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(Dömsöd – Duna – Sió – Balaton-Zala - Rába-Mosoni-

Duna) 823 km TC4-ben Szabó Attila, Varga Béla 
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Bevezetés 
 
2013-ban már megcsináltam a Naygkőrt egyedül egy 4-es túra kenuban. A 
legnehezebb volt társat találni hozzá, és ezért döntöttem az „egyszemélyes csapat” 
mellett. 
Mikor 2015-ben nyugdíjba mentem, gondoltam most már több időm lesz a 
csónakázásra. Hosszas előkészítés után 2017 áprilisában Dömsödön vettem egy 
vízparti üdülőt saját stéggel. 
 

  
 
Gyorsan kiderült, hogy nem elég a víz közelsége idő is kell az evezéshez. A ház körüli 
felújítások elszívták az időt, energiát az evezéstől, igy 2017-ben csak 1570 km-t 
sikerült összelapátolnom. Ezzel szemben kitanultam, és gyakoroltam egy csomó 
szakmát, csatornázó, vízvezeték szerelő, kőműves, szigetelő, favágó, lakberendező, 
..stb. Szabó Attila segített a csónak tároló, stég, és „kerti nappali” létrehozásában. 
Éppen, hogy csak maradt időnk a Csepelsziget kerülő csúcs megjavítására 12:33h ra. 
Azért volt fejlődés is a dunaújvárosi sárkányhajósók, „Dragon Steel” meghívtak és 
felvettek csapatba, így kerültem be a magyar válogatottba, most készülhetünk a VB, 
és EB-re is. 
 
Egyszer csak felhív Szabó Attila, gondoltam csoda történt, az egyéve megbeszélt és 
elfelejtett asztalos munkák jutottak eszébe, és azokat szeretné folytatni, de nem erről 
volt szó. 
Kérdezte: Elmennék-e vele a Nagykőrre? Neki minden időpont jó. 
Válaszoltam: Tudod, a kenu, sárkány versenyek, ház, család, baráti rendezvények, 
karácsonyig programozva vagyok, azért menjünk el, de gyorsan kell csinálnunk, mert 
idő az kevés van. 
Megadtam az első 10-napos lehetőséget, de az éppen nem esett a „minden idő jó” 
kategóriába, így született meg kis átprogramozással a 2018.05.06-18-as program, 
ebben már a tartalék napok is benne voltak „+” programmal Mosoni-Duna, Szigetköz, 
mintegy + 170 km-rel (Ha már lúd, legyen kövér) 
Gyorsan, rutinosan, profi módon ment az előkészítés, és elérkezett az indulás napja 
2018.05.06 vasárnap 17-18h. 
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1. nap, 2018.05.06. vasárnap Duna 31km, 2:36h Dömsöd – Dunaföldvár 
 
Reggel én kétfelé csomagoltam, mivel délelőtt még részt kívántam venni az országos 
outrigger bajnokságon Sukorón. Nina nem nagy lelkesedéssel nézte küszködésemet. 
Egyszer csak felhív Boros Zsuzsa Lacházáról, női hangon, és érdeklődik az indulás 
felől, mert terveznek eljönni búcsúztatni bennünket. Ezekután nejem tovább 
csökkentette a pozitív hozzáállását a dolgokhoz. Én nem tudok egyszerre sok dologra 
koncentrálni, maradt a verseny, és a Nagykör a fókuszban, így elértem a kompot a 
startot, és mind két kézzel döntős lettem Sukorón. Szerencsére csak egyik kézzel 
kellett a döntőt evezni, és hajóm óra harmadik ként nézet át a célvonalon. Nem 

hajthattam magam túl hisz kb. 800 km evezés vár rám😊 

 

 
 

 
 
Hazafelé is nyomtam a gázt, szerencsére nem találkoztam rendőrrel, de még itt is 
jöhet egy utólagos célfotó. 
Nina, már a vonaton döcögött Bécs felé. Attila megérkezett Dávid segítségével, és a 
hajóval, a lacházi bicós csapat is ott volt, és bedobálták az én előkészített cuccaimat 
is. (Semmi sem maradt otthon) Nekem csak a búcsúzással kellett foglalkozni sör, fotó, 
puszi, baráti kézfogások. 
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Ahogy a riporter mondaná, 17:30-kor elindítottuk a hajót, robogtunk a tassi zsilipig, 
mire a bicósok odaértek, nekünk már megrokkant a csónak szállító taligánk, és itt 
gondoltam először a megoldatlan vízügyes átemelésre. 
Szerencsére barátaink ott voltak és rekordidő alatt átemeltünk 
Már itt látszott, hogy ilyen búcsúztatás után nem adhatjuk fel, meg fogjuk csinálni. 

 
 
Ráálltunk a sodor vonalra és Dunaföldvárig letoltuk a hajót. Egy szúnyog sem ért utol 
bennünket. Megváltoztattuk az eredeti halászlés vacsorás tervet, a város előtt egy 
sóderes parton kötöttünk ki. Itt minden kéznél volt, hűtőszekrény, tűzifa, még egy 
karosszék is. 
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Sátor állítás, tűz, és a szúnyogok előbb kezdtek vacsorázni, mint mi, de jól működött 
riasztó spré elvette az étvágyukat, ezzel szemben a korty dömsödi pálinka a mienkét 
növelte. Attila egy csomó készételt hozott azt lakmároztuk. 
Már többször eveztünk együtt ez most is nagyon jól ment, de még együtt nem 
aludtunk, ez is sikerült, senki sem hallott horkolást, legalább is közülünk nem. 
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2. nap, 2018.05.07. hétfő Duna-Sió 87km, 9h Dunaföldvár Harc 
 
6-kor madárszóra ébredtem, mint otthon. Fölélesztettem a tüzet, megjavítottam a 
kamera lencsefedelét, visszavertem egy hatalmas hernyó támadását, szuttyogtam. 
Attila is fölkelt, kávét ”főzött” a tábori bögréjében, én meg inkább megnyaltam a 
dömsödit, hiába nem vagyunk egyformák, elfogadtuk egymás másságát. 
 

