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Túrakód: V006_11 / Táv.: 47,4 km / Frissítve: 2019-01-23 

Túranév: Szentes térsége / Tiszasasi homokszegély #3 (3 nap) 

Leírás: 

47,4 km-es túránk egy, a közelben egyedül álló homokszegélyhez visz, 

mely Tiszasasnál található. 

Az első napon a bemelegítésé és a kiegészítő programoké a főszerep, a 

második napon az evezés kerül előtérbe, harmadnap pedig evezgetés, 

strandolás és az útközben található látnivalók megtekintése tölti ki 

napunkat. 

(A másodok éjszakára javasolt táborhely nomád feltételeket kínál, ezt 
vegyük figyelembe a túra tervezésénél!) 
(A túra kettő- és egynapos változata is elérhető.) 

 

1.nap (6 km, track: V006m091) 

Kiindulási pontunk a St. Jupát SE. Vízitelepe mellett található 

komplejáró (237,8 fkm), (up.: 000iep). 
A Tisza folyásirányával szembe, a szentesi strand irányába induljunk el! 

(A track, csupán a túraútvonal műholdképen történő, valamint a 
nevezett-pontok terepen történő könnyebb beazonosításának célját 
szolgálja, nem feszesen követendő nyomvonal.) 
239 fkm-nél hagyjuk el a szentesi üdülőterületet. Innen kissé 

háborítatlanabb részen evezhetünk, de mire elmélyedhetnénk benne, 

látómezőnkbe kerül előbb a közúti, rögtön utána pedig a vasúti híd is. A 

kettő között található a 240 fkm-es tábla (j. part). A hidak feletti 

szakaszon már nyugalomra lelhetünk. A túrán célszerű követnünk a 

folyóvízen felfelé evezők stratégiáját; miszerint kanyarok mentén 

oldalt váltunk, hogy mindig a belső íven haladjunk (így részben rövidebb 
a táv, részben a sodrás is csekélyebb). Amennyiben azonban 

kíváncsiságunk irányítja hajónkat, ne habozzunk azt az oldalt választani, 

amelyik jobban felkeltette érdeklődésünket!  

Alacsony vízállás esetén a 243 fkm alatt/felett található nagy balos 

kanyarulatban jelentősen el kell távolodnunk a parttól, hogy ne érjen le 
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időnként evezőnk a mederfenékre. Ez a rész már a csongrádi 

üdülőterülethez tartozik. A Körös-torokot megpillantva még figyelemre 

lesz szükségünk: biztonságos távolságban kerüljük ki a hosszan elterülő 

és jelentősen benyúló kikötőt, és ha lehet, inkább ne szálljunk ki rá! Ez 

a „motorizáltaké”, jobb a békesség… ;)  

Leküzdve az akadályt elénk tárul a híres körös-toroki homokpad, mely 

első napunk célállomása (243,9 fkm, úp.: 002kbp).  
Kikötni a nyári szezon idején a terület alsó és felső végén van 

lehetőségünk. A nap hátralévő részét lazítással, strandolással 

tölthetjük, de ne feledkezzünk meg a felszerelésünk biztonságáról, ha 

eltávolodunk tőle! 

A parti büfékben a frekventált üdülőhelyeken szokásos gasztronómiai 

kínálatot találjuk. Az üdülőterület bejáratánál, a körforgalom mellett 

egy finom és iható vizű artézi kút található (úp.: 003viz), így az értékes 

folyadékpótlásért nem kell fizetnünk. A partszakasz közepe körül 

találjuk a fémvázas Rév-kilátót (úp.: 004kilat), melyről – némi belépődíj 

ellenében – megcsodálhatjuk a környező területekre nyíló csodás 

panorámát.  

