A DUNA ÖSSZEKÖT MINKET
HATÁRTALAN KALANDOZÁSOK KISBODAK ÉS NAGYBODAK KÖZÖTT

ISMERETTERJESZTŐ KIADVÁNY A SZIGETKÖZI ÉS CSALLÓKÖZI
VÍZITÚRÁZÁSRÓL, A TERÜLET NÖVÉNY- ÉS ÁLLATVILÁGÁRÓL, KISBODAK ÉS

NAGYBODAK NÉPRAJZÁRÓL ÉS TÖRTÉNELMÉRŐL

Köszöntő
A magyarországi Kisbodak és a szlovákiai Nagybodak testvértelepülések.
Testvérközségek, mégpedig nemcsak a ma divatos távoli kapcsolatkeresés
eredményeként, hanem természetes módon: valaha egy települést alkottak. A
Duna áradásai és a történelem szeszélye folytán ma már a két falu a Duna két
partján, két külön állam területén fekszik.
A folyam elterelésével, 1992-ben megszűnt a két községet összekötő
természetes víziút is. Nemcsak a családi, baráti kötelékek ápolását nehezíti a
távolság, hanem a két iker-tájegység, a Szigetköz és a Csallóköz vízi
összeköttetését is.
A Bethlen Gábor Alap támogatásával megvalósított „Valóságos és virtuális vízi
túraútvonal Kisbodak és Nagybodak között” című projektünknek hármas célja
volt. Elsőként az, hogy újra csónakos kapcsolat kösse össze a két, egymástól
elszakadt települést. S ha már elhagyjuk az emberlakta környezetet, hangoljuk
érzékszerveinket a minket körülvevő világra, váljunk részévé e csodálatos
természetnek! Korunk vívmányai segítségével pedig – akár távolról is –
ismerkedjünk a tájegység keletkezésével, történetével, néprajzával, állat- és
növényvilágával!
Forgassa tehát e kiadványt a kedves látogató kedvére! Kívánjuk, legyen része a
kitűnő kalandot ígérő vízitúrázásban, és javasoljuk, hogy navigáljon el
projektünk honlapjára is!
2016. március 21.
Timár Gábor
Kisbodak község polgármestere
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Bevezető gondolat
„A Szigetköz olyan, mint egy nagy színes képeskönyv. A
természetben látó szemmel járó embernek kinyílik, és
megmutatja a szépségeit.” [1]

Így írja Timaffy László Szigetköz című könyvében. A Duna „zeg-zugos gyermeke”
rászolgált eme szavakra, méltón mutatja meg rejtett szépségeit, viszontagságos
múltját és újjáéledő erejét a jelenben is.
A Szigetköz Magyarország északnyugati részén, a Kisalföld északi felén
helyezkedik el. A Kisalföld (régebben Kis-Magyar-Alföld vagy Pozsonyi-medence),
a mai Magyarország északnyugati részén található, a magyarországi Kisalföldet,
a mai Szlovákia nyugati síkságát és az Ausztriában található Fertőzug (Seewinkel)
tájegységet magába foglaló földrajzi terület. A Kisalföld elnevezés a területet a
Kárpát-medence nagyobb kiterjedésű síkságát jelentő Alföldtől, vagyis a NagyAlföldtől különbözteti meg. Teljes területe 9000 km², ma ennek kevesebb, mint
fele – 4000 km² – tartozik Magyarországhoz. A terület északi, szlovákiai és
magyarországi részét ma a Duna fő ága (az ún. Öreg-Duna) választja el
egymástól. A Pozsonytól keletre elterülő rész neve szlovákul Podunajská nížina,
vagyis Duna-menti Alföld, amely alatt a Csallóközt és Mátyusföldet értjük.
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A Szigetköz
A Szigetköz földrajzi megnevezése alatt a Dévényi kapun át érkező, több ágra
szakadó és kelet felé tartó Duna főmedre (Öreg-Duna) és a Mosoni-Duna által
közbezárt területet értjük. Észak-nyugat, dél-kelet irányú, hosszúkás, átlag 6-8
km széles, mintegy 52 km hosszú fiatal dunai hordalékkúp. Területe mintegy 375
négyzetkilométer. Alapvetően két részre, Felső-Szigetközre és Alsó-Szigetközre
tagolhatjuk. A terület hazánk legnagyobb szigeteként értelmezhető, ami a Duna
folyam legnagyobb magyarországi mellékágrendszerét is magába foglalja.