  
 
A pakolás már szinkronban, szó nélkül ment, mintha egész életünkben ezt gyakoroltok 
volna, nem beszélve az evezésről, persze ezt valóban gyakoroltuk. A Dunát 
mindketten jól ismertük, és minden km-nél volt valami érdekes történetünk, de kevés 
beszéddel suhantunk lefelé. Pakson intettem a sárkányhajónak, mintha vissza intett 
volna. 
 

  
 
Kalocsa Meszesen tervszerűen kötöttünk ki, és étlap nélkül rendeltük a sört halászlét, 
túrós csuszával. Tavaly óta átrendezték a műintézményt, szép kőkerítéses terasz, a 
halászlé bajai módon, hal külön. A WC fel újítva, még az arcomat is megmostam 
zuhanyozás helyett. 
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Biztoskézzel fordultunk be a Sióba, és éreztük a sodrás hiányát alólunk, de tudtuk, 
hogy lesz ez rosszabb is följebbi, mert megjön folyás, csak rossz irányból. 
Feltűnt a Keselyűsi zsilip, és izgatottan vártuk megúszuk-e az átemelést. 
 

  
 
Kipakoltunk, és fölmentem a kihaltnak látszó épületbe. Egy Napóleon méretű 
biztonságiőr fogatott, és kiderült, hogy zsilipelés nem lesz, de azt megengedte, hogy 
maradhatunk kerítésen belül a kipakoláshoz, nem kel csalánba 200m-rel arrébb 
menni. 
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Újra a „Vízügy megoldatlan átemelés kultúrájára” gondoltam, de egy közeledő platós 
autó megzavarta a gondolat bővebb kifejtését, és a sofőr elfogadta tiszteséges 
ajánlatomat, gépi úton emeltünk át. A csónakba pakolás előtt egy 2l-es sört dobtam a 
vízbe, hogy hűvös itallal ünnepeljük meg az átkelést. 
 

  
 
Nagy csodálkozásomra nem jött föl a palack, ez jelezte, hogy lesznek itt még gondok, 
de fejben megoldottam a rejtéjt, bizonyára iszapos a fenék, és beleragadt a nedű. A 
gyakorlat igazolta az elméletet egy evezővel visszaszereztük az italt a folyótól, ez 
pedig jó jel. Tudtuk élvezni a Gemenci erdő élményét, mert megjött az egyre erősödő 
sodrás, szemből. 
Harc környéken egy alkalmas helyen kikötöttünk, és tábort vertük. A magas víz 
nyomai még látszottak, a kiszáradt iszap, már meg repedezett, jólállt rajta a kanna 
vörösbor a szekszárdi dombok alján. Ez a kép is utalt rá, hogy óvakodjunk a 
kiszáradástól. 
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Attila rizst, sülthúst és palacsintát tálalt vacsorára, agyon bőségesre sikerült. Már túl 
voltunk az első éjszakán, így nyugodtabban indultunk aludni. 
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3. nap, 2018.05.08. kedd 68,3km, 10:30h Harc - Ozora Sió  
 
Az ébredés mint tegnap, rutin szerűen. A vízpart széle sáros iszapos volt, ezért egy 
rögtönzött „hidat” építettem a hajó mellé, különben nem lett volna értelme mosakodni, 
mert úgy néztünk volna ki utána, mint egy varacskos disznó. Vizet nem tudtunk 
hordani a tűzoltás hoz, ezért fordítottunk a sorrenden a tüzet vittük a vízhez, a hatás 
ugyan az. 
 

  
 

  
 
Azt tudtuk, hogy a Siót elsősorban nem a szépségéért evezzük, egyszerűen útba 
esett, nem is csalódtunk. Az viszont meglepett, hogy itt is visszamaradt két torlasz, és 
emelnünk kelett. A makacs kitartással szembefolyó vízen is akadnak kis zúgók, egy 
ilyen leküzdésénél Attila ráhúzott egy sunyi kőre és keresztbe elrepedt a lapátja tólla, 
nem tört el, végig bírta a túrát, ne izguljatok, csak időnként megtelt vízzel. Ez is jól jött, 
mikor már fáradt, ami nem volt jellemző kieresztette belőle a vizet, és gravitáció nélküli 
térben emelgette a hajtóművet. 
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Térképet nem vettünk elő, hisz emlékeztem, az útra 2013-ból, vagy legalább is azt 
hittem, tévedésem akkor tisztázódott mikor másodszor is elértük a pálfai hidat a 
zúgóval. no itt megálltunk egy ebédszünetre, és láb egyenesítésre. 
 

   
 
Simontornyánál találkoztunk több horgásszal is, mindenki barátságosan viszonozta 
köszönésünket, nem úgy mint a Főváros környékén. 
Ozora alatt elhagytuk a Kapos torkolatot, és a sodrást is. A szúnyogok fölreppentek a 
sásból, amit kerülgettük, és vacsorára tálaltak, de riasztó itt is hatott. Itt már nagyon 
valószínű volt, hogy vízen nem érjük el a Balatont, és ez akkor teljesen 
bebizonyosodott mikor az ozorai híd után, ki kellett szállni, áthúzni a hajót a 
„csobogón”. 
Azért föl toltuk magunkat a hajóállomásig, ahol 3 m víz hiányzott, és a teraszon 
vertünk sátrat, mint mindig. 
 



