
Vízitúra Mura-Dráva 2009
A szúnyogos

Résztvevők:
Tűhal: Zotyó, Eszter, Ica
Süllő: Árpád, Lilla, Szandra
Amur: Tibike, Orsi, Tamás

1. nap: Autópályán dugó, késés. Hosszas utazás megérkezés Muraszemenyére. Tibike autót és quadot szerez a 
csomag levitelhez. Rá mindig lehet számítani. Este fürdés a bányatóban.

2. nap: A Mura gyorsan folyik, így korán megérkezünk Molnáriba. Mivel még nincs bográcsunk, így 
bemegyünk a faluba enni. Citromos Gösser, Szőke Ciklon. Kaját hoznak nekünk a faluban lévő étteremből. 
Tepsis rántott hús, fatányéros kaják. Lejött a jégkrémes autó a partra. Evezős vizipacsi.

3. nap: Kiváló fürdőszoba Molnáriban. Kanyargós a Mura ezért evezni kell. Korai megérkezés Őrtilosba. 
Kőgátnál kicsike homokon fürdés. Felgyalogolunk a hegyre a kocsmába és a templomhoz kilátást nézni. 
Tikkasztó meleg van még 5-kor is. Három sárkány fogadóba ülünk be először, utána a kocsmába. Mire 
lejövünk a hegyről Lilla megismerkedik a többi túratárssal és a pálinka készletükkel. Vacsora őrtilosi cukkinis 
makaróni.

4. nap: Elindulunk a Dráván. Krokodil kerülgetés. Árpádék fennakadnak az egyiken, beborulnak, de sikeresen 
kimentenek mindent a bográcsot és a bort is. De mint este kiderül a hordó nem vízálló így Lilla cucca elázik 
benne. Fürdés sóderpadon, de nincs belőle sok a magas vízállás miatt. Vízvárra érkezünk. Bolt, kocsma. 
Vacsora vízvári csülökleves, bor, éneklés.

5. nap: Csorgás, majd evezés az utolsó 12 km-en De így is viszonylag korán 5-re megérkezünk. Barcsra. A régi 
kikötőhely megváltozott, szabad strand van a helyén, büfével, mosdóval. Bevásárlás a vacsorához. Barcsi 
pulykagulyás. Helybéli favágók megkínálnak minket fröccsel. Élménybeszámoló felolvasás.

6. nap: Reggel nagy bevásárlást csapunk a hétvégére. Már este kapjuk a híreket, hogy jön a nagy vihar. Reggel 
tényleg jött a nyomás és látszódtak a felhők is. De a másik társaságból bementek boltba. Már dörög az ég. 
Rájuk telefonálok, hogy siessenek. Végre elindulunk. Végig evezünk, mint az állat, menekülünk a szembe 
szélben a vihar elől. A cél előtti néhány száz méteren már irdatlanul fűj a szél. Épp megérkezünk mikor elkezd 
esni, behúzódunk a vízház eresze alá. Majd kisüt a nap, szárítkozunk. Néhányan bemennek a faluba. Újabb eső, 
5-kor végre eláll. Mikor visszaérnek, a Barcsról elhozott száraz fából tüzet rakunk és megfőzzük a vacsorát, 
tátrai dzsumbujkát

7. nap: Reggel napsütésre ébredünk, száritkozunk. Árpád ismerőse eljön Szandráért és Eszterért, elviszi őket a 
vonathoz. Egész nap szinte csak csorgunk. Mikor megérkezünk Drávasztárára egy lovaskocsiról szólnak 
Árpádnak régi ismerősei. Beviszik a lovaskocsival a kocsmába, később mi is követjük. A lovaskocsiról tudjuk, 
hogy hol van. A kocsmában van zenegép, horvát zene is van rajta. Táncolunk rá, rokizunk és polkázunk is. Igen 
sokáig elvagyunk a kocsmában. Ezért elég későn lesz kész a vacsora, milánói makaróni.

8. nap: Reggel tejvásárlás, bevásárlás. Későn indulunk mer a WC kulcsot vissza kell vinni a kocsmába és persze 
másik társaság közben felszerelkezik a szokásos sör adagjukkal és vadkörtepálinkát is beszereznek. Később a 
hajóban ez hangzik el: Olyan vad volt a pálinka hogy le kellett fogni a demizsont mikor öntötték. Talán ha 20 
evezőcsapást teszünk Én már szenvedek a semmittevéstől. Zotyó rám is szól, hogy máskor csak engedéllyel 
evezhetek, mert ez is felesleges volt. Este a másik társaságból egy pasinak megünneplik az 50. születésnapját. 
Ünnepi levest főznek, zacskós jércelevest.

9. nap: Korán kelünk, már 9-kor elindulunk. Végre evezünk, de azért egy kicsit csorgunk is. Délben 
megérkezünk Drávaszabolcsba. A rendőrök már várnak ránk, de nem tudnak megbüntetni minket mert 
szabályosan mentőmellényben, egymás mögött libasorban a bal parton érkezünk. Nagyon ráértek aznap mert 
már 10 órától ott álltak
Ica


