
Rákóczis Vízitúra 
Szigetköz 
augusztus 7-13. 

 
 

Meghirdetjük iskolánk 2023-es vízitúráját. 
Az idei túrán a Szigetközben evezünk. Az Öreg-Duna és a Mosoni-Duna által közrezárt, vadregényes 
világot sokan Magyarország egyik legjobb vízitúrás helyszínének tartják: a szigetek, mellékágak és 

öblök útvesztőjében több száz kilométernyi vízi útvonal várja a túrázókat. Lapátolhatunk ártéri 
erdőben és nádasok között, homokpadokon, zátonyokon és zúgókon átkelve, csobbanhatunk a víz 

fölé behajló ugrálófákról, vagy csendben megfigyelhetjük a vadon életét. A Szigetköz ezernyi 
folyómedre, hangulatos szigetvilága igazi ősvadon. A kanyargó folyóágak háborítatlan ártéri erdőket 

ölelnek körbe, ahol ritka madarakkal, vidrákkal és hódokkal is találkozhatunk. 
 

Időpont:    2023. augusztus 7-13. 
                                    Részvételi díj:       51 000 forint 
                       
 

A részvételi díj tartalmazza: 
 

Szállás:  folyóparti kempingekben tábori ággyal ellátott katonai sátrakban, zuhanyozási 
lehetőséggel  
Étkezés: reggeli, ebéd hidegcsomag este meleg vacsora (1.nap vacsora-utolsó nap ebéd)                                                                                                                                                                 

Kenuk és a hozzá tartozó eszközök bérlése (mentőmellény, lapátok), túravezetés, útikalauz 

füzetet (információs anyag a túraútvonalról és a programokról), illetve logózott 

póló.                                                                                                                                                              

Utazás: vonattal és helyi járattal (busszal)  

Jelentkezés: 

A jelentkezési lap elküldésével és az első részlet befizetésével lehet. 

 

Jelentkezési határidő május 5. 
Vagy ameddig van szabad hely 

 
- Első részlet, 25 000 Ft befizetése személyesen vagy utalással (a jelentkezési lapon kell 

jelezni) 
             Vámos Krisztina testnevelőnél. 

- jelentkezési lap:  
              https://docs.google.com/forms/d/1BVSe_rFdgzU-7g9guqJfQergjbz-OUeOkokPB7Njh4Q/edit 



- Második részlet   26 000 Ft                        határidő május 19. 
 

Tervezett program: 
 

1-2 nap: Dunasziget                                                                                                      Csillagtúrák 

Érkezés Dunaszigetre koradélutánig, a Pisztráng Kör Egyesület kempingjébe.  

A szállás elfoglalása után próbaevezést tartunk. A gyenge sodrású kezdeti szakaszon lehet 

igazán jól elsajátítani a kormányzás technikáját.  

3-4. nap: Kisbodak                                                                                                      Táv: 16 km - Csillagtúrák 

Reggeli után Kisbodakra evezünk. Egy vadregényes ágrendszer bebarangolásával töltjük a 

napot: erdőben evezés, kis zúgókon vágunk át, ágak alatt bujkálva evezünk keskeny 

szakaszokon. Így jutunk el Kisbodakra, egy varázslatos kis faluba a Közép-Szigetközben. 

Programlehetőség: felkereshetjük a boglyakemencéket, a haranglábat, sétálhatunk a Kis 

utcai tavak partján. A kempingben lehetőség lesz a kikapcsolódásra, sportolásra is. 

5-6. nap: Ásványráró                                                                               Táv: 12 km - Csillagtúrák Reggeli 

után Kisbodakot elhagyva túránk harmadik, és egyben utolsó megállóhelye Ásványráró. 

Programlehetőség: a Part Kempingben két éjszakát töltünk el. A létesítményben található 

jól felszerelt homokos strandröplabda-pálya, illetve egy focipálya, tollasozni is lehet a 

kemping hatalmas füves részein. Akinek kedve van, az a biztonságos kiságban a kajakozást 

és a sárkányhajózást is kipróbálhatja. 

7.  nap: Ásványráró  

Utolsó napon a hazautazás vár ránk.                                                                                            
                                       

Indulás:  augusztus 7. hétfő, Keleti pályaudvar reggeli órákban (pontosítás később) a 

főbejáratnál lévő Menetrendi tájékoztató kivetítője előtt.  

az egészségügyi lapot kitöltve, aláírva hozzák magukkal a gyerekek a táborba (mailen lesz 
megosztva). 

Hazaérkezés: augusztus 13. vasárnap, délután (pontosítás később) Keleti pu.  
 

 

Ajánlott túrafelszerelés: 

hálózsák, sapka, vagy kendő (napszúrás elkerülésére), naptej (40+), szúnyogriasztó, szandál 

(sportos), vagy „vízicipő”, hosszú ujjú póló (leégés ellen), evőeszköz, pohár/flakon, kis kés 

vagy bicska, tányér, ruha eső ellen (esőkabát, esetleg vízhatlan nadrág), ha van vízhatlan 

zsák (kicsi/közepes), esetleg az ágyra polifoam a komfort fokozat növelésére. 

Sátorra az idei túrán sem lesz szükség, előre felállított tábori ágyakkal ellátott katonai 

sátrakban lesz a szállásunk.  



Nem lesz csomagszállítás, ezért a túrán résztvevőknek 60 literes vízhatlan zsákot 
biztosítunk. Kérek mindenkit, hogy a praktikus szállítás érdekében sporttáskát, vagy 

hátizsákot hozzon, bőrönd KIZÁRVA!        

  
 
A táborral kapcsolatos aktuális információk megtalálhatóak az iskola honlapján: 

 https://www.budai-rfg.hu/?p=66 

egyéb információ: 

Vámos Kriszta: 70/4589727, vamos@budai-rfg.hu 

 

Túraszervező tanárok: Vámos Krisztina és Párdányi Bori 

mailto:vamos@budai-rfg.hu

