2021. NYÁR
MOCCANJ Budapest! 2021. Nyár
A COVID19 vírushelyzet okozta bezártságot követően – szükséges a budapesti szabadidősport felpezsdítése,
újraindítása, melyet a Szövetség a tagszervezetein keresztül valósít meg a MOCCANJ Budapest! 2021. Nyár
Programsorozat keretein belül. A tagszervezeteink saját területükön, saját adottságaikkal élve szerveztek
sportolási lehetőségeket a nyár folyamán. A programsorozat keretében 73 eseménnyel és 47 sporttáborral
és folyamatos sportfoglalkozással vártuk a sportolni vágyókat.
ANGYALFÖLDI TERMÉSZETBARÁT ÉS TESTEDZŐ EGYESÜLET
Légpuska lövészet
2021. június 05.
A programot széles körben propagáltuk első sorban a XIII. kerületi lakosok körében, de nyilvánosan
eseményként is meghirdettük a Facebook-on. 2 féle lövészet volt, természetesen csak légpuskával. Az egyik
lehetőség keretében 10 lőállást biztosítottunk, kiváló lőfegyverekkel, elektronikus eredményfigyelő
rendszerrel. Itt mindenki 25 célzott lövést hajthatott végre, amit közösen értékeltek a szakemberekkel.
Másik programként egy újfajta úgy nevezett „sziluett lövészetet” szerveztünk, amelynek keretében
különböző távolságra elhelyezett kisméretű, billenő állat sziluetteket kellett eltalálniuk a résztvevőknek.
Egyéni és csapat bowling verseny
2021. június 14.
A versenyre cégeket, baráti, lakóhelyi közösségeket hívtunk meg. 5 fős csapattal lehetett nevezni, amelyben
minimum 1 hölgynek kellett szerepelnie. Női-, illetve férfi egyéni és csapat versenyszámokban hirdettünk
versenyt.
Egyéni bowling verseny
2021. július 26.
Nagyszabású, egésznapos eseményünk az év legnagyobb létszámú és csapatszámú bowling versenyévé
nőtte ki magát. Az eseményen 16 csapat indult a szépkorúak csapatversenyében és 28 a nyílt kategóriában.
Angyalföldi Turisztikai Találkozó
2021. augusztus 6-8.
A sok éves hagyományokra visszatekintő 3 napos eseményünkre idén a Túrkeve Thermál Motel és
Kempingben volt. 35-en jelentkeztek és vettek részt a programon. A szálláshelyek melletti strand- és
gyógyfürdő ideális helyszíne a találkozónak. Szombaton délelőtt Szarvason sétáltunk az arborétumban,
idegenvezetéssel egybekötött hajókiránduláson vettünk részt a Holt-Körösön, megtekintettük a „Mini
Magyarország” makettparkot. Késő délután közös lecsófőzés volt, amit vidám vetélkedő követett.
Fővárosi szintű amatőr bowling csapatverseny
2021. augusztus 26.
A BSZSZ tagszervezeteinek, cégeknek, hivataloknak, nyugdíjas kluboknak és velünk kapcsolatban lévő baráti
társaságoknak, amatőr bowling csapatoknak. 60 éven felüli és nyílt kategóriában hirdettük meg a
csapatversenyt és összevontan az egyéni versenyt. A rendezvényen összesen 46 csapat 178 játékosa vett
részt,
Futóklub
2021. június 01. – augusztus 31.
A programsorozat bázisa a Rákos-patak XIII. kerület Béke út – Göncöl utca közé eső szakasza. Találkozási
pont a Hajdú utca északi végében található új fahíd. A foglalkozások minden héten kedden 18-19, illetve
szombatonként 09-10 óra között zajlottak rutinos, ismert futóedző vezetésével. Az egy órás foglalkozás
keretében a bemelegítést követően különböző futó- és technikagyakorlatokat végeznek a résztvevők.
Természetesen nem marad ki a repertoárból az alkalmanként 2-4 km-es futás sem.
Szabadtéri Kondipark Program
2021. június 01. – augusztus 31.