12/50 

 

  
 
Azonnal hívtam lajoskomáromi Tóth Imre barátomat, hogy holnapra szerezen valami 
szállító eszközt Siófokra, mert víz az nincs. Alighogy befelezem a beszélgetést ara jön 
egy kisteherautó, és utasa érdeklődik, hogy kik vagyunk, mit csinálunk? A válasz után 
én is viszont kérdezek, hogy ő ki, és eltudnák-e szállítani a hajót holnap reggel. Ö 
László József a helyi vízügyi főnök, de ugyan olyan barátságos, mint a régi Farkas 
Jóska, és ajánlja a sofőrnek, ifj. Sárközi Lajosnak, hogy egyezzen meg velünk a 
szállításban, megegyeztünk reggel 8h-ban. 
Míg Attila telefonált nekem is sikerült beszélni pécsi Molnár Pista barátommal, ki 
valóban tudja, hogy a baj nem jár egyedül. Kölcsönösen erősítettük egymást. 
Óvatosan bántunk az esti „teával”, mivel a sátor előtt 3m-es szakadék volt, és itt egy 
félrelépés még veszélyesebb, mint a házaságban. 
 

  
 
Tüzet nem raktunk, se hely se fa, a hideg dömsödi kolbász is jól esett. Filozofáltunk a 
barátságról, és Attila tömören összefoglalta a lényeget: 
„Nem az a gazdag kinek sok pénze van, hanem akinek sok jó barátja”. 
Utána lelépcsőztünk a fürdőszobába, beköltöztünk a sátorba a szúnyogok elöl, 
közben hallgattuk a béka koncertet, ugyan azt a kottát játszották, mint nálunk, otthon 
éreztük magunkat. 
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4 nap, 2018.05.09. szerda 67km, 9:30h Ozora - Siófok (autón) Siófok-Zala  
 
A reggeli meleg kávé kimarad, de nekem tea helyett megint a szokásos, méz 
pálinkával, a mézből volt a nagyobb adag. Pakoltunk fölköltöztünk a felső szintre. 
 

  
 
Közben megérkezett Jóska a gátőr, röviden elmondta hogy került ide, barátságos 
nyílt, jó ember, egy hibával nem iszik, most gondolkozhattam milyen ajándékot veszek 
neki, mert pénzt nem fogadott el a segítségért, hasonlóan, mint elődje. Megérkezett 
Lajos, Jóska emberei fölvitték a csónakot, így tudtam fényképezni. Egy emigráns béka 
bujkált a hajó alján, papírjai nem voltak rendben, vissza kisértem a Sióba. 
 

  
 
Beigazolódott a gyanú, az autó „puttony” kicsit rövidebb volt, mint a hajó fele, A 
megoldás: A csomagtér testátlójába rögzítettük a csónakot, előre lejtett, még tolta is 
az autót:-). 
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Lajos javasolta, hogy álljunk meg náluk párnázó anyagért az ajtókhoz. Hajtottunk az 
Ozorai „Máriafilfe” utcán, egyik bazár a másik után, és az egyik volt a Sárköziéké. Mint 
a kabaréban Lajos megkérdezte: Munkavédelmi szemüveg nem érdekli? Én egyet 
Attila kettőt vett, jó minőség 500 ft/db. 
Létráról szereltük a párnázást. Attila megtorpan, eddig rendben van, de hogyan 
szedjük le Siófokon. Idős Lajos megoldja a problémát, a létrát is visszük. 
Útközben beszélgetünk, Lajos NB1-es focista volt, és szobafestő, aztán kényszerből 
váltott a „Lomizásra” szorgalmasan dolgozik, beszél németül, és előre gondolkodik, 
ideális túlélő. A volt francia elnöknek csak névrokona, de biztos többet dolgozott, mint 
ő. 
Egyszer egy német rendőr igazoltatja, és a megszólítás: „Herr President” 
Erre Lajos: ”No ja, prezident, de euro az nincs.” 
A rendőr érti a viccet, tiszteleg, és útjára engedi az elnököt. 
Egész összebarátkoztunk, meghívtam Dömsödre horgászni, és a végén €-val 
fizettem, a kialkudott Ft-hoz képest némi béremeléssel, mert nem minden német 
rendőrnek van jó humorérzéke. 
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Balatonra szálltunk fél oldal fél szembeszél volt a part mellett kicsik jobban ment. 
Szárszón már szinte tengeri betegek voltunk. Boglárra elállt a szél, utána kikötöttünk 
egy ebédre, még a part is himbálódzott alattam, alig mertem kiegyenesedni. Hozzánk 
méltó helyen ebédeltünk. 
 

