
Meghívó Vízitúra Szakosztályi Napra és közös evezésre 

Kedves Sportbarátok! 

Az augusztusban meghirdetett kenutúra kellő számú jelentkező hiányában elmaradt. 

Most egy idei utolsó kísérletet teszünk így a szezon végén, remélve, hogy már jobban 

ráértek, és még az idő is kegyes lesz hozzánk. Sajnos egyéb elfoglaltságok miatt csak ez 

az egy nap jöhet szóba. A program tervezete és az útvonala a régi, a Kimle - Duna-

szentpál szakasz. 

A nap első részében eveznénk le kenukkal a célig, több megállót is beiktatva, hogy le-

gyen erő a folytatáshoz.  Jó idő esetén talán napfürdőzni is tudunk Lickó-pusztánál, egy 

italra is betérhetünk a mecséri „Koccintó”-ba. A kenukat, lapátokat, mentőmellénye-

ket, szállítást biztosítjuk némi térítés ellenében. Ennek várható összege sportköri tag és 

18 éven aluli gyermek esetén 700,- Ft, nem tag esetén 1.000,- Ft. Az indulási helyre az 

utazást egyénileg kell megoldani, az evezés végén gondoskodunk arról, hogy autónként 

1-1 főt elviszünk, aki visszahozza az autót. Várunk mindenkit, akár próbálta már az eve-

zést, akár nem, de szívesen kipróbálná! 

Megérkezés után Dunaszentpálon a vízpart melletti sátorozó helynél egy közös „bográ-

csozással” folytatnánk, ameddig bírjuk. Itt is szívesen látunk mindenkit, akár részt vett 

az evezésen, akár nem. Aki nem evezett, de a célban szívesen bográcsozna velünk, az 

jelezze, és Neki is rendelünk. A közösen elfogyasztható étel babgulyás lesz, ennek ára 

előzetesen kb. 800 Ft. Nem a helyszínen főzzük, ott csak melegítjük, ezért a célba érke-

zés után gyorsan tálalható. 

A rendezvény időpontja 2015. szeptember 27-e, vasárnap.  Tervezett indulás Kimléről 

10:00, a bográcsozás kezdete 15:00. Esőnap nincs, rossz idő esetén a babgulyást szét-

osztjuk. 

Jelentkezni e-mail-ben lehet az alábbi címen: 

tibor.adorjan@eon-hungaria.com 

A jelentkezéskor tüntesd fel, hogy az evezésre hányan jöttök, hány mentőmellény kell, 

hány kiló az a személy, akinek lesz, tud-e kenut kormányozni valaki, kértek-e babgu-

lyást, ha igen, akkor hány adagot! 

A jelentkezéseket 2015. szeptember23-ig várom! Külföldön leszek 11-19-ig, az e-mail-

eket ez idő alatt nem látom, ezért célszerű még ezen a héten jelentkezni! 

Kérdés esetén keressetek a fenti e-mail címen, de add meg a telefonszámodat, hogy 

könnyebben válaszolhassak! 11-19 között az Adorjan.Tibor@t-systems.hu e-mailt kor-

látozottan látom. 

Üdvözlettel:  Adorján Tibor 