A Szigetköz elhelyezkedése Magyarország területén
[forrás: wikipedia.org]
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A Csallóköz
A Csallóköz Szlovákia, egyben Európa legnagyobb szárazföldi szigete. Délről az
Öreg-Duna, északról a Vágba torkolló Kis-Duna (régebbi nevén Csalló vagy
Chyllon), a Tőkési-ág, keleten pedig a Vág folyók határolják. Legnagyobb
hosszúsága 98, legnagyobb szélessége pedig 27 kilométer. Az első világháborút
követően meghúzott országhatár az Öreg-Duna lett; ez a csallóközi községek
Szigetközbe eső határrészeit elszakította azoktól.

A Csallóköz elhelyezkedése Szlovákia területén
[forrás: http://www.zitnyostrov.estranky.cz/]
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A terület keletkezése
A Szigetközt és Csallóközt is magában foglaló területet a földtörténeti
harmadkor végén a Pannon beltenger borította. A korszak végére azonban a
tenger medencéje kavics, agyag, homok és finom márga rétegekkel töltődött fel,
elsekélyesedett és helyén egy kiédesülő vizű tórendszer maradt vissza. Ekkor
léptek a medencébe az Alpok és a Kárpátok irányából érkező folyók, a Duna, a
Morva, a Rába, a Vág és a Nyitra elődei, melyek esésüket elvesztve, lerakódó
kavicsos-homokos hordalékukkal tovább töltötték a levantei korszakban
viszonylag gyorsan süllyedő medencét. Folyásirányuk a maitól még eltért. 2,02,5 millió évvel ezelőtt az Ős-Duna az Alpok és Kárpátok vonulatát még a mai
ausztriai Bruck környékén törte át és dél felé folytatta útját. Később a medence
fokozatos feltöltődése miatt a folyók iránya megváltozott és a negyedkor
kezdetén, körülbelül 1 millió évvel ezelőtt a Duna már a Hainburgi-hegy és a KisKárpátok között tört be a medencébe, s kelet felé építette ki a medrét. Ezzel a
térség mai vízrendszere kezdett kialakulni.
A folyó a hegyek közül kilépve felső szakasz jellegét elvesztve átmeneti jellegűvé
vált. Esése csökkent, hordalékát lerakta. Zátonyok képződtek, majd elmosódtak,
lejjebb újra lerakódva vándoroltak. Ha a növényzetnek sikerült tartósan
megtelepedni a zátonyon, akkor azok szigetté váltak, ami a folyó medrét ágakra
szabdalta, más irányba terelte. A medrek irányváltoztatását a bedőlt fák,
fennakadt uszadék, alámosott és beszakadt partok, jégtorlaszok és az árvizek is
elindíthatták. A folyót a saját maga által épített akadályok új medrek kialakítására
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késztették és ezáltal egyre nagyobb területre kiterjedő, legyezőszerűen
szétágazó, majd összefutó szövevényes ágrendszer alakult ki. A lerakódott
hordalék többször átrendeződött, kimosódott, miközben a finom hordalék
távolabbra került. Így egy hordalékkúp alakult ki; és ez, mivel a medence
süllyedése még mindig tartott, néhol 200 m vastagságú kavicsréteg kialakulását
eredményezte. Ez a folyamat jelenleg is tart. A hordalékkúp csúcsa Pozsony
térségében van. Oldalait ma a Mosoni-Duna és az Érsekújvári-Duna jelzi, alapja
pedig a Győr-Gönyű-Gúta vonalon van.
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A Duna, vízjárása, árvizek
A Volga után a Duna Európa legnagyobb folyója. Magyarországra már, mint
hatalmas folyam érkezik és 417 km hosszan folyik hazánkon keresztül.
Vízhozamát és vízjárását túlnyomó részben az Alpok és az Alpok elővidékén
lehullott csapadék, illetve hó- és gleccser-olvadékvíz irányítja. Vízjárása éppen
ezért ingadozó, áradások és apadások, így kisebb és nagyobb vízállások