  
 
Ebéd után fürödtünk is, ha már erre járunk. A víz sör hűtésre meleg fürdésre hidegnek 
bizonyult, de minket egyik sem zavart. 
A Keszthelyiöböl bejárata 4km-rel messzebb lett, mint ahogy látszott, már szürkült. 
Fölhívtam Turi Attila kajakos barátunkat a Bankházai egyezmény szerint, hogy a 
közelben vagyunk. Azt javasolta kössünk ki a szentgyörgyi horgásztanyán, és reggel 
találkozunk a Zalánál. Olyan pontos helyleírást adott, hogy sötétben is működött. 
Először egy német akcentussal angolul beszélő horgász zsinórjaiba keveredtünk, de 
megbocsátott, a mi angolunk jobb volt. A következő bejáratnál alkoholos akcentusú 
magyar nyelven fogadtak bennünket, döntöttünk, jobb lesz a Zala. Sötétben 10 h körül 
betapogattunk, és megtaláltuk talán legjobb sátor helyünket. Fölhívtuk Attilát, hogy 
találkozzunk reggel 10 helyett korábban, mert mi már pozícióban vagyunk, 9re tud 
jönni, mert még pénzeket kellett utalnia, mi nem adtuk meg a számla számunkat, 
hátha korában oda ér. Éjjel horgászok mászkáltak a környéken, de nem zavartuk 
egymást. 
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5 nap, 2018.05.10. csütörtök 31km, 5:35h (Körmend autóval) Zala - Zalacsány ez 

volt az emelések napja 
 
Keltünk, mint mindig, habár tudtuk van időnk Attila 9 körül érkezik. Körül néztük 
biztonságos helyen aludtunk. Megtudtuk, hogy a kereszt virágokkal elhunyt 
horgászokra emlékeztet. Megjavítottam a taligát, a Rábán fog kiderülni, hogy 
működőképes. Akkumulátorokat töltöttünk, napelemmel, és vártunk. Lassan telt az 
idő, hiányzott az evezés, reggeli tornáztunk. 
 

  
 

  
 
Attila kicsit késett az erős szél miatt. 
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Betévedtünk a Kisbalatonba, ott nem volt kellemes a fogadtatás, no nem a vaddisznók 
vagy a gyalogos, biciklis turisták részéről, hanem csónakázó „kutató?” és az 
őrszemélyzet felszólítottak, hogy azonnal hagyjuk el a területet. Úgy voltunk, mint a 
lengyel pápa kajakos korában, engedelmeskedtünk a parancsnak. Közben többször 
gyakoroltuk az átemeléseket. 
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A Kisbalaton szép, őrzői miatt izgalmas is, de nem ajánljuk, hogy látogassátok, 
helyette legyen a Szigetköz ami talán szebb, és természeténél fogva izgalmasabb is. 
Kivergődtünk a Zalára, és a Zalaapáti hídnál Attila búcsút intett, valakinek dolgozni is 
kell. 
 

  
 
Magányosan mentünk felfelé, a sodrás nem volt olyan erős, mint öt éve, de reméltük 
nagyobb szerencsénk lesz a torlaszokkal a dzsungelban. 
Elértük az erdőt egy barátságos elhajolással behajtottunk, ezzel meglennénk 
elégedve, de pár 100 m-rel odébb átadta a folyó a névjegyét, egyik torlasz a másik 
után a Zalacsányi hídig 24-szer emeltünk, ezért ilyen alacsony az evezési időnk. (A 
sörösdoboz emelést nem számoltuk bele) 
A folyóban több a fa, mint a víz, ezért lehetne a neve „Zala faló” is. 
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Szabó Attila kérésemre hozott két fűrészt az egyik jobb volt, mint a másik, ez azt 
jelenti, hogy a másikat nem lehetett fűrészelésre használni, le is beszéltem a 
szakmája gyakorlásáról (ő asztalos is) Maradt a jól bevált kilépek, fölmászok áthúzom, 
tolom, húzom esetleg káromkodom módszer. Egyensúly érzékünk már annyira 
följavult, hogy egy varjúval is eltudtunk volna beszélgetni villanydróton ülve, ha 
ismernénk a varjú nyelvet. 
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Ez egy igazi túlélő szakasz, szintén nem ajánljuk normális túrázóknak. Minden esetre 
ketten könnyebb leküzdeni azakadályokat, mint egyedül. Elérve a Zalacsányi hidat 
fölhívtam Makkot, és Barbárt segítséget kérve. Ravasz módon nem szaladtunk neki a 
következő szakasznak, ahol 5-éve 33-szor emeltem, persze akkor még fiatal voltam, 

63😊. 

 

  
 
Várakozás közben fölpakoltunk, ebédeltünk, uzsonáztunk, ellenőriztük a különféle 
italokat nem romlottak-e meg a rázós szakaszon, már sötétbe pakoltunk az autókba. 
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10 körül értünk a Körmendi Halász szállodába, 5 nap után látunk, és használtunk 
zuhanyzót. Barbár szervezte a vacsorát, ami nagyon finom volt. 
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Mivel nem emeltünk eleget, folytattuk, csónak helyett könnyebb műfajban, pohárral, 
azért éjjel nem ittunk pezsgőt, csak rumot. Megmentőink nem csak a szállítást 
rendezték, hanem a számlát is, köszönjük, mind kettőt. Isten fizesse meg! 
 

 
 
Nem kellett elringatni bennünket, egy kicsit furcsa volt ágyban aludni. 
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6 nap, 2018.05.11. Péntek Rába 83km, 9h Körmend - Nick előtti sóderos 
 
A 8h-találkozót 9h-ra módosítottuk reggel 7:45-kor, nem hallottam a madár 
csicsergést, valószínű azért aludtunk kicsit tovább. A késés oka az is lehet, hogy esett 
az eső, és mi tudatalatt nem akartunk ilyen időben indulni. 
 

  
 
Barbár segítette a vízreszállást a bárkaháztól, és Flórával búcsúztattak bennünket. 
 