Egyedi szolgáltatásunkat a XIII. kerület 6 szabadtéri kondiparkjában tartottuk szakemberek
edzésvezetésével. A megtartott 39 foglalkozás keretében a köredzések, egyéni tréningek mellett

életviteli és táplálkozási tanácsadást is adnak szakembereink.

Nordic Walking séták
2021. június 01. – augusztus 31.
Első sorban a szépkorú hölgyek körében népszerű ez a programunk, amit a Margitszigeten tartunk
szakképzett oktató vezetésével. Egyik héten szerdán, a másik héten szombaton. Akinek nincs saját nordic
walking botja, azoknak ingyenesen biztosítjuk azt a 3,5-4 kilométeres séta idejére.
Budapesti 4 és 5 Labda Sport Egyesület
Ötlabda edzőnap
2021. június 2 és június 30.
Mivel az idei évben a vírus miatt törölték a bajnokságot, ezért a maradék időben edzőnapot szervezett az
egyesület, a szokott helyszínen a szokott időpontban. Ezen a napon 5 meccset sikerült összehozni. Ez közel
30 játékos, több mint 2 órás sportolását biztosította a megadott keretek között.
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Ötlabda kupa
2021. június 12-13.
Egyesületünk hagyományaihoz híven 2021-ben is megrendezte az ötlabda kupát, melynek helyszíne ismét
Balatonfenyves volt. 24 csapat küzdött a vegyes és a férfi kategóriákban a helyezésekért, a hétvége során,
minden csapat 5 meccset játszhatott.
Ötlabda tábor
2021. július 18-25. és 2021. augusztus 8-15.
Ezen a rendezvényen olyan családok vesznek részt, melynek tagjai szeretik a pihenésüket is aktívan tölteni.
Helyszín Balatonfenyves volt, ahol a fürdések között folyamatosan rendelkezésre álltak a pályák, viszont itt
az ötlabdán kívül egyéb kiegészítő sportokat is szerveztünk. Esténkén, amikor már teljesen elfogyott az erő,
rengeteg társasjáték várta a jelentkezőket, szintén több kategóriában és szinteken.
Békásmegyeri Vándor Kerékpáros Klub
e-bike kerékpáros túra Pilis hegységben
2021. június. 19
Nyílt túra keretében biztosítottunk lehetőséget az elektromos rásegítésű kerékpárok kipróbálásra a
jelentkezőknek. A Pilis erdőgazdasági útjain kerékpároztunk túravezető irányításával.
TA-BU Kerékpáros Teljesítménytúra
2021. június 27.
A nagy meleg mellett a távok – 100 és 200 km – és a teljesítendő szintek is nagy kihívást jelentett az indulók
számára. A teljesítést segítették az ellenőrző pontok, ahol szörpökkel és édességekkel frissíthettek a
résztvevőknek. Most is volt 35 kilométeres táv, ami az árnyas Duna-parti kerékpárúton haladt egészen a
Leányfalui strandig, ahol a pecsételés mellett ajándékokért kerékpáros KRESZ tesztlap kitöltésére volt
lehetőség.
kerékvár-BÉKÁS Időfutam
2021. július 4.
18 kilométeres szabadidős versenyen 1 perces időközzel indultak a versenyzők. A táv a hagyományos
Leányfalu – Kisoroszi – Leányfalu volt.
Dunakanyari kerékpáros túra és evezés
2021. augusztus 1.
Nyílt túra keretében kerékpároztunk és eveztünk a festői szépségű Dunakanyarban.
Velencei-tavi kerékpáros túra és evezés
2021. augusztus 18.
Nyílt túra keretében biztosítottunk lehetőséget, a tó megkerülésére kerékpárral. A 28 kilométeres túra után
lehetőség volt a Velencei-tó nádasának kenuval történő felfedezésére.
Kerékpár ügyességi pálya
2021.július 30 - 2021. augusztus 10.
A kerületi napközis táborban tartottunk foglalkozásokat a gyermekek részére.
Tac-x, kerékpár szimulátor
2021.július 30 - 2021. augusztus 10.
A kerületi napközis táborban tartottunk foglalkozásokat a gyermekek részére.