észlelhetőek.
„A Duna szigetközi szakaszának vízjárása a Felső-Duna vízgyűjtő területének
éghajlatától függ. A legtöbb csapadékot a nyugati légáramlás szállítja. Az egész
terület a nyári esőzések zónájába tartozik. A legkevesebb csapadék télen hullik.
Bár a téli csapadék jóval kevesebb, mint a nyári, mégis jelentős, mert hó
alakjában tárolódik, s így a tavaszi hóolvadáskor nagy mennyiségű vizet ad a
folyónak. Kisebb mennyiségű árvíz ez, de megtörténik, hogy a hóolvadás több
apró árhulláma utoléri egymást, és így jelentékennyé válik. A szigetközi Dunán
helyi okok, például jégdugulás miatt jeges árvizek is előfordulhatnak. A második,
nagyobb árhullám nyáron, főként júliusban jelentkezik. Ez a bőséges nyári esők
és a magasabban fekvő hómezők olvadásának következménye. Ilyenkor a Duna
jobb oldali alpi mellékfolyói, főleg az Inn, megduzzadnak, és ezek okozzák a
szigetközi szakaszon is az áradásokat. Szeptemberben apad a Duna, s így csak
akkor jelentkezik szeptember végén és október elején egy kisebb árhullám, ha
az őszi másodlagos csapadékmaximum nagyobb értékű. Októbertől februárig
általában alacsony a vízállás, télen csak kivételes esetben van áradás, ha langyos
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esők vagy a főnszelek hatására a hóolvadás megnöveli a vízhozamokat. Ezen az
általános vízjáráson belül az év bármely hónapjában előfordulhatnak kisebbnagyobb áradások, amelyek szeszélyesek és kiszámíthatatlanok. A kisvizek
hozama kereken 570 m³/s, a közepes vízhozam 2025 m³/s (Dunaremete). Az
árvizek vízhozama lefelé csökken, mert levonulásuk üteme csökken. Az 1954. évi
júliusi árvíz (amely elöntötte a Szigetközt) vízhozama Pozsonynál 10230 m³/s,
Dunaremeténél 8900 m³/s, Gönyűnél 8100 m³/s, Komáromnál 8000 m³/s volt. A
XIX. század végi szabályozás után csak egyszer, 1954-ben söpört végig jelentős
árvíz a Szigetközön.” [2]
1954-ben későn kezdődött az Alpok magasabb csúcsain a hóolvadás. Ehhez
aztán bőséges nyári csapadék is járult július elején. A mediterrán ciklon hatására
két hullámban példátlanul heves ár vonult le a Duna szigetközi szakaszán. A
települések árvízvédelmi töltései 1892 és 1896 között épültek, s közel fél
évszázadon keresztül nem erősítették azokat. 1954

júliusában szinte

emberfeletti módon védekeztek a Duna mentén: a szivárgók és a megcsúszó
töltések erősítésével próbálkoztak. A töltések magasításában, erősítésében
versenyt futottak a vízszint emelkedésével. Július 15-én, mikor már úgy tűnt,
hogy a védelmi szervezet úrrá lesz a helyzeten, dél körül Ásványrárónál elszakadt
az árvízvédelmi töltés. Két óra múlva Kisbodaknál, majd másnap hajnalban
Dunakilitinél is megadta magát a védvonal.
A korabeli sajtó így írt az eseményekről:
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„Puha volt a töltés, mint a gumi. Rengeteg „lapátos"
ember volt itt az ország minden részéből. Építették és
erősítették a nyúlgátakat. Ennek ellenére átázott a
töltés, olyan puha volt, mint a gumi. Már az árvizet
megelőző tél is csapadékos volt, ráadásul kora
tavasszal is sok eső esett. Ezután megjött a márciusi köd:
a szigetközi ember ebből mindig tudta: száz napjára
nagy víz lesz. Ez a tapasztalat mindig be is igazolódott,
amíg nem terelték el a Dunát. Folyamatosan áradt
azon a nyáron a folyó, aztán „zúgva, bőgve törte át a
gátat". Dunaremeténél 622 centiméterrel tetőzött a
folyó Kisbodakon 15–20 épület maradt ép.” [3]