  
 
A Sárga folyó is kegyes volt hozzánk szokásosnál magasabb vízével illet az evezős 
sebeségünkhöz, tudtuk tartani a 11 km/h-sebeséget. Tibi tanyája fölött vagy 2 km-rel 
ettünk, és látva gazda csónakját kiabálva köszöntöttük. 
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Ő ránk förmedt, hogy mit keresünk az ő Rábáján, de megbocsájtott, és szeretettel 
fogadott bennünket tágas erdei palotájában 
 

. B
A barátságát az is jelzi, hogy a gonosz lépcsőjét is megjavította, amelyik leszakad 
velem pár éve decemberben és csak mellig merültem a 4-fokos vízben, mert ezen a 
hőmérsékleten a legnagyobb a lé sűrűsége. 
Mi beszélgettünk a nappaliban, közben a szúnyogok ebédeltek, majd meg néztük Tibi 
új lakókocsiját, amelyik illik a környezetbe. 
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Ikervár előtt érdeklőttem Béláinktól Ladó Miki felől, de mondták már régen járt erre, 
öregszik. 
Az ikervári gátnál teszteltük a taligát húzni nem hagyta magát, csak tolni. Attila tolta, 
én pedig kötélen húztam. Itt is gondoltam a Vízügyre, de még az erőműre is, hogy 
megkéne oldani a kulturált átemelést, út, taliga. 
 

 
 
Az öreg Rába karcos volt, de sehol sem kellett kiszállni, bizonyára computer vezérli az 
áteresz vízátbocsátását, igy több víz jut a fő turbinákra lejjebb, és nő a profit. 
Volt egy - két torlasz, de mi ez nekünk, kik a Zalán edzettünk. Egy alacsonya álló fa 
alatt épp a taliga akadt fent, Attila visszabujt föltette a fa tetejére, majd a másik 
oldalról levette. Mondtam is neki elegánsabb lett volna, ha földobja átsurranunk, és 
másik oldalon elkapja, de ezért már nem mentünk vissza. 
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A volt kupi alatt megálltunk, no nem azért, csak tankoltunk a híd utáni Tescoban. 
 

  
 
Nicket nem értük el vagy 8 km-re alatta táboroztunk le, csak nyugodtan, semmi 
stressz, hisz szórakozni jöttünk 
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7 nap, 2018.05.12. szombat Rába MosoniDuna 92km, 10h Nick – Győrladamér. 

 
A matracunk kicsit göröngyös lett reggel felé, de időben keltünk. 
 

  
 
Jó sebeséggel haladt a folyó alattunk, de mi még annál is gyorsabbak voltunk, nem 
csoda, hogy suhant a part. Észrevettünk egy kilométerkövet, elcsodálkoztunk, ez nem 
volt jellemző régebben, de rendszerbe állt, majdnem minden 5km-nél volt egy, 
fejlődés! 
Sok jobb helyet láttunk, mint a szállásunk volt, de ez már így szokott lenni. Egyiknél 
megálltunk technikai szünetet tartani. Illendően félrevonulok a férfi feliratúba, neki 
készülök és egy nagy sikló húz el a célövezetből, bizonyára ő is férfi volt. Azt hiszem 
mindketten meglepődünk ha vár néhány másodpercet. Ebből az a tanulság, hogy 
akkor is körül kell nézni, ha sürgős. 
Betettem egy félpalack vizet a hűtőbe, de elragadta a hűtő közeg. Nem kapkodunk, 
majd utol érjük, úgy is lett. 
Lassulni kezdett a folyó, aha, a nicki duzzasztás, itt már vágtuk a kanyarokat. Kikötés 
pakolás, talicskázás, a szokásos Attila tolja, én húzom. 
 

  
 
Egyszer csak jön egy ember egy kis fekete kutyával, fölajánlom a kutyának, hogy üljön 
a csónakba, így kezdődőt a beszélgetés, és kiderült, hogy itt van a Vízűgynek csónak 
szállító taligája, és az út is járható. No lám Magyarországon is lehetséges! 
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Meglepően jól folyta folyó vagy mi eveztünk gyorsan. elértük a Mosoni-Dunát. Nem 
volt kérdés merre fordulunk, balra, megcsináljuk a Nagykör+-t. 
Azért a strandon megállunk egy ebédre. Két kis gyerek nagy érdeklődéssel figyeli a 
hajót. Örömmel szálnak be a meghívásra. szerződést is kötünk nápolyiért kitakarítják, 
és vigyáznak rá míg mi távol vagyunk. Úgy is lett. 
 

  
 
Faltusz Robi a facebookon meghívott bennünket egy sörre, de nem váltottuk ki, had 
kamatozzon. 
A versenypályán mentünk felfelé, és hátulról kerültük a Szúnyogszigetet. Most, hogy 
kikotorták itt is nagy sebeséggel folyt a víz 4-5 km/h-val tudtunk haladni. Itt, és ezentúl 
már mellékelem GPS út -sebeség grafikonokat is. A korábbiak memória hiány miatt 
törlődtek. 
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Győrladomér alatt a szép sóderosnál táborozást határoztunk el. Attila javasolta, hogy 
aludjunk a stégen, már ott is voltunk. Cövek helyett dróttal kötöttem ki a sátrat. 
 

  
 
Szomorúan tapasztaltam, hogy a „nagy” fényképező gépem lencse mozgatója 
elromlott, biztos a Tibi gyilkos lépcsőjén került bele sár, de azért a kupak rögzítést 
megoldottam, természetes a nullát (kék), nem a fázist (fekete) vezettem bele. Sebaj, 
van másik, Attila is két sapkát vesztett el azt is pótoltuk. 
Attila melegvízben akart fürödni, bádog bögrécskéjében melegítette a vizet, és 
vizeshordójában keverte. Elég furcsa hangokat adott „zuhanyozás” közben. Minden 
estre a bögre megfeketedett a koromtól. Ágyunk kicsit imbolygott, de illet a 
kiránduláshoz. 
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8 nap, 2018.05.13. vasárnap MosoniDuna 58,5km, 10h Győrladamér – Móvár 

 

 
 
Attila bögre tisztítással kezdte, egész sikeres volt, szinte borotválkozni lehetet volna 
benne. 
 

