhelyre is le lehetett látni. A nézelődéssel és fényképezéssel együtt fél óra alatt 

visszatértem a táborba. Az ég erősen felhős volt, de rövid időre a Nap is kisütött. Nehéz volt 

megítélni, hogy milyen napnak nézünk elébe. Amikor mentem lefelé, a löszfal felől zajt hal-

lottam, azt hittem éppen omlás történik, pedig csak egy őz csörtetett a bozótban. Engem nem 

támadott meg, nem úgy, mint Verát Radgonánál. Attól a házaspártól, akiknek a háza előtt 

táboroztunk gyümölcsöt és mindenféle zöldséget kaptunk ajándékba. Itt is megállapíthattuk, 

hogy az emberek, a helyi lakosok mindenhol barátságosak, segítőkészek. ¾ 7-kor szépen sü-

tött a Nap, a holmik megszáradtak. ¼ 8-kor hirtelen sötét felhők érkeztek és hiába kezdtünk el 

azonnal sietősen összepakolni, még be sem tudtunk mindent csomagolni, amikor már gyengén 

esni kezdett. Így a sátrakat már csak vizesen tudtuk elrakni. Gyenge esőben, élénk északnyu-
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gati szélben, ¼ 9-kor indultunk. Az eső alábbhagyott, elállt, remélni lehetett, hogy eloszlanak 

a felhők. A szél is jelentősen mérséklődött. Egy órai evezés után az 1360 fkm-nél, a Dályai 

(Dalj-i9 sziget felső csúcsán szép homokos parton kötöttünk ki rövid pihenőre. Rövid időre 

kellemesen kisütött a Nap, de látható volt, hogy lesz még több eső. Továbbindulva a csapat 

egyik fele – Jancsiék, Robiék és mi – az erős széllel küzdve átvágtunk a bal parthoz szélár-

nyékot és kisebb hullámokat remélve. Mire átértünk, esni kezdett, és változó intenzitással 

esett. Kis idő múlva a bal kanyarban minden hajó a bal part felé húzódott. Sajnos mi hiába 

mentünk hamar a part közelébe, igazi szélcsendet és sima vizet nem találtunk ott sem. A 1355 

és 1354 fkm között a bal part közelében egy Szerbiában élő bosnyák horgász dolgozott. Pali 

és V. Laci két nagy dévérkeszeget és egy szép harcsát vettek olcsó pénzért. Változó esőben 

eveztünk. Az 1349 fkm-nél ki kellett kötnünk a bal parton, mert Gábornak pisilni kellett. A 

többiek meg sem álltak, húztak tovább. Így egyedül Gábor lett a szerb parton határsértő. Az 

1345 fkm-nél a jobb part melletti sziget csúcsánál kötöttünk ki rövid pihenőre. Olyan lapos 

volt a part, hogy a kenuk a víz széltől 10-20 m-re megfeneklettek. Kellemes volt a langyos víz 

a fázó lábfejeinknek. Rövid tocsogás és beszélgetés után tovább eveztünk, és az 1342 fkm-nél 

a sziget alsó vége után a jobb parton, homokos helyen kötöttünk ki ebédszünetre, nem sokkal 

12 után. A szokásos kolbászt, sajtot ettük paprikával, paradicsommal, hagymával. Ebéd után 

Kova megölte és megpucolta a halakat. Fél kettőkor azzal indultunk tovább, hogy Vukováron 

megállunk vizet vételezni. Én arra gondoltam, hogy az 1333 fkm-nél lévő kompnál fogunk 

kikötni. Fényképeztük a háború óta még mindig romos, szétlőtt épületeket, V. Lacival és Pali-

val találgattuk, hogy 2007-ben hol táboroztunk a bal parton, valahol az 1336-1335 fkm-ek 

tájékán. Most jóval magasabb vízállás volt, mint akkor, nem igazán ismertük fel a táborhe-

lyünket. Áteveztünk a jobb part közelébe, az 1333 fkm-nél levő kis szigetre, amely a szerb 

oldalon van is csak távolról néztünk. A korábbi túránk során itt a kedves halászok között sö-

röztünk, üdítőztünk, és halat is vettünk. Végül is nem álltunk meg Vukováron vizet vételezni, 

csak P. Laciék és V. Laciék kötöttek ki egy rövid pisi szünetre. P. Laci az 1329 fkm-nél lévő 