Kissé távolabb (1,2 km) merészkedve az üdülőterülettől a város irányába 

a település „gyöngyszemét” érhetjük el: a Csongrádi Óvárosban, vagy 

más néven Belsővárosban találhatóak a Csongrádi Kézművesházak  

(Élő skanzen). Itt a helytörténeti gyűjtemény mellett múltbéli 

mesterségek kincsei is felfedezhetőek: 

Halászház / úp.: 022muze / Ék u. 2. 
Fazekas ház / úp.: 023muze / Öregvár u. 39. 
Múzeumház / úp.: 025muze / Gyökér u. 1. 
Textiles ház / úp.: 028muze / Gyökér u.  
Kosárfonó műhely / úp.: 030muze / Öregvár u. 58. 
Fafaragó ház / úp.: 031muze / Öregvár u. 55. 
Mézeskalács ház / úp.: 032muze / Öregvár u. 52. 
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Táborozásra két lehetőségünk kínálkozik:  

Felpakolunk a (fizetős) kempingbe, hogy élvezhessünk az általa kínált 

kényelmet (zuhanyzó, wc, főzési lehetőség, stb.), de ezzel jóval 

közelebb kerülünk a zajos éjszakai élet erős hangforrásaihoz 

(közvetlenül a bulik egyik helyszínéül szolgáló ún. „Vállalkozók Udvara” 
mellett található a kemping, mindössze egyetlen vékonyka kerítés 
választja el őket egymástól).  
Lent maradunk a vízhez közelebb, a part alsó szakaszán, csendesebb, és 

könnyebben kontrollálható tábort kialakítva. (Én mindig az utóbbit 
választom, és ezt is javaslom. Hideg vizes zuhanyzót, wc-t, mosdót 
találunk a parti sétány mellett is, ezek ingyenesen használhatók.) 
FIGYELEM! Ez a hely nem csak az egyedülálló homokfövenyéről ismert, 
hanem élénk éjszakai életéről is, mely majdnem minden hétvégén 
tetőfokára hág! Emiatt sokszor megfordul itt az élet: akkor indul a buli, 
amikor már nyugovóra kellene térni, egész éjszaka tart az „őrület” 
(több helyszínen folynak különböző zenés rendezvények az 
üdülőterületen), és ez sokszor csak napkeltére, vagy még később hagy 
alább. Túránk tervezésekor éppen ezért nagyon fontos, hogy 
tájékozódjunk előre az aktuális rendezvényekről, vagy legalább a 
kikötést követően érdeklődjünk ezekről a kemping recepcióján, hogy ne 
egy kellemetlen éjszaka emlékével kezdődjön túránk második napja! 
 

2.nap (17,6 km, track: V006m091, V006m092) 
Induláskor vagy meg kell küzdenünk a fürdőzésre kijelölt terület 

bójáinak megkerülésével (a part és a bóják közötti vízfelületen tilos 
csónakkal közlekedni, ez a terület a fürdőzőké), vagy hajónkat vontatva 

átlábalunk az ekkor még nagyrészt üres stand sekély vízében.  

Az üdülőterület felső szélénél egy hosszabb sarkantyú  

(70 m, 244,6 fkm) búvik meg a mederben, mely alacsony vízállásnál a 

felfutás veszélyével járhat (ha a tracket követve átkelünk a túlsó 
oldalra, nem kerülünk a kőgát fogságába). 
 

Elérve a Csongrádot és Csépát összekötő pontonhíd alatti komplejárót 
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(247,2 fkm, úp.: 005kbp), lehetőségünk nyílik ismét egy kicsit kiszállni, 

esetleg megmártózni, azonban legyünk óvatosak! Ez nem strand! 

Szolidan, körültekintően hűtsünk, frissüljünk! Ebből a szögből a 

pontonhíd szerkezetét is alaposan szemügyre tudjuk venni. A híd mai 

külsejét 1957-ben nyerte el, de az első építmény már 1896-ban 

összekötötte a várost a nagyréti termőterületekkel.  