  
 
Kitűztük a célt Halászi. 
Sok helyen szabályozták a Dunát fűzfa fonatokból mesterséges szigetekkel 
szűkítettek a medret, ezek mögött egész jól lehetet lopakodni, csak az utolsónál kellett 
kijönni, mert az zsákutcába vezetett. A szépséghibája az elméletnek, hogy nem tudtuk 
melyik az utolsó. 
Nagyon szomjas lehettem, mert háromszor is úgy véltem látni, hogy a következő 
kanyar után Dunaszentpál jön, a negyedikre igazam lett. A sekély, ismert vízben Attila 
húzta a hajót én pedig gondtalanul követtem. Egy vicces kedvű egyén valamiért árkot 
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ásott a lapos partba. én bele léptem és meghasaltam, mind ketten röhögtünk, jó vicc 
volt. Régi kocsma régi személyzet, régi szép emlékek a hamburger után ittunk még 
egy sört. Valószínű sokan csuklottak, mikor emlékeztünk a régi szép időkre. 
 

  
 
Novákpusztát kihagytuk csak evező lendítéssel köszöntem a nem látható kedves 
személyzetnek. A Kimle kemping kocsmát egy kis hátsó ágon közelítettük meg, és 
úgy látszott, mintha fentről jöttünk volna. 
Feri, az új tulaj meg is jegyezte: Mi van, most felölről jössz?  
Gyorsan tisztáztuk az esetet, és a régi emlékeket is felelevenítettük. Az ebéd után 
ráadásnak még túros süteményt is kaptunk ajándékba. 
Beszedtük a nagy kimlei kanyarokat a Móvári gyors folyás alatt tartottunk egy pihenőt, 
és egy rohammal elértük a zsilipet. Itt csak a lefelé jövőkre gondoltak a csúszdával, 
mert azon nem lehet föl evezni még nekünk sem, az emelés nehéz helyszűke miatt. 
Mi feleveztünk a hallépcsőnek látszó csúszdával párhuzamos enyhébb lejtésű 
surrantón, és mentünk vagy 2km-t, közben mindenhol „behajtani tilos” tábla, és azon 
gondolkodtunk, ha nem emelkedünk fel a felvíz szintre vissza nem megyünk, 
emelünk. 
Szerencsék volt közös nevezőre került a csatornánk a főággal, csak a behajtani tilos 
táblát kellet figyelmen kívül hagyni, ez nem esett olyan nehezünkre, mint egy emelés. 
Természetesen előtte megnéztem a másik oldalt nincs-e valami pity-puty, nem 
csalódtam, fölöslegesen tűzték ki az osztrák zászlót. (Nem csak azért, mert ez még 

Magyaróvár😊, nyilván valóan nem gondoltak a fölfelé haladókra, és a rendszerben is 

logikai hiba volt, alul nem volt behajtani tilos, vagy zsákutca jelzés.) 
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Mirkó kocsmájához érve úgy döntöttünk megkíséreljük az itt alvást. A sárkány hajós 
testvérek Rudi bácsihoz irányítottak bennünket, Ő szívesen fogadott, és elmagyarázta 
az ismert dolgokat zuhany, WC stb. 
 

  
 
A szomszédos kocsmában ettünk egy pizza szerűt, sörrel. Nem vettük igénybe Mirkó 
segítségét, magunktól intézkedtünk. 
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9 nap, 2018.05.14. kedd MosoniDuna Szigetköz-Duna 67km, 9:20h Móvár - Bős. 
 

 
 
2013-ban Nagykör csinálás közben, itt készült velem egy riport, fényképpel. Nagyából 
emlékeztem a pózra, és megpróbáltuk megismételni, így sikerült: 
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Korán indultunk, még nem nyitott a csónakház, ezúton is köszönjük a szíveslátást. 
 

  
 
Gyorsan elértük a Halászi kempinget, de jó döntés volt, hogy nem jöttünk idáig, késő 
lett volna. Itt kiszálltam bevásárolni, hisz beszélem a nyelvet, nehéz szatyorral tétem 
vissza, és azon elmélkedtem Attila is megértette volna magát a halásziakkal. 
 

  
 
Alighogy elhagytuk Mirkó szigetét, már le is buktunk, hogy Móváron voltunk Mirkó 
hívott és nagy tervekről beszélt. 
 



36/50 

 

 
 
Feketeerdő fölött a tilosban ebédeltünk, és megsem álltunk a Rajka Aranykárászi 
zsilipig. Itt csoda történt, nyitva a zsilip, így még nem láttam. Nem kell emelni, 
nekifutunk, és akkor történt egy negatív csoda, egy rendőrautó áll meg a hídon, és 
visszaint bennünket. 
 