üdülőkhöz, Vučedol-hoz vitt, mert 2005-ben ott éjszakáztak Orosz Laciékkal egy ifjúsági 

központban, és ott remélt vizet venni. Az ifjúsági tábor azonban már nem létezik, víz nem 

volt. Egy általános pisi szünet után eveztünk is tovább. Az 1322 és 1321 fkm között Szattánál 

(Sotinnál) álltunk meg, hogy vizet vételezzünk. Többen bementek a faluba vízért. Míg mi 

néhányan a parton vártunk, rövid időre kisütött a Nap és a part egy kis részén élvezhettük me-

legítő erejét. Mikor a faluba menők a vízzel visszajöttek, megjött egy rendkívül csúnya, fekete 

felhő is, és amint elindultunk, az eső is eleredt. Hátratekintve igen komolyan zuhogó részt 

láttunk, de szerencsénkre ez nem jött utánunk. Elromlott az órám, ezért csak becsülhettem, 

hogy hét is elmúlhatott, mire kikötöttünk az Opatovac előtti sziget bal oldalán, szép, homokos 

parton. Korábban megkértem V. Lacit, hogy menjen előre és az 1315 fkm tájékán keressen 

táborhelyet. Én eléggé lemaradva eveztem utánuk, csapatunk meglehetősen szétszóródott. 

Már messziről kinéztem ezt a jobb oldali homokos helyet, és nem értettem, hogy V. Laciék 

miért nem kötnek ott ki. Hatalmas ordibálásba kezdtem, míg végre eljutott a kérésem Lacihoz 

és ezután ki is kötöttek. Azt mondta, hogy természetesen ő is látta ezt a csodálatos sátorhelyet, 

de mivel még nem volt ott az 1315 fkm, a kérésnek megfelelően addig akart evezni. Én ter-

mészetesen csodálkoztam ezen, hiszen ha egy jó táborhelyet látunk, akkor egy-két km ide 

vagy oda, egyáltalán nem lényeges. Gyorsan felállítottuk a sátrakat, Ili lencsét főzött. Kova 

pedig a halakból halászlét, egy részüket megsütötte. Nyolc óra is lehetett már, mire álltak a 

sátrak. Homokban nagyon kellemes sátrat verni, de egy kis feladat elsimítani a sátorhelyeket. 

Veszélyesen gyülekeztek a felhők, itt-ott villámlott is, ezért mindenki feltette a külső tetőt is. 

A táborhely ideális, a legjobb helyen, a településről a szigetre vezető kereszttöltés és út folyta-

tásában van. Így Zoli könnyen megtalálhatta Barátnőjét, aki autóval értük jött, és természete-

sen a mi táborunkban aludt. Erősen sötétedett, amikor elkezdtük a lencsevacsorát, amely a 

szokott módon nagyon finom volt. ½ 10-kor már teljes sötétben kezdtem a sátramban naplót 
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írni. Közben elkészült a hal. G. Laci vezetésével még a vacsora előtt tábortüzet raktak. Első-

sorban a fiatalok ülték körül. Most, amikor befejezem a nap leírását, már mindenki a sátrába 

vonult, a tüzet is eloltották, csak gyenge horkolás és a falu kutyáinak távoli ugatása hallatszik. 

Nem lesz meleg az éjszaka. Az időt egyáltalán nem tudom, mert az órám mellett a telefonom 

is elromlott. Nem tudom, hogy holnap hogyan találjuk meg egymást sógorommal, Bocs Jó-

zsival, aki teherautóval jön értünk. A sátorból kinézve látom, hogy már jórészt csillagos az ég. 