A Szigetköz 65000 holdas területéből 35000 állt víz alatt. A védekezés költsége
és a károk akkori értéken meghaladták az 500 millió forintot. Közel 1400 leginkább vályogból épült - ház dőlt össze, 2000-nél több sérült meg.
Feketeerdő és Dunaszentpál települések szinte sértetlenül vészelték át az árvizet,
e két falu kivételével azonban mindenhol tetemes károk keletkeztek. A
legrosszabbul az Alsó-Szigetköz járt. Győrladamér, Győrújfalu, Győrzámoly,
Dunaszeg, Kisbajcs, Szőgye szinte teljesen elpusztult. Kisbodakot az árvíz
levonulása után odébb kellett költöztetni, magasabb területre, Ásványrárón,
Vámosszabadiban az épületek fele összedőlt.

11. oldal

A DUNA ÖSSZEKÖT MINKET

HATÁRTALAN KALANDOZÁSOK KISBODAK ÉS NAGYBODAK KÖZÖTT

A Duna elterelése
„A Szigetközt északkeletről határoló Duna vízének meghatározó részét a bősi
vízerőmű üzembe helyezésekor, 1992. október 25-én, 40 km hosszúságban
elterelték a medréből. Azóta a Szigetköz természetföldrajzi jellemzői, élőhelyei,
élővilága jelentős változásokon esnek át. E változások napjainkban is tartanak. A
Duna elterelése előtt az ágrendszer kiszámíthatatlanul változott, áradáskor a
hullámteret elöntötte a víz. Egyedülállóan változatos élőhelyek alakultak ki
rendkívül fajgazdag növény- és állattársulásokkal.” [4]
A területen megtelepedő emberek már az ókorban az árvizektől védett
magasabb területre építkeztek, és a kiváló termőtalajon nagy terméshozamú
mezőgazdasági területeket létesítettek. A kavicstakaróban a talajvíz a Dunától
több kilométer távolságban is állandóan követte a meder vízszintváltozásait, így
az

aszályos

időkben

is

tudta

(alulról)

öntözni

a

mezőgazdasági

növénytársulásokat. A (gőz)hajók megjelenésével egy időben fellendült a dunai
hajózás, ám ahogy a hajók méretei nőttek, úgy vált egyre nehézkesebbé a
szigetközi hajózás. Ennek megoldására a XIX. század végén jelentős műszaki
beavatkozást hajtottak végre. A víz nagy részét egyetlen, mesterségesen
kialakított főágba terelték, kialakították a mellékágak rendszerét, és árvízvédelmi
töltést emeltek. Ezzel a Szigetközt és – az I. világháború vége óta
Csehszlovákiához, majd Szlovákiához tartozó – Csallóközt két részre osztották: a
töltések közé zárt hullámtérre és az azokon kívül fekvő ún. „mentett” oldalra.
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Az új – közel természetes – állapothoz az élővilág alkalmazkodni tudott, mert a
főág és a mellékágak élő kapcsolatban maradtak, és a talajvíz szintjében és
áramlási irányában alig történt változás. A hullámtéren érintetlen állapotában
maradt az ártéri ligeterdő és a csodaszép vízi világ, a töltéseken kívüli mentett
oldal pedig a biztonságos mezőgazdaság és erdészet színterévé vált.