Erzsébetvárosi Sportegyesület
Nordic-Walking
2021. június 1. – augusztus 31.
A Városliget adta lehetőséget kihasználva két alkalommal szerveztünk nordic-walking foglalkozást, ahol
kiderült a résztvevők folyamatosan sportoltak a pandémia alatt is, de csak egyénileg így nagyon örültek a
társasági foglalkozásoknak.
Szenior és Túra csoport
2021. június 1. – augusztus 31.
Elmondható, hogy a legaktívabbak a részvételre a szenior szakosztály tagjai voltak, mivel a hosszú
szobafogság után nagy lelkesedéssel vettek részt az újra induló szépkorúak foglalkozásain.
Újra indítottuk a hagyományos könnyű túrákat és sétákat, Budapest környékén így költség hatékonyan
vehették igénybe a lehetőségeket.
Balneo programok
2021. június 1. – augusztus 31.
A fiatalabb korosztály inkább a vízparti foglalkozásokat és sportolásokat igényelték így került előtérbe a
most induló sup foglalkozások szervezése. A Római fürdő területe volt a bázis a foglalkozásoknak, de az
ügyesebbek Békésszentandráson a Kőrösökön is kipróbálták tudásukat.
Szakosztályi foglalkozások
2021. június 1. – augusztus 31.
Az előzetes programtervbe ismertetett időpontokban heti egy alkalomban rendszeres foglalkozást
biztosítottunk a szakosztályok tevékenységéhez való csatlakozási lehetőségekhez.
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FESTO-AM Sport Egyesület
Szigetközi vízitúra
2021. július 22-25
A Mosonmagyaróvári csillagtáborunkból a Szigetközi majdnem minden szépségét sikerült megtapasztalni,
felfedezni a hajóink a vízitúrázásra tökéletesen fel voltak készítve. Kiváló nyári időben sátoroztunk az esti
közös bográcsozás, főzés élményével gazdagodtunk.
Sporthorgászat
2021. augusztus 14.
A Hatérréti horgásztavon rendeztük a 8. „profi” horgász versenyünket, amely azért profi, mert a nevezés
előfeltétele volt Állami horgászjegy megléte. A végső termés összesen 120 kiló ponty és keszeg lett, de
sajnos a tó 40 centis apadása miatt ez kb. 200 kilóval kevesebb lett az előző évinél, ezért néhány horgász
csak a damilját áztatta. A verseny legnagyobb fogása viszont egy szép 10.5 kilós ponty volt, a kifogójának
nagy örömére, amely a csapat győzelmet is jelentette neki és társainak.
Bowling sorozat
2021. június 01. – augusztus 31.
Már hagyományosan minden évben megrendezésre kerül különleges szabályok alkalmazása mellett a páros
bowling versenyünk. 4 alkalommal sikerült 6-10 párossal lebonyolítani a versenyeket, amit nagy örömmel
vettek a versenyzőink, akik 2020 októbere óta nem fogtak golyót a kezükbe. Szerencsére hamar mindenki
eljött a játékba, sok strike és spare dobással tették fényessé a fordulónkénti teljesítményüket, az év végéig
még 5 alkalommal folytatjuk a versenyek lebonyolítását.
Gokart verseny
A gokart versenyünket egy új helyszínen a zsámbéki Drive Camp gokart pályáján tartottuk. A nevezőket
testsúlyuk alapján 3 kategóriára osztottunk. A gokartok kiválasztása után egy szabadedzéssel és időmérővel
készülhettek fel a versenyzők a már érmekért és kupákért megrendezendő futamokra. A futamokat 20
percre osztottuk be, amin fantasztikus versenyeket és a kanyarokban kifékezett előzéseket láthattunk. A
program végén egy tányér gulyásleves kanalázása mellett mesélhették el élményeiket egymásnak a
résztvevők.
Flexit Szabadidősport Egyesület
Tantermi foglalkozások
2021. június 1. – augusztus 31.
A tantermi foglalkozások során gyermek-, női-, és férfi csoportjaink számára tartottunk heti 1x 90 perces
Flexit, gerinctorna & stretching órákat.
