
kenutúra 

 

 

  A mostani AJTP hétvégénk a kenutúra volt, amit már mindenki nagyon várt. A Pozsonyi úti 

kollégiumból indultunk el péntek délután Sarudra busszal.  

  Az út nem volt túl hosszú. Amikor megérkeztünk a kempingbe felvették az adatainkat, és 

máris elfoglalhattuk a szállást. Ezután lementünk a tóra „fürcsizni”. Nagyon jól éreztük 

magunkat a parton és a vízben. Még vacsora előtt elmentünk Harsányi tanár úrral (ő volt a 

vízitúra vezető) evezőket választani. 

 

 Mindenki kiválaszthatta magának a megfelelő lapátot. Vacsora után lementünk a tóra és egy 

kis evezési gyakorlatot tartottunk. Mikor nagyjából belejöttünk a kenuzásba, 

visszamehettünk a szállásra. Felkészültünk a takarodóra, villanyoltás pedig este tízkor volt. 



 

 Másnap reggel hétkor volt 

ébresztő, nyolckor 

megreggeliztünk aztán 

szendvicseket készítettünk 

ebédre. Ezután kézhez 

vettük az evezőket és 

elindultunk a kenukkal. 

Megnéztük a Balázs Fokot, 

az Óhalászi Szigetet, az 

Óhalászi Holtágat és a 

Tündérfátyol Tornyot. Ott 

megebédeltünk és pihenőt 

is tartottunk. 

 

 A pihenő után a Ravasz Háton és a Kis Tiszán indultunk vissza. Még délután visszaértünk a 

kempingbe, és hétkor vacsoráztunk. A végére már mindenki fáradt volt, de mégis sokan 

lementek vacsora után fürdeni a tóra. Este tízkor elkezdett szakadni az eső, és reggel hatig 

meg se állt. De reggel hétkor mikor keltünk már csak szemetelt.  



Reggeli után megint szendvicseket gyártottunk. Borús, viharos nap volt, még az se volt 

biztos, hogy elindulunk kenuzni. Tízkor még is vízre szálltunk. Harsányi tanár úr azt javasolta, 

maradjunk a part közelében, ha véletlenül komoly vihar lenne, akkor könnyen vissza tudjunk 

jönni. Így aznap nem kenuztunk túl sokat, de még is jobb volt mint a kempingben ülni. Nem 

mentünk el Poroszlóra csak a Vidra Toronyig, és már négyre visszaértünk a kempingbe. 

 

 Aki akart elmehetett fürdeni a partra, hat órától pedig ki kellett takarítanunk a szobákat. Hét 

órára ez sikerült, és elmentünk vacsorázni. A busz nyolc órakor érkezett meg, mire 

megérkeztünk Egerbe már nagyon elfáradtam. Ez az AJTP hétvége is jó volt, nekem az összes 

többi is tetszett. 
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