
 

UTOLSÓ AJTP KENUTÚRÁNK 

 2014. augusztus 26-án kezdődött a 2013-2014 - es tanév 

utolsó bennmaradós hétvégéje. 

 Kedden, az egri vasútállomáson volt a gyülekező, az úti cél 

pedig a tiszafüredi Horgász és Családi Kemping. A 

megérkezés után indultunk is bevásárolni a vacsorához, ami 

saját főzésű sertéspörkölt volt, bográcsban. A főszakács Bocsi 

Sándor tanár úr volt. A laktató vacsora sokára készült el, így 

utána lefeküdtünk aludni. 

 Szerdán az ébresztő nyolckor volt, majd reggeli fél kilenckor.  

Azután kipakolás a kenukhoz, természetesen a faházak 

kitakarítása és elhagyása után. Ezek után a hajókat és a 

csomagokat a vízpartra szállítva vártuk az indulást. A vízre 

szállás nagyjából tíz órakor történt meg. A kenuzás alatt 

először a Füredi Holtágon vezetett az utunk. Ezután kis 

pihenő, napozás, ugrálás, ebéd és TÚRÓ RUDI következett, 

majd az élő Tiszán vágtunk át. De aztán főleg a Kis Tiszát 

fedeztük fel.  

Kisebb nagyobb 

kalandokkal volt 

tele az út, a 

mederkotró géppel 

való találkozástól 

kezdve az folyót 

elzáró fa 

akadályok 



elhárításáig, de jó csapatmunkával gyorsan átjutottunk ezeken 

is. Az utazás közben sokszor megálltunk kisebb pihenőkre 

vagy egy rövid fürdőzésre. Sajnos az utunkat lassította egy kis 

szembe szél a végén, de elviselhető volt.  

18 órára meg is érkeztünk Poroszlóra ahol az elszántabbak 

még borulási gyakorlatokat hajthattak végre a parttól nem 

mesze. Kis pihenő után felcuccoltunk a kempingbe. Itt is saját 

készítésű vacsorát ettünk, bográcsolt tojásos lecsó volt a 

menü. Tizenegy órakor volt villanyoltás. 

 Csütörtökön ébresztő nyolckor volt. Reggeli után 

szendvicsgyártással kezdtük a napot, hogy legyen mit enni a 

vízen. 10 órakor indultunk tovább Sarudra. Az erős 

szembeszél miatt csak a Kis Tisza csatornáján voltunk 

képesek közlekedni, de így is gyorsan haladtunk. Délben a 



vízen ebédeltünk, volt csoki osztás, amitől új erőre kaptunk és 

indulás tovább. 13.30. órakor megérkeztünk Sarudra. A 

hajókat kitakarítottuk és a helyükre tettük. Még napozni és 

fürdeni is maradt egy kis idő. 15.10- kor indult vissza a busz 

Egerbe.  

 A buszon örömmel ültünk, hogy végre ez az út is, amit már 

rég terveztünk, sikerült, és hogy a bennmaradós is jól telt el. 

Eger 2014. 09.03. 

Visztra Zsolt 

12. J. osztályos tanuló 

 