  
 
Kiveszünk kéthordót, és átvisszük, az autó elmegy, de biztos feltételezték, hogy van 
annyi eszünk, hogy majd átevezünk, párperc múlva visszajöttek, de nekünk valóban 
volt annyi eszünk, hogy nem eveztünk, hanem mikor másodszor is elmentek, mire 
harmadszor is visszajöttek akkor már betettük a két hordót, és felvízen köszönés 
nélkül haladtunk szabályosan. 
Árral szembe fordulva mentünk hisz tudtam, hogy a Mosoniról van átjárás a szigetközi 
új, Jónási csatornarendszerre. A gát zsilipnél elbizonytalanodtunk, és egy horgásztól 
kértünk tanácsot, hogyan tovább? Ő mondta itt nincs átjárás vissza kell menni. No 
ekkor Bélától kértem segítséget, ő precízen elmagyarázta a helyzetet. Emelünk a gát 
zsilipnél. és a régi gátőrháznál vízre tudunk szállni. Terepszemle után úgy döntöttünk, 
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rögtön a felvízen a vízmércénél tesszük be a hajót, hisz a legjobb szállítás a vízi. 
Közben az az ötletem támadt, hogy megkérjük a horgászokat segítsenek autóval 
költözködni. Ők rajkai srácok voltak, nem pestiek ingyen segítettek, még a hajó 
cipelésben is. A győzelmi pezsgőnket is közelharccal kellet rájuk erőltetni. 
 

  
 
Lesurrantunk a romantikus pár éve épített új csatornarendszer összes zúgóján, amiket 
fölfelé is megszoktam evezni, és az első Ördög tavi befolyásnál máris az Öreg Dunán 
voltunk. Itt egy kis bizsergést éreztem a szívem táján, a honvágy volt, szép ez a 
Szigetköz. 
 

  
 

  
 
A Fenékküszöbnél megejtettük az utolsó emelést. nem sokan jártak előttünk, nekünk 
kellett utat csinálni. 
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Micsoda vízhozam😊 

 

  
 
Öreg a Duna de jól folyik, tartottuk a 14 km/h-sebeséget. 
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A bősi új komp kitővel szembeni sóder padot néztük ki szállásnak. A szokásos 
ceremónia, fáradt olaj leeresztés, szúnyog riasztás, és akkor a szlovák oldalról 
magyar női hang szólít bennünket, „Gyertek ide itt nincs szúnyog, és itt alhattok az 
épület alatt.” 
 

  
 
Kuruc gyerek nem fél a labanc sem már is ott teremtünk, de kétszer mentem vissza 
csónakhoz a köszönés előtt, a név jegyemet (pálinkát) ott felejtettem. Vali fogadott 
bennünket tiroli viseletben, egy spanyol köntösben, és szerinte csalóközi tájszólásban, 
amit mi nem tudtunk volna kitalálni. Ő volt a Cafe Kompa főnök nője, és mesélte, hogy 
távcsővel figyelt bennünket hogyan küszködünk a szúnyogokkal, talán láhatott mást 
is. 
 

  
 
Pálinkát nem ivott így mi sem de Attilának meg kellet kóstolni a borovicskát. Lazanyát 
rendeltünk aranyfácánnal. Az összes vendég magyarul beszélt, így mi is. 
Aztán megérkezett Tátos Julius a Tibihez hasonló dzsungel lakó, külön szigete van a 
Dunán, azt is Tátosnak hívják. A borovicska kezdett hatni, jöttek belém vissza a 
szlovák szavak, erre Gyulának is eszébe jutott néhány magyar szó. A 10h-ás záróra 
után vagy éjfélig elbeszélgettünk pálinka mellet, tökéletesen megértettük egymást. 
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10 nap, 2018.05.15. Kedd Duna 102km, 9:20h Bős – Esztergom 

 

 
Hatkor keltünk, és láttuk, hogy szomorúan esik az eső napsütésre nincs remény. 
Szerencse, hogy a kávéház alatt aludtunk, mindenünk száraz maradt, az 
esőcsatornából folyó tiszta vízben tudtunk mosakodni, és szárazan összepakolni. Még 
pálinkát is kellett fejteni, mert a nagy üveg kupakja eltűnt, Juliuszra gyanakodtam, de 
kétnap múlva megtaláltam a zsebemben, és gondolatban bocsánatot kértem Gyulától. 
 

  
 
Gyorsan elértük az „fő” Dunát, itt éppen három nagy hajó futott össze, mi voltunk a 
negyedikek, jól megtáncoltattak bennünket remélem mi is őket. 
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Attila dzsekije átázott, a nadrágja követte azt megérett az idő egy tiszta cserére. Egy 
kősarkantyún átzöttyenve partra szálltunk, és szerelvényt igazítottunk, védőitalra is 
szükség volt. A felső részt az én tartalékom, a nadrágot pedig egy nylon zsák váltotta 
le. 
 

  
 
Hatórás esőben szembeszélben küszködtünk lefelé, könnyebb menetre számítottam. 
Neszmélynél szakadozni kezdett a felhőzet, és beláttunk a Macskalyukba.  
 

  
 
A fedélzeten ebédeltünk, csak egyszer kötöttünk ki lazítani. Leányfaluig már csak 
erőszakkal érünk volna el, hát megpróbáljuk az esztergomi Jacht klubbot. 
Behajtottunk, felhívtuk a kiírt telefonszámot, régi ismerős Attila jelentkezet. 
Elmagyarázta, hol találjuk a kijárat kulcsát. A régi szálloda már nem működött, de ő 
ajánlott szállásokat. 
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Az Alabárdost választottuk közel van a Csülök Csárdához. 
Könnyített szerelésben mentünk fel, be csengetünk rémült arcú fiatal ember néz ránk. 
A tükörben azt olvastam, hogy rettenetesen nézhetünk ki. Mindjárt vígasztaltam, hogy 
zord külsönk ellenére fizetőképes, kulturált vendégek vagyunk. Adott egy nem francia 
ágyas szobát, és elkezdtünk bemosakodni. 
 