Jöjjön most az átevezés alatta! A meder közepén található 

pontonközben lehet sportcélú hajókkal átkelni. Ezt egy „SPORT” 

feliratú tábla (úp.: 006info) jelzi! (Méretesebb vízi jármű érkezése 
esetén a hidászok a híd egy 53,6 méteres szakaszát kishajóval 
félrevontatják az átkelés lebonyolítása érdekében, ami nagyjából 
negyed órát vesz igénybe.) Amennyiben több hajóból álló flottával 

túrázunk, az átevezésnél egyesével menjünk, és tartsuk meg egymástól 

a biztonságos távolságot! A híd alatt a folyás kissé ferde, nem 

merőleges a szerkezetre, ezért ez fokozott figyelmet igényel!  

Átérve a pontonhíd alatt ne akarjunk egyből a partszegélyre menni, 

laposszögben térjünk ki a meder szélére, hogy ne kockáztassuk az 

esetleges alásodródást! (Az Alsó-Tisza egyetlen - általam jelentősnek 
tartott - veszélyforrása a parthoz rögzített műtárgyak alá történő 
besodródás.) A tracket követve biztonságos helyen haladhatunk. 

Tovább lapátolva felfelé a jobb part mentén, több rövid sarkantyúval is 

szembekerülünk, melyek alacsony vízállásnál figyelmet igényelnek. 

Figyeljük a vízfelszín fodrozódásainak árulkodó jeleit! 

A 250,1 fkm-nél - a vízig lenyúló telkek kezdete, a mólók hosszan 

elnyúló sora előtt - a Tisza egyik legkiterjedtebb partvédelmi kövezése 

található a víz felszíne alatt/felett (vízállás függvényében).  
Ha a tracket követjük, akkor behúzódva a sodorvonalba 

kockázatmentesen, a felfutás veszélye nélkül kerülhetjük ki a terméskő 

sarkantyúk hálózatát. 

Ismét a part mellé érve a stégek kerülgetése szükséges, melyeken 

gyakran horgászok lesik a pecabot végének rezdüléseit. A 252,9 fkm-

nél elhaladunk az egykori révátkelő mellett, de erről már csak a parton, 

a fák között fellelhető révészház árulkodik, lentről a vízről 
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észrevehetetlen. Kissé odébb (253,7 fkm) kicsiny homokszegély kínál 

lehetőséget kiszállásos pihenőre.  

Egy nagyobb öböl következik, mely a vizet is alaposan megforgatja, így 

egy rövid szakaszon segítségünkre lehet a haladásban. Elhagyva a 

Bokrosi-csatorna torkolatát hirtelen kerül látómezőnkbe a 254,9 fkm-

nél található homokpart. Itt közepes vízállás esetén is homokra tudunk 

kiszállni, lehetőség van pihenni, fürdőzni (úp.: 007kbp). 
Tovább evezvén az éles kanyarulat felett egy rövid szakaszon egy 

gyakran zakatoló szivattyú törheti meg fülünk békéjét. (A közeli 
halastavat látja el vízzel.) Odébb, a másik oldalon, egykori vízkivételi mű 

maradványaira lehet figyelmes a túrázó. Mára már csak a vízbe futó két 

cső, valamint a partszegélyen kallódó téglák árulkodnak a hely múltjáról. 

Itt kiszállva (úp.: 008kbp) egy 770 méteres sétával a töltésen felfelé 

(track: V006o071) artézi kútnál tölthetjük fel vízkészletünket  

(úp.: 009viz). 
Az „S” kanyarulat felett a folyó jobb partján kormoránok és kedvelt 

szomszédjaik, szürke gémek tanyáznak telepesen. (Ezen a részen széles 
és holtágakkal szabdalt árterületi életteret találtak maguknak.) Ha 

életciklusuk azon szakában érkezünk, mikor nyüzsgő élet zajlik fészkeik 

körül, hangos rikácsolásuk biztos felkelti figyelmünket, fáradságunk 

miatti esetleges „tompultságunk” ellenére is. Leküzdve az előttünk 

hosszabban belátható szakaszt, az élesebb kanyarulat után a 260,5 

fkm-nél már megpillanthatjuk a fordulópontunknak választott 

homokszegélyt (úp.: 001ford). A nyomvonal, a part alsó részéig vezet. 