Online órák
2021. június 1-től
Az élő órákkal párhuzamosan heti 1x online órákat is tartottunk. Így többen a nyaralóból is tudtak
csatlakozni hozzánk.
Flexit gerintorna- és sporttábor
2021. augusztus 9-13.
A tábor „bázis” helyéül a II. kerületi Újlaki Plébánia szolgált. A reggeli bemelegítő futások után egyéb
atlétikai számok következtek (pl. sprint számok). A futópálya melletti fitness park eszközeit is használatba
vettük. Ezt követően megkezdtük a minimum 90 perces Flexit, gerinctornát. A nagy korkülönbségekből
kifolyólag a gyermekeket két különböző csoportra bontva foglalkoztattuk.
Az ebéd utáni „csendes-pihenő” alatt a társasjátékozáson kívül a gyermekek megméretettek csocsóban és
dartsban is. Délutánonként a Császár-Komjádi Uszodában minden nap 2 óra hosszú úszóedzés folyt a
gyermekeket itt nem életkor, hanem vízi jártasság szerint bontottuk csoportokra.
Kertvárosi Nordic Sportkedvelő és Életmód Egyesület
Nordic walking
2021. június 1. – augusztus 31.
Heti 6 alkalommal zajlanak a foglalkozások és két hetente szombaton túrákat szervezünk, melyeket a XVI.
kerület több helyszínén tartunk: Havashalom-park, Reformátorok tere, Kertvárosi Olimpikonok parkja,
Erzsébet-liget, Mátyásföld repülőtér.
Tábor keretében 3 napot Péliföldszentkereszten töltöttünk, ahol közel 20-an először találkoztak a Nordic
Walking sporttal és szívesen örömmel sajátították el a technikát.
Egy napos Komáromi kirándulás keretében a Monostori erődben és a Duna parton is tartottunk edzést.
Bowling
2021. június 1. – augusztus 31.
Minden héten egyszer a XVI. kerület Legenda Bowling-ban, havonta egyszer ATTE Bowling, közbe eső
heteken Acapulco Bowling és a Pearl Harbor Bowling-on szervezünk játékot és versenyeket.
Kerékpár túrák
2021. június 1. – augusztus 31.
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A túra előtt ismertetésre kerül az útvonal, így mindenki tudja, hogy mire vállalkozik. A kerékpározás
tervezett útvonala elsősorban a biztonságos sportolást, közlekedést célozza (a kerékpárutak elsőséget
kapnak). A túrák alatt lehetőség nyílik a nevezetes helyek megtekintésére. Ezek az események nem a
rohanást célozzák, hanem a résztvevők nyugodt, szabad sportolását.
A Fortuna Senior Szabadidő Sportegyesület
Senior sporttáborok
2021. június 21– 26. és 2021. június 28 - július 3.
A hagyományos sportfoglalkozások mellett (gerinctorna, meridián torna, nordic-walking, zenés torna) új
sportágak és foglalkozási formák is helyet kaptak, így a ground golf, a zenés torna, a zsírégető-nyújtó torna,
a vízitorna, a meridián szemtorna és a lézerpisztoly lövészet voltak. Két alkalommal tábori sportversenyen
is megmérkőztek kis csoportokban egymással először a ground golf versenyen mérték össze a néhány napos
tudásukat, másodszor edzettségi hétpróba versenyen egyéni és csapateredmények is születtek.
Délutánonként az úszószámokban mérték össze tudásukat a jelentkezők.
Jótékonysági Sportnap
2021. július 09.
142 hátrányos helyzetű gyerek táborozását színesítettük sportprogramokkal. A légpuska lövészet, ground
golf, versenykerékpárok kipróbálása, íjászat mellett a Fortuna SE sportos nagymamái az edzettségi hétpróba
állomásait vezették, illetve az SE alapító atlétái a 400 méteres váltófutást és a kötélhúzást bonyolították,
míg a fiatalabbak a tréfás csapatváltó versenyeit, valamint a szellemi vetélkedő „sólyomvadászat” állomását
vezették.
Zenés gimnasztika tanfolyam
2021. június 1. – augusztus 31.