A bős-nagymarosi vízlépcsőrendszer terve villamos energia termelését célozta,
ám a beruházás a táj és a vizek alapvető megváltoztatásával járt együtt. Az
építkezés a XX. század nyolcvanas éveiben kezdődött, de csak részben valósult
meg. A magyar fél felmondta az államközi megállapodást, a szlovák partner
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önállóan építette meg az erőművet. A működtetés érdekében, a megfelelő
vízmennyiség biztosítására a folyam vizét mesterséges mederbe, ún. felvízcsatornába terelték. A művelet eredménye a Szigetközre nézve – tragikus volt…

A Duna elterelése utáni változások
„A Duna 1992 októberében történt elterelése következtében a Dunacsúny-Szap
közötti 42 km hosszúságú szakaszon a vízhozam az eredeti közepes érték 10-20
százalékára csökkent, a főág szintje 3-4 m-t süllyedt. A főág lecsökkent vizű
szakaszán a korábban a kavicsos mederfenéken keresztül történő átszivárgás –
amely a Szigetköz alatti több száz méter vastagságú kavicsos tározót jó
minőségű vízzel táplálta – gyakorlatilag megszűnt, és a mederágy szerkezete is
kedvezőtlenül változott. Szerepét a Dunakiliti feletti szakaszon elsősorban a
dunacsúnyi tározótérből és részben a mesterségesen táplált mellékágrendszerekből kiszivárgó víz vette át. Ez azonban mennyiségében jóval kisebb,
mint a Duna elterelése előtt. és – a tározóból beszivárgó víz esetében – félő,
hogy minősége sem kifogástalan A felszín alatti vizek áramlási iránya a
legnagyobb mértékben a főág Dunakiliti alatti szakaszán változott meg: itt a
korábban tápláló jellegű főág megcsapolóvá vált. A Szigetköz középső részének
a főágtól távolabbi területein kisebb mértékű áramlási irányváltozás figyelhető
meg: a korábban a Mosoni Duna felé irányuló áramlás azzal párhuzamossá
vált.” [5]
A mellékágakból gyakorlatilag nagyrészt eltűnő víz problémáját a dunakiliti
fenékküszöb megépítése oldotta meg. Ez tulajdonképpen egy teljes keresztgát
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az Öreg-Duna főmedrében, amely oly mértékben duzzasztotta fel a folyam vízét,
hogy a felvíz ismét el tudta árasztani a mellékágakat. Ezek után az ágak ismét
megteltek élettel, és megkezdődött egy máig tartó rehabilitáció.

1995 májusa óta egy ideiglenes magyar - szlovák kormányközi egyezmény
határozza meg, hogy a dunacsúnyi gáton mennyi vizet engednek a Dunába és a
Mosoni-Dunába. A hullámtérbe jutó vizet a területileg illetékes vízügyi
igazgatóság által készített, "A szigetközi hullámtéri vízpótló rendszer ideiglenes
üzemelési utasítása" szabályozza.
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A Szigetköz néprajza
A Szigetköz minden faluját pusztította már el az áradás, vagy a partszaggatás a
történelem folyamán, a települések így vándoroltak szigetről- szigetre,
magasabban fekvő területekre. Lakói szoros kapcsolatban éltek a vízzel, a
Dunának köszönhették megélhetésüket. Az egykor „virágzó” mesterségek
azonban mára teljesen kihaltak.

Népi mesterségek
Halász, vadász, aranyász,
Üres zsebbe kotorász.
Ha szegény is vígan él,
Egész nap csak vizet mér.

Halászok
Ők éltek legszorosabb kapcsolatban a vizekkel. Timaffy László így ír erről:

„A szigetközi halászok mindig híresek voltak. Sok
oklevél, írott emlék szól róluk és a hajdani nagy
halbőségről. Olyan sok volt a hal a Duna-ágakban,
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hogy nemcsak a helyi fogyasztásra jutott bőven, hanem
a győri, óvári, pozsonyi piacokra is. Bécsben külön
helyük volt a halpiacon a szigetközi «vizásoknak»”. [1]

Egykor nemcsak a folyók, hanem az ártéri területek, a tavak, mocsarak is
bővelkedtek különböző fajta halakban, legfőbb piacos halak a viza, harcsa, csuka,
süllő és ponty voltak. Ezek közül is kiemelkedő volt a viza, mely a Feketetengerből tömegesen vándorolt fel, évente két alkalommal egészen a
Szigetközig.
A vizahalászat egykor kiemelkedő esemény volt, mind a hal látványa, mind annak
halászata.

