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B O D R O G és Bodrog-ártéri Kiss Jenő Vízi Emlék-túra (ZWA)
2019. ÁPRILIS 26–28.

Felsőberecki – Sárospatak – Sárazsadány – Holt-Bodrog (Vissi-zsilip) – Zalkod – Tokaj

A túra célja: Hagyomány-ápolás, a szövetségünk vízitúra szezonjának megnyitása, a Bodrog és a
Bodrog-ártér természeti és épített örökségeinek bemutatása.
A Bodrog lassú, sáros partú, igen szép, mély folyó, minimális hajó és motorcsónak forgalommal.
A túra szervezője a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei és Nyíregyháza Városi Természetbarát
Szövetség. (tirpakturista.hu)
04.26. (péntek) Tábornyitás Felsőbereckiben. (Bodrog Turistaház és Kemping, Töltésalja u. 2.) - (48 fkm)
04.27. (szombat) Felsőberecki – Sárospatak - Sárazsadány – Holt-Bodrog (24fkm) - vissi zsilip
04.28. (vasárnap) Vissi zsilip – Zalkod – Zsaró-ér – Bodrog - Tokaj
A túrán bárki részt vehet, kezdők is jöhetnek, akik április 15.-éig beküldik nevezésüket.
A 18 év alattiak önállóan csak szülő írásos nyilatkozatával vehetnek részt a túrán.
A túrára az indulás helyszínén is lehet jelentkezni 04.27-én reggel 8:00 óráig – az ártéri „belépő”
beszerzésének bizonytalanságával!
Nevezés: Levélben, személyesen, telefonon (20/447 8707), vagy e-mailben
(haraszti@tirpakturista.hu)A 18 év alattiak önállóan csak szülő írásos nyilatkozatával vehetnek részt a
túrán. Nevezési díj: 2.000 -Ft (MTSZ tagoknak 500,- Ft kedvezmény).
Tartalmazza a szervezési költségeket és a Bodrog-ártéri „belépő” díját.
Nem tartalmazza a szállás, a személy- és felszerelés-szállítás költségeit!
A Tájvédelmi Körzetben csak az Aggteleki Nemzeti Park engedélyével rendelkezők evezhetnek!
Túra és táborozási felszerelésről és ellátásáról mindenki maga gondoskodik.
Az ártéri csatornákban az átemelések miatt a könnyű hajó az előnyösebb.
A túrára célszerű hozni Bodrog vagy Zempléni-hegység (déli) térképet, Tisza víztúra-kalauzt. Mocsári és
vízinövények, valamint Európa madarai könyveket, iránytűt, távcsövet, napolajat, szúnyogriasztót,
kötszert.Az úszni nem tudóknak és a 14 évnél fiatalabbaknak mentőmellény viselése kötelező!A kenuban,
kajakban a beülőhelynek megfelelő számú mentőmellénynek lenni kell akkor is, ha nem viseli senki!
Nagy víz és szél esetén a hullámkötény igen hasznos.
Kikötő kötél 5 m, zseblámpa + tartalék elem és izzó, beépített légzsák.
A hajókon név és nemzeti zászló, vagy HU felírat, vízmerő vagy 1 literes szivacs kell!
A gépkocsival érkezők részére a kocsifordulót, és csomagszállítást külön térítésért megszervezzük.
Az első éjszakára a Kempingben faházas szállás is igényelhető a 30/501-22-38 telefonszámon.

Haraszti Béla túravezető