A szabadba műfüves sportpályán tartott foglalkozásokon intenzív, kondicionáló jellegű gimnasztika, erősítő
és nyújtó gyakorlatok váltogatták egymást. A résztvevők, többnyire aktív fiatalos nyugdíjas tagjaink voltak.
Senior Gerinctorna tanfolyam
2021. június 1. – augusztus 31.
A foglalkozások hetente két alkalommal egy-egy órában valósultak meg a Kocsis Sándor Sportközpont
műfüves pályáján, amelyt július közepétől az Óhegy parkra váltottuk.
Túranapok
2021. június 1. – augusztus 31.
Túranapokon a tervezetteknek megfelelően havonta két alkalommal vettünk részt, a túrák szakszerű
lebonyolítását a Kőbányai Sportszövetség Természetbarát Szakbizottságának túravezetői biztosították.
ÚJPEST SPORT CLUB
Kézilabda torna - Velencei Virrasztás
2021. június 5-7
Egyesületünk a 45. Velence Kupa kézilabda torna megrendezésére készült a tavaszi, még coviddal terhes
időszakban, végül a korlátozások miatt csak egy szűkebb, nem hivatalos sportesemény megrendezésére
került sor. Velencén, a Velence Kupa központi táborában nyolc csapat részvételével rendezük meg a
Velencei Virrasztást, ahol a csapatok edzőmérkőzéseken vettek részt.
Gyermek aerobic tábor
2021. június 14-18.
Az újpesti önkormányzat katalinpusztai gyermektáborában rendezte meg aerobic szakosztályunk gyermek
sportolói számára 5 napos nyári táborát. A szakirányú foglalkozások mellett, amelyet délelőtt és délután is
tartottunk játékos vetélkedőkkel, lovaglással színesítettük a programot.
Vegyes kézilabda
2021. június 17-augusztus 26.
Hobby kézilabda szakosztályunk tagjai a hosszúra nyúlt covid-szünet után nagy lelkesedéssel vettek részt
újra az edzéseken, melyeket egész nyáron heti 1 alkalommal 1,5 órás időtartamban tartottunk az Árpád úti
Általános Iskola tornatermében.
Gyermek sportjátszótér – AKTÍV FŐTÉR
2021. július 3-augusztus 8.
Az újpesti Önkormányzat ezen a nyáron is változatos programokat kínált a Szent István téren berendezett
sportjátszótéren. A program számos elemében közreműködött egyesületünk, például az ügyességi játékok.
asztali foci, darts, fejelőverseny megrendezésében vettünk részt.
BUDAI XI SPORTEGYESÜLET
Kispályás labdarúgás
2021. június 1. – augusztus 31.
Az egész évben zajló Újbuda Liga kispályás labdarúgó bajnokság a nyári szezonban is egyre nagyobb
érdeklődéssel folyik. Ezt mutatja, hogy a nyári csapat létszámok nem csökkentek a nyári szünidő, nyaralások
miatt.
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A csütörtökönkénti Mérnök utcai kispályás bajnokságunk, szünet nélkül már 38 éve működik, így
rendszeresen szemtanúi vagyunk a csapaton belüli korosztályos változásoknak, amikor több szülő már
nagykorú gyermekével együtt kergeti azonos csapaton belül a labdát.
Karate Tábor
2021. augusztus 02 - 08.
A hagyományos tatai karate táborunk idén Velencén lett megrendezve. Jól sikerült a hely választás, így a
karate sportág gyakorlásán túl számos sportolási lehetőséggel épült szakosztályunk közössége (vízi sportok,
labdajátékok, kerékpározás, futás stb.) A minden korosztályt felvonultató edzőtáborunkhoz csatlakoztak a
vidéki klubok is Százhalombattáról, Ercsiből és Vértesszőlősről. Táborunk hagyományosan öv-vizsgával
zárult, ahol a kyu-s versenyzőkön túl dan fokozatra is többen vizsgáztak.
Ritmikus Gimnasztika Tábor
2021. augusztus 23 - 27
Idén kivételesen a hagyományos bentlakásos balatoni tábor helyett, napközis jellegű edzőtábort tartottunk
a Budai Sportcentrumban, délelőtt és délutáni edzés lehetőségekkel, jó felkészülést biztosítva az ősszel
kezdődő újabb verseny-szezonra.