„A vizafogásnak több módját és eszközét alkalmazták,
amelyek közül legrégebbi és talán leghatékonyabb volt,
amikor

a

sekélyebb

folyószakaszt

keresztben

elrekesztették a mederbe sűrűn vert cölöpökkel,
mégpedig 2 sorban 50…100 m távolságban. Az alulsó
kerítésen tág nyílást hagytak, majd éktelen zajkeltéssel,
illetve a parton ágyúzással riasztották ki rejtekhelyeiről
a vizákat, mintegy beterelve őket a rekesztékbe, ahol
csónakokról szigonnyal, nagyméretű vizahoroggal
fogták ki a menekülni nem tudó halakat.” [1]
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Pákászok
A pákászat egészen a lápvidékek lecsapolásáig egy olyan életforma volt, amely
magába foglalta a legősibb mesterségeket, mint a halászat, vadászat vagy
gyűjtögetés. Mivel a lápvidék lakosainak a megélhetéshez szántóföldi művelésre
alkalmas területük kevés volt, elterjedt foglalkozásnak számított a természet
adta kincsek begyűjtése.

„A természetes táj, a Duna vize, a nádasok, erek, lápok,
ártéri erdők, rétek, a minden évben egyszer-kétszer
elöntött láposok bőven ontották kincseiket: a halat,
vadat, madártojást, „nadályt”, mézet, fát, vesszőt, sást,
csak össze kellett gyűjtögetniük.” [1]

A lápok, mocsarak vizeiben hemzsegett a lápi póc és a fürge mozgású hal, a csík,
az ezzel foglalkozókat csíkászoknak is nevezték.

„Győrben a piacon rákot, csíkot, teknősbékát árultak a
szigetközi csíkászok. A csík káposztával kedvenc népi
eledel volt, míg a rákot, teknősbékát inkább az urak
fogyasztották.” [1]

Eladásra összegyűjtöttek mindent, amit a természet adott. Ők gyűjtötték be a
piócát is, gyógyászati célból. Ezt úgy szedték össze, hogy felgyűrt nadrágszárral
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belegázoltak a vízbe, ahol az éhes piócák ráragadtak a lábaikra, majd mikor a
vízből kiléptek, a lábszárárukat sóval beszórták, s ettől az odatapadt piócák
lefordultak. A piócákat marhahólyaggal lekötött üvegekben tárolták, és úgy
vitték eladni.
Szívesen szedték a madártojást a mosoni piacra, de gyűjtöttek gombát, makkot,
diót és mogyorót, papsajtot, galagonyát, csipkebogyót is. Jó kereset volt a
gyógyfüvek szedése is. A gyógyszernek szánt gyógynövényeket általában a
füvesember gyűjtötte be. A lápon szedett gyógyhatású növényeket gyökerestül
szárította, majd porrá törte, és bőrzacskókban tárolta, s szükség esetén
faggyúval, hájjal kenőccsé keverte.
Sásból és kákából lábtörlőt, szatyrot, kosarat fontak. A nád keresett árucikk volt,
nagy mennyiség kellett belőle, nádtetőhöz és kerítéshez is használták. Keresett
volt a vessző is, seprűt, kosarat, bútorokat fontak belőle.
A pákász a halat szigonnyal, varsával, hurokkal fogta meg. A vízimadarakat is
különböző maga készítette hurkokkal ejtette el, s a nagyvadaknak csapdát
készített, míg a madarakat íjjal, hajítófával ejtette el. A vízben lebegő sulyom
(ehető vízinövény) termését botra erősített subadarabbal gyűjtötték össze.