Egy keveset aludtam, amikor azonban esni kezdett. Miközben behúztam a külső tető ajtajának 

a cipzárját, láttam, hogy az eső ellenére csillagok is vannak az égen. Az éjszaka során később 

ismét felébredtem. Az ég közepesen felhős volt, gyenge szél zúgatta a fákat, a túl parton egy 

önjáró uszály araszolt csendben, halk zúgással fölfelé.  

 

 

Július 21. – csütörtök, a 11. nap 

 

Táborhely indulás-érkezés Időpont 
Napi 

menetidő 

Folyó ol-

dal 

Folyam 

km 

Napi menet-

táv [km] 

Opatovac sziget bal oldalán 8
45

 
2

45
 

Jobb part 1315,5 
16

5
 

Újlak, kikötő feletti csónakrámpa 11
30

 Jobb part 1299  

 

Fél hét előtt valaki jó reggelt kívánt, erre ébredtem fel. Fél hétkor már túl voltam a reggel leg-

fontosabb teendőjén. Az éjszaka az órám elindult és Jancsi órájához beigazítottam. P. Laci a 

lemerült telefonomat is tölteni kezdte. Úgy látszik, kiegyenesednek a görbék. Az égen szaka-

dozott rétegfelhő takarja a Napot, de remény van rá, hogy ma nem esik sok eső. Mindenki 

készülődik. A tegnapi maradékot reggeliztük, halászlé is volt, de én lencsét ettem. Kényelme-

sen készülődtem, de közben háromszor is el kellett vonulnom a magányba. Jancsi meg is kér-

dezte, hogy nincs-e segítségre szükségem? De nem volt, pont az volt a baj, hogy jött az segít-

ség nélkül is. Egyébként ez nem jelentett különösebb nehézséget. Mindenesetre én készültem 

el utolsónak, és szokatlanul későn, ¾ 9-kor indultunk csak útnak. Én még indulás előtt a pisz-

kosoknak egy utolsó fürdést vezényeltem. Voltak, akik már túl voltak ezen, mások eleve tisz-

ták, így csak én fürödtem piszkosként egyedül. Nekem viszont feltétlenül szükséges volt, mert 

ezen a túrán eddig a Dunában még nem fürödtem. Az ég változóan felhős, a szél gyenge, ké-

nyelmes tempóban indulhattunk, nem hajtott a tatár. Táborhelyünk az 1316-15 fkm között 

volt, ideális táborhely. A szinte nyílegyenes folyón kényelmes tempóban eveztünk. Egy svájci 

tulajdonú nagy üdülőhajó előzött meg bennünket, de olyan kényelmesen haladt, hogy alig 

okozott hullámokat, nem kellett ráfordulnunk. A jobb part mellett eveztünk, kivéve Jancsit, 

aki egyedül a bal part közelében evezett. A jobb parton néhol láttunk horgászokat, teheneket 

és más állatokat, de olyan jó táborhely, mint ahol aludtunk, nem volt több. Atya (Šarengrad) 

előtt a jobb parton kötöttünk ki, az 1307 fkm tájékán, 10 óra körül utolsó pihenőre. A pihenő a 

szokottnál hosszabb volt, mert több adag feketekávét kellett lefőzni. A part kavicsos, kagylós 

és kissé iszapos volt, de volt füves rész is, akár táborhely is lehetett volna. Egy hidegvízű kis 

ér is torkollott a Dunába, valószínűleg a löszfal aljában van a forrása. Józsi egy bámulatos 

mozdulattal ugrott a partra, sajnos nem volt kéznél a fényképezőgépem, hogy megörökítsem. 

Zoli barátnője nagyon finom almás pitét hozott. A süteményes doboz pillanatok alatt kiürült. 