„PEST-BUDAI” Shotokan Karate Club
Övvizsgával összekötött karate edzőtábor
2021. június 6-20.
Az edzőtáborban 44 karatéka vett részt és 31 fő vizsgázott, különböző fokozatokra. Délelőtt a gyerekek
edzettek, délben meleg ebédet kaptak, délután pedig a Nyéki uszodában "pihenték" ki a fárasztó edzéseket.
A felnőttek munka után, délután 5- 8 óráig edzettek. Az edzőtábort sikeres övvizsga zárta.
Karate edzőtábor Velence
2021. augusztus 3-8
Az edzőtáboron 140 fő vett részt gyerekektől a nyugdíjas sportolókig, akik a szlovéniai SKDUN EB résztvevő
válogatott versenyzőkkel együtt edzhettek. A WKF versenyrendszerben dolgozók edzéseit Shihan Kozma
Erzsébet tartotta.
Nyári edzések
2021. június 1. – augusztus 31.
Szabadtéren és a iskolai tornateremben hetente több alkalommal folyamatosan folytak az edzések.
Budatétényi Mechanika Sportegyesület
Vitorlás táborok
2021. június 3. – augusztus 12.
A tavaszi időszakban - a vírusveszélyre vonatkozó elvárások betartása mellett - a vitorlást előkészítették a
táborozásra, áprilisban elvégezték a szükséges karbantartásokat, felújították, leellenőrizték a biztonsági
berendezéseket, mentőmellényeket, stb. felszereléseket. A vitorlást végül is 2021. április 24-én, a
szervizelési, karbantartási helyről elszállíttattuk és vízre bocsátották a balatonföldvári kikötőben. A táborok
négy turnusban zajlottak, a hajó befogadó képességének figyelembevételével. Jellemzően túra-vitorláztak
Balatonboglár felé és vissza a kiindulási helyre a balatonföldvári kikötőbe, sportolásuk során baleset,
káreset nem következett be.
Balatonföldváron bowlingozási, asztaliteniszezési lehetőség adva van, szabadidős sportolóink ezeket
alkalom szerűen igénybe vették.
Csepel-Sziget Sportegyesület
Asztalitenisz
2021. június 1. – augusztus 31.
A „nyárindító” versenyen után egész nyáron folyamatosan zajlottak az edzések, melyeket többször mini
bajnokságokkal színesítettünk. Sikerült beindítani gyermek edzéseket. 2021. július 4-én részt vettünk a Tatai
edzőtáborban rendezett, nagyon jó hangulatú nagyszabású versenysorozaton. „Nyári verseny őszi
vakációért” az izgalmas 4 vasárnapon amatőr és igazolt játékos vett részt
Teke
2021. június 1. – augusztus 31.
Heti rendszerességgel biztosítottunk lehetőséget gyakorlásra és havonta háziversenyt rendeztünk.
Sirály Életmód Sport Egyesület
Nordic Walking
2021. június 1. – augusztus 31.
A korlátozások feloldásával, újra indítottuk a nordic foglalkozásokat. Minden szerdán Óbudán a Laborc utcai
szabadidő parkban, illetve vasárnap délelőtt a Hajógyári szigeten. A hosszú kihagyás, bezártság után nagy
kedvel, jó hangulatban teltek az edzések.
Nordic Túra – Kirándulás
2021. június 05.
A Solymári vasútállomáson találkozott a 36 fős társaság, majd vágott neki a közel 16 km-es túrának.
Megtekintettük a Solymári várat, majd útnak indultunk a Jegenye völgynek. Úti célunk a Rózsika forrás volt,
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ide terveztünk egy szalonnasütést is, de még előtte egy pici vízesést vettünk szemügyre a Paprika patakon.
A jó hangulatú sütögetés, beszélgetés után visszaindultunk a kiinduló állomásunkra.
Kenu Túra
2021. augusztus 14.