Kiszállva érdemes gyalogosan felderíteni a partszakaszt, mely kedvező 

vízállás esetén közel kettő kilométer hosszan húzódik. Amennyiben 

vízközeli táborozást választunk, akkor szintkiegyenlítésre lesz 

szükségünk, ha pedig fent az erdőszegélyt választjuk, akkor valamivel 

messzebbre kell málháznunk. A part fekvése a koraesti, lemenő nap 

sugarait is beengedi táborunkba, mely hangulatossá teszi pihenésünket. 

 

3.nap (23,7 km, track: V006j091) 
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Hajónkat vízre taszítva lehetőségünk adódik tegnapi küzdelmünk 

„gyümölcsét” élvezni: időnként tegyük félre az evezőket, és adjuk át 

magunkat a folyó erejének, éljük meg a tiszai „csorgás” megnyugtató 

élményét! 

A visszaúton is vár ránk néhány látványosság, ki-ki érdeklődése és 

rendelkezésre álló ideje függvényében dönthet megtekintésükről. 

A 249,6 fkm-nél a bal parton az Ellés Monostor romja kínálkozik  

(úp.: 009latv). Ehhez 008kbp útpontnál kel kiszállnunk és a V006o072 

elnevezésű tracket követve 325 métert sétálnunk. Az út egyetlen 

kihívása a partszegélyen történő feljutás. (Az Ellés Monostorról a 
helyszínen is találunk több turisztikai információs táblát.) 
Megélve a hely múltját és szellemét, térjünk vissza a mába hajóinkhoz! 

A Pontonhídnál lefelé haladva is elővigyázatosnak kell lennünk, hisz a 

sodrás feltartóztatatlanul visz bennünket a híd irányába. Vízi járművünk 

kormányozhatóságának érdekében őrizzünk meg némi sebességet a 

vízhez viszonyítva! 

Leérve a 246,2 fkm-ig igazi unikumra lelhet az erre fogékony túrázó:  

a város felőli oldalon a vízmércénél (up.: 009latv, track: V006o073) 
megszemlélhetjük az 1887-ben telepített vízszintmérő egy részét, 

valamint az ekkor épített lépcsőt és a mellette lapuló emléktáblát  

(+440 cm szinttel egyvonalban). 
A Körös-torokban ismét strandolhatunk kedvünk szerint, valamint az 

esetleges „büféhiányban” szenvedő túrázó is kielégítheti ilyetén 

vágyait. 

Pancsolásunk, nézelődésünk végeztével „tengerre”! 

Lefelé haladva ismét átadhatjuk magunkat a „csorgás” nyújtotta 

élménynek, de ezt valamivel lejjebb a nyugodtabb, csendesebb 

szakaszon az igazi megtenni. 

A szentesi strandot elérvén (238,6 fkm) ismét kiköthetünk. 

Főszezonban a part bójákon kívüli alsó vagy felső részét válasszuk, a 

bóják és a part közötti vízfelület a fürdőzőké! A fák alatti árnyékos 

területen iható vizű artézi kutat (úp.: 011viz), kis játszóteret, különféle 

sportokra alkalmas pályákat és eszközöket (kosárlabda, lábtenisz, 
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asztali tenisz, strandfoci) találunk, a szezon ideje alatt pedig a büfék 

és a mosdók is üzemelnek.  

Utunk utolsó szakasza mindössze néhány száz méter, hiszen ismét 

hajóba szállva gyorsan megérkezünk kiindulási pontunkra, mely kiszállási 

helyünk is egyben.  
 

Feldolgozták: Erdélyszky Szilvia,  
 

Tapasztalataidat, élményeidet őrömmel fogadjuk!  
(Fotó és videó anyagokat is várunk.) 