A kikötőhelyről már jól látható volt végcélunk Újlak (Ilok), a templom a domb tetején. Az 

utolsó evezős szakasz már tényleg a levezetést jelentette. Egy-két kisebb jacht előzött meg 

bennünket, más esemény nem történt. Az 1301 fkm tájékán megkértem V. Laciékat, jöjjenek 

mellénk, készüljön rólunk olyan kép, amelyen a háttér a domb a várral, templommal. 2007-

ben is készültek ilyen felvételek. G. Laciék is odajöttek és kérték, hogy készítsek róluk is 

ilyen képet. A gépem azonban pont ebben a pillanatban jelentette ki, hogy betelt a memóriája, 

ezért csak G. Laci fényképezőgépével tudtam elkészíteni a képet. Ő nagyon óvatosan adta oda 



 20 

nekem, én is féltem, nehogy a vízbe ejtsem. ½ 12-kor kötöttünk ki az 1299 fkm-nél, ahol egy 

kis öböl van, amelyet egy kőszórás gát véd a hullámoktól és egy kikövezett rámpán lehet víz-

re tenni a hajókat. Az utolsó néhány száz méteren igen hullámos volt a Duna. Érdekes, hogy 

hasonló volt a helyzet Szulinához, ahol 2007-ben búcsúzott igen hullámos vízzel a folyó. Itt a 

hullámok azért nem voltak nagyok, csupán a szél fodrozta, de egy kevés víz így is becsapott a 

kenuba. Nem baj, mert így a takarításnál kevesebb vizet kell majd belemerni. A kikötésnél 

egyszerre csak 2-3 kenu tudott kirakodni, ezért kissé lassú volt a munka. A csomagokat felvit-

tük egy gyepes részre, és kitakarításuk után a kenukat is egy kis autófordulóhoz. Robi, aki 

Zoliék kocsiját hozta el, már a parton várt, amikor kikötöttünk. A P. Laciék által szervezett, 

kenukat szállító utánfutó Atyánál látott bennünket, a kikötőbe Újlakra ½ 1-re ért. Érkezésünk-

kor telefonon beszéltem sógorommal, Bocs Józsival, aki egy kis teherautóval jött értünk. Ő 

akkor még csak Vukovár előtt járt. A hajókat a karniszterek vizével tisztára mostuk, a csoma-

gokat szállításra felkészítettük. Mire a kenukat felraktuk az utánfutókra, megjött Józsi is. Sze-

rencsére egyenesen odatalált a partra. Felvettem a cserkészegyenruhám és csoportképeket 

készítettünk. P. Laciék a kenukkal kettőkor indultak el, majd Zoliék Robival és G. Lacival. 

Vera, K. Laci, V. Laci és Pali, valamint én még a parton, a kikötő nem üzemelő büféjének 

asztalainál megebédeltünk. A választék a szokásos volt, kolbász, sajt paprikával, paradi-

csommal. Amikor elindultunk, előbb felmentünk a várhoz és a templomhoz. Egy parkolóban 

álltunk meg. V. Laci az autó mellett maradt. A vár szép, most is folynak feltárások. A temp-

lom oltára alatt egy üvegkoporsóban fekszik egy szerzetes, talán a hős Kapisztrán Szent Já-

nos. Kb. négy órakor indultunk hosszú utunkra. Vukovárnál előbb az Lidl-nél álltunk meg 

némi vásárlásra, majd egy benzinkútnál pisilni és kávézni. Megdöbbentő volt a folyóról már 

látott szétlőtt víztornyot – a „szerb és horvát barátság” emlékművét – a másik oldalról látni, 

hasonlóan a szétlőtt gyárakat is. Újlaktól Vukováron át a 2-es számú úton haladtunk Eszékig. 