 
 
Vacsora előtt bele pillantottunk a térképekbe. A Csülök Csárda is változott és a vicces 
pincérnél elrendelgettünk. Jó kedvűen, kicsit kigömbölyödve mentünk aludni. 
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11 nap, 2018.05.16. szerda Duna 43km, 3:40h Esztergom – Leányfalu 

 

 
 
Kirontottunk a csatornából., és irány Leányfalu. Menetközben felhívtam Pepét, hogy 
fogad-e bennünket. fogadott. 
 

  
 
Szobtól Zebegényig zátonyok vannak a Duna közepén, mi simán követtük a sodor 
vonalat, nem úgy egy bolgár hajó mely egy zátony vesztegelt, várva a dagályt vagy a 
segítséget, mi nem húztuk le siettünk. 
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Dömösön nem álltunk meg, mert mi tudjuk, hogy ez nem Dömsöd. 
Meglepetésre a Szentendrei Dunán nagy sebességgel haladtunk, de Bogdánban 
megálltunk egy húslevesre. Korán jöttünk negyedórát kellett várni a konyhára, de sör 
az volt, vártunk. 
 

 
 
Tahitótfalunál lassult a víz de mi ráléptünk a gázra és rekordidő alatt oda értünk a 
vadkacsa csónakházhoz. 
Pepénél vagy 30 tíz év körüli gyerek tombolt, lesz itt utánpótlás. A Kapitány szeretettel 
ölelt bennünket, és rendelkezésünkre bocsájtotta szállodáját. 
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Pepe lázas munkában átépíti az egész telepet, régi „iroda lebontva, új raktár kész új 
épület tervei készen, nagyszerű lesz, gratulálunk, reméljük minél előbb elkészül, és 
lesz idejük eljönni Dömsödre.  
Elmentünk a termálba, élveztük a melegvizes áztatást, szinte egyszere csukódott le a 
szemünk, és vagy félórai alvás után ébredtünk, ezzel túlléptük az egészségeseknek 
javasolt 15 percet. Attila mondta, se baj, mi úgysem vagyunk egészségesek. 
Pepe sajnos nem tudott eljönni velünk vacsorázni. Fölhívtam Plumbi barátom lányát 
Ritát, hogy csatlakozzanak hozzánk Palival. elfogadták, és a hozzánk illő Útonállót 
választottuk. Rita érezte, hogy jó buli lesz, ránk telefonált, hogy néhány kollégája is 
eljönne. Jól érezte, egy órával meghosszabbítottuk a zárórát, csak fizetésnél volt némi 
civakodás, aztán megegyeztünk fele-felében. 
 

  
 
Ritáék még elkísértek bennünket otthonunkba, Pali nagyon megéhezett nagyon ízlett 
neki a dömsödi kolbász és szalonna, rá is hagytam. 0:30kor ért véget a találkozó, mert 
nekik reggel korán kell indulni munkába. 



46/50 

 

12 nap, 2018.05.17. csütörtök Duna 93km, 8:30h Leányfalu – Dömsöd 

 

 
 
Pepéék már reggel korán pakoltak nagy akcióra készültek egy kicsit tudtam segíteni. 
Mi is összepakoltunk, búcsú és irány Dél. 
 

  
 
Jó tempóban értük el Pestet aztán végig hintáztuk a fővárost a hajó forgalom miatt. 
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A Kopaszigáttal szemben egy hajléktalan tanya közelében ebédeltünk, és egyszerre 
indultunk a szembeszéllel, volt mikor csak 7 km/h-val tudtunk menni, de nem 
csüggedtünk, tudtuk, hogy ezt a szakaszt már akár úszva is megcsináljuk. Ujfalunál 
bementünk a révbüfébe, szépen felújították, ettünk ittunk, és már gyakoroltuk, hogy 
tesszük a lábunkat az asztalra, nekem, ugyanis már jogosítványom volt. 
 

   
 

  
 
A szél Adony körül feladta, látta, hogy esélytelen.  
Kb. másfél órával zsilipelés előtt érkeztünk, de nem emeltünk a kocsmában 
mulattattuk az időt. 
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Attila egy üvegpezsgőt behűtve és saját hazaszállítást rendelte Dávidtól. 
 

  
 
8 körül kötöttünk ki, Dávid már várt bennünket. Gyors pakolás megünnepeltük 
magunkat, és jogosan pihentettük lábunk a masszív tölgyfa asztalon, miközben 
emeltük poharunkat. 
Mondtam is Dávidnak, hogy nehéz ez az élet. 
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Attiláék haza autóztak, én persze itthon voltam. úgy átfáztam a szélben, hogy 
begyújtottam a kandalóba, és forró fürdőt vettem, csoda, hogy nem csináltam forralt 
bort. 
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Összefoglalás 
 
Rengeteg bíztatást, segítséget és gratulációt kaptunk, köszönjük szépen. 
Tulajdonképen 11 nap alatt csináltuk a 823 km-es evezést, mert volt két „félnap”, de jó 
ez így. A Sióból hiányzik még Ozora-Siófok. A Zala nekem nem hiányzik. 
Jó ötlet volt Attila ez a Nagykör, és kösz, hogy engem kértél fel társnak jól esett 
 
Persze nem dobtuk el a lapátot, mint Parss Krisztián a kalapácsot. 
Szombaton lenyomtunk Ninával egy 35 km-es Baja Maratont 4. lettünk, volt már 

rosszabb helyezésünk is😊. 

 
 
Turi Attila is ott volt, látszott rajta, hogy csak 16 km-t húzott le a Zalán, első lett, 
gratulálok ehhez is. 
 

  
Visszaolvasva a beszámolót úgy néz ki, evezés nélkül nincs élet. 
A kezünkben a lapát, 
Segíts minket szent Jupát! 
… 


