BARÁTOK A TISZA MENTÉN
– PRIJATELJI NA TISI – ПРИЈАТЕЉИ НА ТИСИ
PROGRAMTERV
A program a szegedi Dél-Magyarországi Regionális Természetbarát Szövetség
szervezésében a zentai Tiszapart-Alvég Helyi Közösség, a magyarkanizsai Lešo
Természetjáró Egyesület közremőködésével valósul meg.
Csatlakozhat Magyarországról és Szerbiából mindenki, aki szeret evezni és saját,
vagy bérelt csónakjával jön, az akinek egy egyszerő motoros csónakja, ladikja van,
akinek motoros hajója jelenti az élményt és az is, aki hajóval utazna a Tiszán.
A program célja barátkozás, kikapcsolódás és ismerkedés a Tisza-partján levı
települések életével, történelmével. A túrához közben is lehet csatlakozni, illetve
közben is abba lehet hagyni. Hazautazáshoz autóbusz vonaljárat Óbecsérıl és
Adáról Szegedre hétvégén van.
Nulladik nap: A szervezık a távolabbról érkezıknek táborhelyet biztosítanak
Szegeden a Tisza partján. A nulladik nap részletes programját a jelentkezéskor
közöljük.
1. nap: 2010. 06. 27., vasárnap (túrahossz: 26 km)
A határátkelés miatt a hatóságok minden résztvevıtıl szigorúan megkövetelik a pontos megjelenést!
10:00 – Szeged, indulás a hajóállomásról (Novotel Hotel elıtti Tisza-part)
15:00 – Megérkezés Magyarkanizsára
16:00 – Fakultatív kirándulás az oromhegyesi Berger.dombra
18:00 – Városnézés
21:00 – Táncház, szabad program
2. nap: 2010. 06. 28., hétfı (túrahossz: 26 km)
08:00 – Magyarkanizsa, indulás a táborhelyrıl
14:00 – Érkezés Zentára
16:00 – Városnézés, szabad program
19:00 – „Civil szervezetek konferenciája”
3. nap: 2010. 06. 29., kedd (túrahossz: 21 km)
08.00 – Zenta, indulás a táborhelyrıl
12:00 – Érkezés Adára
16:00 – Városnézés, szabad program
20:00 – Program az adai vendéglátók szervezésében
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4. nap: 2010. 06. 30., szerda (Fontos! Túrahossz: 41 km!)
06:00 – Ada, indulás a táborhelyrıl. 40 km evezés vár ránk!
Útközben a Ferenc-csatorna bejáratánál pihenıt tartunk, ahol megtekintjük az Eifel
által tervezett és kivitelezett zsilipet.
A motoros kishajóktól és géphajóktól gépi rásegítést kérünk!
19:00 – Érkezés Törökbecsére
21:00 – Program a törökbecsei vendéglátók szervezésében5. nap: 2010. 07. 01., csütörtök
Kirándulás az Aracsi Pusztatemplomhoz.
Sóskopó Tájvédelmi Körzet megtekintése.
Koszorúzás Törökbecsén a katolikus temetıben és a templomkertben.
Délután: szabad program, strandolás
6. nap: 2010. 07. 02., péntek (túrahossz: 22 km)
A zsilipelés csak egyszerre történhet. Megint pontos megjelenést kérünk!
07:00 – Törökbecse, indulás a táborhelyrıl – zsilipelés!
14:00 – Érkezés Aradacra
18:00 – Az emlékmő megkoszorúzása
21:00 – Program az aradaci vendéglátók szervezésében
7. nap: 2010. 07. 03., szombat (túrahossz: 24 km)
08:00 – Aradac, indulás a táborhelyrıl
16:00 – Érkezés Titelre
18:00 – Koszorúzás a temetıben – Leningen Westenburg Ármin (1848-1900)
az Alsó-Tiszát szabályozó mérnök sírjánál..
19.00 – A szállodai szobák elfoglalása. Titelben minden résztvevınek szállodai
szobát biztosítunk! A szállodai szoba ára benne van a részvételi díjban.
20:00 – Közös vacsora.
21:00 – Program a titeli vendéglátók szervezésében – BÚCSÚEST
8. nap: 2010. 07. 04., vasárnap
9:00 – Titel, táborbontás, hazautazás busszal. Újvidéken megtekintjük a
Péterváradi várat.
A részvételi szándékot kérjük elıre jelezni szíveskedjenek. Az elızetes elentkezıket részletesen tájékoztatjuk a programról és a körülményekrıl.
Elızetes jelentkezéseket kérünk a következı adatokkal:
Név, útlevélszám, születési hely és születésének pontos dátuma, lakcíme,
mobiltelefon, e-mail. Szükséges közölni a géphajók nevét, rangszámát. Saját
evezıs jármő nagyságát, színét és típusát. Aki Magyarországra nem jön át és
nem rendelkezik útlevéllel a személyi igazolványának számát adja meg.
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Jelentkezési határidı: május 31.
Azt tekintjük résztvevınek, aki 20.000.- forint elıleget május 31-ig befizette.
Részvételi díjak:
Személyhajóval utazók részére 40.000.- forint/fı 8 napra. Kérésre szállodai
elhelyezés is biztosítunk, amely a helyszínen fizetendı. A szállodai elhelyezés éra
átlagosan 3000.- forint/fı/éj .
Bérelt csónakban evezve utazóknak 30.000.- forint/fı 8 napra.
Saját géphajóval jelentkezıknek 25.000.- forint/fı 8 napra.
Saját evezıs csónakkal érkezıknek 25.000.- forint/fı 8 napra.

A résztvevık a megállóhelyeken ingyenesen sátorozhatnak.
A létszámot a fıszervezık, Pocsai Sándor teryo@freemail.hu és Dr. Zsiga Attila
terkepesz@t-online.hu koordinálják Szegedrıl.
Szeged, 2010. február 24.

Pocsai Sándor elnök
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