Itt dönthettünk, hogy melyik határátkelőn jövünk Magyarországra. Mehettünk volna Mohács 

felé, és akkor Udvarnál van határátlépés. Mehettünk volna Alsómihojlác (Donji Miholjác) felé 

és akkor Drávaszabolcsnál léptünk volna Magyarországra és Harkályon át jutottunk volna 

Pécsre. Mehettünk volna Verőcéig (Virovitica-ig), és onnan Barcsra. Én vagy tíz éve egy ma-

gyar-horvát hidrológus tárgyaláson Nekcsén (Našise) voltam. Emlékeztem, hogy az odaúton 

Barcs felé mentünk, hazafelé azonban végig Horvátországban a 2-es számú úton Varazsdig 

(Varasd-ig). Most is ezt az utat választottuk. Varazsdtól hazáig úgy ismerem az utat, mint a 

tenyeremet. Az út minősége nem volt rossz. Csak… ! Eszék és Nekcse között kb. 30 km hosz-

szú útépítéses szakasz volt. Délután már nem dolgoztak, de a burkolat minősége csapnivaló 

volt, hosszabb szakaszon csak kőzúzalék és utána végig Varazsdig – a térkép nem is mutatta – 

hogy szinte végig lakott területen belül vezet az út. Település a településig ér. Olyan falvak is 

vannak, amelyeket a térkép nem is jelöl. Azok a falvak pedig, amelyek a térképen csupán egy 

ponttal vannak jelölve, a valóságban több km hosszúak. Egy rövid pisi és cigaretta szünetet 

tartva csak jöttünk és jöttünk. Bocs Józsi nagyon betartotta a közlekedési szabályokat én biz-

tosan vadabbul vezettem volna. Már elmúlt kilenc, mire elértük Varazsdot. Tapasztalatból 

tudom, hogy személyautóval innen az út másfél óra Szombathelyig. A térkép ezen a szaka-

szon is kevesebb falut jelöl, mint a valóság, de itt már nem volt szükségem térképre, hogy 

navigáljak. Muraszerdahelyen léptünk át Szlovéniába. Mind a horvát, mint a szlovén vámos 

belenézett az egyik hordómba, de a határátlépés így is néhány perc alatt elrendeződött. Tíz 

órakor léptünk át Rédicsnél Magyarországra, itt a schengeni határ miatt minden ellenőrzés 

nélkül csak át kellett autóznunk. A MOL kútnál megálltunk pisilni, cigarettázni. Innen már én 

vezettem az autót Toronyig. Zalalövőig építik az utat és kamionok is vannak szép számmal, 

nem lehet száguldozni. 11-re mégis megérkeztünk hozzánk. Útközben el-elmondtam a látni-

valókat társaimnak Nem sokkal Szombathely előtt Sorokpolánynál az út szélén autók álltak, 

és amikor elsuhantunk mellettük, láttuk, hogy a kenukat szállító kisbusz és utánfutó és egy 

autómentő. Nem tudtuk, hogy mi a baj, de látszott, hogy nem baleset, hanem valami műszaki 
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hiba. Megérkezésünk után Vera, K. Laci és Gábor átpakoltak a kocsijukba, majd elvégeztük a 

szertartásos fogmosást. A fogmosás utáni pillanatban döbbentem rá, hogy így nem tudok el-

menni, segíteni P. Laciéknak. Veráék a fogmosás után ½ 12-kor elindultak haza. V. Lacival és 

Palival levest és rakott krumplit vacsoráztunk. Ők fürödtek, majd lefeküdtek, én éjjel 2-ig 

Emese lányom kollégiumi jelentkezését intéztem. Ekkor azonban végre a saját ágyamba fek-

hettem le aludni.  