Az Óbudai SE vízitelepén találkozott a társaság reggel 9 órakor, és már készítették is elő a 7 db 4-es kenut.
Vízre szállás után a part mellett haladt a 28 fős csapat. Jól felkészült kormányosoknak köszönhetően, teljes
biztonságban meg is érkeztek a Lupa szigetre. Sanyi bácsi büféjében jól esett az ebéd a kiadós testmozgást
követően. A pihenést követően néhányan még a Dunában is úsztak egyet, majd a csapat visszaindult
Óbudára.
FIDE Sakk verseny
2021. augusztus 21-22.
Az ünnepet kihasználva nagyszabású, értékszám növelő versenyt tartottunk, U 2200 és U 1600-as
kategóriában. Különlegessége a versenynek hogy a 8 éves fiatalok is játszhattak a 70 éves szeniorokkal. Az
Eötvös 10 szám alatti Terézvárosi Kulturális Színtér tökéletes helyszín volt az esemény megtartására. Hosszú
idő után ez volt az első sakkverseny a korlátozások miatt. Mindenki sok partit játszhatott.
Rómaifürdő Telep, Környezetvédő, Szabadidő és Diák Vízisport Egyesület
Bemelegítő vízi túra a Dunán
2021. június 1. – 6.
A hűvös, esős május, covid által bizonytalan időszak után a vízi túrázóink alig várták, hogy leporolják
túrafelszereléseiket, Dunára bocsáthassák hajóikat. Június elsejére ugyan még nem volt az az igazi,
kellemesen simogató meleg, de elszánt egyesületi vizes csapat délnek fordította a hajók orrát, hogy 6 nap
alatt elérje a Duna déli határvárosát, Mohácsot, érintve közben Százhalombattát, Dunaújvárost, Hartát,
Fajszot és Baját.
Nyári tábor a Római-parton
2021. június 21. – 25.
Az egyesület életében már hagyomány, hogy amikor az iskola bezárja a kapuit, a római-parti egyesületi vízi
telepen a kinyílik a nyári gyerek tábor. Az idei első turnus helyei már a meghirdetést követő első napokban
beteltek. A csapat tagja öt napon keresztül kalandozott szárazon és vízen. Az első napokban
megismerkedtek a kajakozás, kenuzás alapjaival, egyesületi önkéntesek segítségével rendre eleveztek a
Hajógyári-szigetig, ott próbálkoztak a kajakozással – néha megmerülve a Duna hűsítő vizében – vagy a
játszótéri mászókákat vették birtokba. A hét végéhez közeledve még egy hosszabb vízi túrán is
kipróbálhatták a gyerekek a tanultakat, amikor Szentendréről ereszkedtek le hajóikkal a Római-partra,
közben a Szentendrei-szigeten még egy bográcsozás is belefért.
Közösségi vízi túra a Dunán
2021. július 3.
Egynapos közösségi vízi túráinkkal elsősorban a családokat célozzuk meg, akik a könnyen teljesíthető,
ugyanakkor vízi élményekben gazdag kikapcsolódást keresnek. Megszerveztük a hajók és a legénységek
felszállítását, ezúttal Szentendrére, és túravezetőink irányításával indultak útra. Volt vízi csata, parti
fogócska a gyerekeknek, Lupa-szigeti töltődés a felnőtteknek.
Aktív nap a Duna-kanyarban
2021. július 3.
Legkedveltebb közösségi eseményeink egyike ez a Nagymarosról induló program. Vízi túra gyaloglással vagy
kerékpározással kombinálva. Általában kétnapos programként szerepel az eseménynaptárban, de az idei
évben inkább kettévált a csapat, és a társaság egy része kerékpárral indultak a főváros felé, míg a többi
túrázó túrakenukkal indult a Duna nagy ágán, átadva magát a folyó sodrásának. A csapat Dunakeszin újra
összefutott egy ebéd erejéig, hogy aztán a római-parti vízi telepen együtt fejezzék be a napot.
Balatonátevezés 2021
2021. július 10.
A Magyar Kajak-Kenu Szövetség idén is meghirdette a Balaton átevezését, ezúttal Zamárdi és Tihany között.