Aranyászok
„A vizek vándorai voltak. Közeli és messzi vizeket járták, hogy kimoshassák a Duna
kincsét: az aranyat” – írja Timaffy László Szigetköz című könyvében az
aranyászokról.
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„A meder sodrában aranyszemeket is hord a Duna a
kaviccsal, homokkal együtt. A dunai arany főként alpi
eredetű,

a

Magas-Tauernből

származik,

de

a

mellékfolyók is, a Vág, a Garam, sok aranytartalmú
hordalékot hoznak a Felvidékről. A folyóvíz ugyanazt a
munkát végzi el lassan, mint az aranybányában a törőzúzó gépek. Ahogy felmorzsolja, kaviccsá, homokká őrli
a kőzeteket, a bennük rejlő aranytelérek a mederbe
kerülnek, s együtt utaznak a többi hordalékkal. Az alsó
szakasz jellegű folyó, mint a Duna is a Szigetközben,
lerakja terhét, zátonyokat, szigeteket épít belőle. Enyhe
kanyarulatokban, zátonyok öbleiben megcsendesül a
víz. Itt ülepszik le az arany, a dió, mogyoró nagyságú
kaviccsal, vörös gránáthomokkal együtt. A Duna
mindjárt be is takarja iszappal, hordalékkal. Innen kell
kimosnia az aranyásznak. A feljegyzésekben majdnem
mindig ugyanazok a családnevek szerepelnek, tehát
szinte arisztokratikusan vigyáztak a mesterség családi
jellegére. Apáról fiúra öröklődött a tudomány, kívülállót
nem avattak be a mesterség titkaiba, idegen legfeljebb
csak nősüléssel keveredhetett közéjük.” [1]

1831-ből pontos adataink vannak a szigetközi aranyászokról: Ásványon 72
család, míg Lipóton 39 család élt aranyászásból. 1870-ben már 102 aranymosó
család volt Ásványon, 54 pedig Lipóton.
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Aranyász munka közben egy korabeli fényképen
[forrás: http://somorja.sk/]

„A szigetközi települések jelentős részében éltek
aranyászok, de a leghíresebb aranyász-község Ásvány
volt.

Az

itteni

aranymosók

technikája

volt

a

legkifinomultabb az egész Kárpát-medencében. Az
ásványi aranyászok 96-97 %-os aranykihozatallal
dolgoztak, s a kézi szérkézésnél és a foncsorításnál sem
volt több veszteségük 1-2 %-nál.” [1]
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Ahogy Pantó Dezső geológus és bányamérnök megjegyezte: „Láttam dolgozni
aranyászokat az erdélyi ponyvás szérekkel Verespatak mellett, a Mura, Dráva
mentén a horvátokat meredeken állított rovátkolt asztalukkal, de azok a munka
jósága, tökéletesség tekintetében közel sem járnak az ásványiakhoz. Azok a
munkát elnagyolták. Sok nyersanyagot pazaroltak, sokat és nagy veszteséggel
dolgoztak fel, míg az ásványiak munkáját a gondosság és a jó kihozatal jellemzi.”
Ásvány és Lipót környéke a legkedvezőbb aranymosó-helyekkel rendelkezett,
mert a Duna itt tele volt apró szigetekkel, amelyek évről évre változtak. A folyó
szabályozása azonban néhány év alatt jelentősen átalakította a Nagy-Duna
medrét és mellékágait. Ásványtól keletre eltűnt az a talán alakulóban lévő kis
sziget is, amelyik egy 1884-ben készült katonai térképen a folyam közepén
látható, s a neve Aranyozó sziget volt.