 

 

Július 22. – péntek, a 11+1. nap 

 

A szokásnak megfelelően negyed hatkor a vekker csörgésére ébredtem. Nem volt hosszú, kb. 

három órás volt az alvásom. Dolgozni kellett mennem. András püspök örült, hogy közel há-

rom hét elteltével és négy nap hiányzás után újra ministráltam. A munkahelyemen be kellett 

fejeznem Emese kollégiumi jelentkezését, mivel gondjaim támadtak a jelentkezési lapjának 

letöltésével, ezért kilenc helyett csak tízkor tudtam hazamenni V. Laciékhoz. Erzsi reggel 

elment Sárvárra a fürdőbe gyógykezelésre, ezért Laci és Pali egyedül keltek, reggeliztek és 

pakoltak. Lacin látszott, hogy türelmetlenül várja az indulást. Én hívtam vissza a kertből, 

hogy nézzünk körül utoljára, nem hagytak-e itt valamit nálunk? Laci tiltakozott, hogy felesle-

ges, ő mindent bepakolt. Ezután a garázsban a 20 l-es nagy karniszterét találtam meg, a szobá-

jában pedig az útlevelét. P. Laciék kertje elé voltak lerakva a kenuk, és ott volt az utánfutó is. 

Kiderült, hogy az utánfutó bal kereke teljesen tönkrement, kiszakadt. Az a csoda, hogy menet 

közben nem borult fel, és nem is értem, hogy így hogyan jutott be Szombathelyre. Ili és P. 

Laci behívott bennünket egy italra, egy szelet Horvátországból hozott dinnyére. Pali leírta a 

kefires lángos receptjét. P. Laciék elmondták, hogy Berzencénél jöttek át a határon és tíz óra 

tájban történt a baj. Először furcsa hangokat hallottak, megálltak megigazítani a kenukat, 

majd indulás után néhány másodperccel újra jött a zaj, és akkor vették észre, hogy mi a hiba. 

Kocsik mentek értük, ők is kettőkor kerültek ágyba. Eljött Józsi és Toncsi is, búcsúzkodás 

után délben váltam el V. Lacitól és Palitól. A VIZIG előtt félreálltam, ők mentek tovább 

egyenesen Győr irányába. Ezzel számomra véget ért a túra. Vera még pénteken feltette a ké-

peit internetre, és e-mailon megírta, hogy fél háromkor érkeztek haza szerencsésen. Délután 

kipakoltam, kiteregettem a vizes cuccokat, de csak keveset tudtak a napon száradni, mert eső 

készülődött, kénytelen voltam a garázst telerakni.  

 

Ez a nap a Nándorfehérvári diadal ötszáz ötvenötödik évfordulója! 

 

Tíz és fél nap alatt 424 km-t eveztünk. A Mura mentén három nap alatt 105 km-t, a Dráván 

hat nap alatt 236 km-t, végül a Dunán másfél nap alatt 83 km-t.  

 

• • • • • 

 

Amikor a napló legépelését egy év késéssel, Erzsi munkájával befejezem, akkor először ismét 

csak a Jóistennek kell hálát adnom, hogy segítette utunkat, és megengedte baj nélküli, sikeres 

befejezését! Ezután szeretettel gondolok társaimra, akikkel ezt a szép teljesítményt közösen 

elértük. Ilyen népes csapattal régen eveztem, és több társammal most először. Kissé féltem, 

hogy hogyan lehet ekkora társaságot összefogni. A korkülönbség is meglehetősen nagy volt, 

és féltem, hogy a Piroska Laci által szervezett Arrabó-s, és az általam hívott zömmel VIZIG-

es társaság ne osztódjon ketté. A Jóisten segítségével és társaim bölcs, higgadt együttműködé-

sével semmi ilyen probléma nem következett be. Biztos vagyok benne, hogy a jó összhang 

segítette a teljesítést. Bízom benne, hogy mindnyájan jó emlékeket őrzünk meg e túráról!  
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Be kell vallanom, hogy nem fiatalodunk, és szerencsénk volt azzal, hogy hajózási akadályok, 

átemelések nélkül kifejezetten kényelmes és veszélymentes volt a túra. Öröm volt számomra, 

hogy az utolsó kikötés után Újlaknál kivétel nélkül mindenki azt kérdezte: „Jövőre hova me-

gyünk?” 

 

Hamza István 