Soha nem látott érdeklődés kísérte az eseményt. Egyesületünk is két, tornyozva megrakott hajószállító
trélerrel érkezett a zamárdi szabadstrandra. Teljesítették is valamennyien a kicsit szeles, de kellemes időben
a próbát, és lettek gazdagabbak – az élmény mellett – egy-egy éremmel és oklevéllel.
Gönyütől Mohácsig
2021. július 12-21.
Már második éve, hogy a Nemzetközi Duna-túra a járvány helyzetre való tekintettel nem indul el a
németországi Ingolstadtból. Egyesületünk csatlakozott ahhoz a kezdeményezéshez, hogy minden ország a
saját Duna szakaszán teljesítse a túrát. Így tettünk mi is. Hajóinkat, vízhatlan táskáinkat megtöltve
buszoztunk fel Gönyübe 28-an, hogy 10 nap alatt végig evezzük a magyar Dunát. A csapat egy része
cserélődött a fővárosban, csatlakoztak hozzánk kisgyerekes családok is. Magas vízállással, de jó időben
eveztük végig a közel 400 km-t, Neszmély, Esztergom, Nagymaros, Római-part, Dunaújváros, Paks, Baja
táborhelyekkel.
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Nyári kalandtábor
2021. július 26-30.
Az igényekhez igazodva, nyár közepén újra mozgósítottuk az önkénteseinket, és meghirdettük az újabb
kalandtábort. Ezúttal az 5 napot – hétfőtől péntekig – a vízi programokon túl, hegyi túra, barlanglátogatás
színezte. Ezen a héten sem maradt el a szentendrei leevezés, a közös főzéssel, ahogy fontos eleme a
tábornak a vízi csata és a számháború is.
A Tisza-tó örök
2021. július 26 - augusztus 08.
Húsz éve már, hogy az egyesület túra szakosztálya kéthétre leköltözik Poroszlóra, a Tisza-tóhoz. Valamikor
a program a mozgáskorlátozott és ép gyerekek integrációjáról szólt, ma már inkább a családokról – több
generáció együtt – szól a tábor. Vezetett hosszabb-rövidebb vízi túrák, strandolás, kerékpározás, erőmű
látogatás szerepel a napi események között, de sokan, kisebb csapatokban már önállóan járják a tavat.
Két keréken a Balaton körül
2021. augusztus 16-20.
Az egyesület hagyományos programjai között szerepel a nyugdíjasoknak meghirdetett tókerülő túra, ez
lehet a Tisza-tó, a Velencei-tó, idén a Balaton megkerülését tűztük ki célul, aktív szépkorú tagjainknak.
Szigligetről indultunk és Balatonakali. Balatonkenese, Balatonlelle megállókkal Keszthelyen fejeztük be a
majdnem teljes kört a nagy tó körül.
Nyárzáró tábori napok a Római-parton
2021. augusztus 24-26.
Augusztus 20. utáni időszak a gyerekeknek leginkább az iskolára készülésről szól, de úgy gondoltuk, hogy
néhány nap még belefér, amit táborozással töltenek. Rendhagyó módon 3 naposra hirdettük meg, így egy
kedd-szerda-csütörtöki napokon a táborok legsikeresebb programjait kínáltuk a gyerekeknek. Evezés a
Hajógyári-szigetre, kirándulás a Dera-szurdokba és a szentendrei leevezés.
Évadzáró közösségi vízi túra
2021. augusztus 28.
Augusztus utolsó szombatján már korán reggel nagy volt a nyüzsgés a római-parti vízi telepen. Három tréler
egymás után telt meg hajókkal, három autóbusz várta az utasait, hogy a karaván elinduljon Visegrádra. Volt,
aki már Szentendrén kiszállt, és onnan indult kényelmes tempóban lefelé. Leányfalu volt a következő
megálló, míg a legelszántabbak Visegrádon tették vízre a hajóikat. Az időjárás nem volt igazán barátságos,
de az együtt evezők hangulata annál inkább. Felelevenítették a nyár legszebb pillanatait, miközben a Duna
kiságán végig csorogtak, kiszállva egy-egy jól ismert partszakaszon.
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