Molnárok
„A szigetközi táj régi hangulatához éppen úgy
hozzátartozott a malmok messze hangzó zakatolása,
mint a szigeteken legelésző csordák összecsengő
kolompzenéje.” [1]
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Hajómalom archív fotója.
[forrás: http://www.tankonyvtar.hu/]

A régi időkben híresek voltak a szigetközi molnárok. Molnárgazda csak mester
lehetett, ehhez azonban ki kellett tanulnia a mesterséget, 3 évig inasként kellett
szolgálnia. A vizsgán el kellett végeznie minden előforduló munkát, akár fúrnia
vagy faragnia is kellett, hogy kijavítsa a hibákat. Molnár mesterek ritkán jutottak
saját malomhoz, többnyire vándoroltak.
A molnárok céhekbe tömörültek, ez tartotta össze őket. Minden évben kétszer
tartottak gyűlést, vízkeresztkor a számadást, úrnapkor pedig a nyári beszámolót.
Mindegyik mulatsággal zárult.
Geográfiai adottságai miatt a Szigetköz a vízimalmok telepítésének kedvezett.
Vízimalom alatt két alapvető típust különböztetünk meg: a tényleges vízimalmot,
(patakmalmot) amely kisebb patakokon, folyókon épült és a hajómalmot, amely
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nagyobb folyókon, elsősorban a Dunán és szigetközi ágán volt általános. Timaffy
László könyvében lévő adatok szerint a XVIII. században a Szigetközben 156
vízimalom volt.

"A malmok a Nagy-Dunán, a mellékágakon és a
Mosoni-Dunán

egyaránt

lehorgonyoztak.

Moson

megyében pl. a XIX. századbeli monográfia szerint 25
volt a főágon, 43 az ágakon, Győr megyében
ugyanebben az időben 241 vízimalmot jegyeztek fel –
de azt nem tudhatjuk mennyi dolgozott ezek közül a
Dunán és mennyi a Rábán, Marcalon, a kisebb
patakokon.” [1]
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Állatvilág
Az egész Szigetközre és Csallóközre a vízi és vízkedvelő fajok a jellemzőek. A
számtalan puhatestű és kétéltű faj mellett a hüllők kisebb számban élnek a
vízjárta területeken, de jellegzetes fajuk, a vízisikló gyakori. A gerincesek törzsét
képviselő halak közül 54 faj él a Duna és mellékágainak vizében. Megtalálhatók
itt a tiszta hegyi folyókra jellemző szivárványos pisztrángtól kezdve a mocsarakra,
lápokra jellemző csíkhalakig a legkülönfélébb ökológiai igényű halak. Sajnos a
számos épített műtárgy, illetve a felelőtlen halászat tönkretette a szigetközi
halbölcsőt.
Egészen a XX. század elejéig-közepéig gyakran akadhatott a halászok hálójába
a Duna legnemesebb hala, a viza. A század közepén, az Al-Dunán megépített
gátak azonban megakadályozták a vizák Fekete-tengerből való feljutását a Duna
felső szakaszára, így a Dunából mára a viza gyakorlatilag eltűnt. Jelenleg, ez az
akár egy tonnásra is megnövő hal szigorú védelem alatt áll és nemzetközi
egyezmények gondoskodnak a fajta megőrzéséről és a visszatelepítésről. Az
utolsó vizát 1987. május 17-én fogták a paksi Dunán a biskói révnél. Súlya 181 kg
volt.
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Egy átlagos méretű viza (korabeli fénykép)
[forrás: http://csepel.info/]

A madarak a Szigetköz és a hullámtér legfeltűnőbb, legjellegzetesebb állatai. E
tájhoz szorosan hozzátartoznak a vízimadarak, melyek hajdan hatalmas
tömegben éltek itt. A Szigetközben költő, illetve vonuláskor hosszabb időt itt
töltő fajok száma 200-220-ra tehető.
Az ide látogatók először a gémek sokaságával szembesülhetnek. A hatalmas
mennyiségben megtalálható szürke gémek mellett ritkán, de vörös gémmel is
találkozhatunk – főleg vízitúrázás közben. Láthatunk nagy kócsagot is, melyek
gyönyörű hófehér tollaikkal messziről feltűnhetnek a túrázónak. Számtalan
kárókatona (más néven kormorán) feketéllik a vízbe dőlt fákon, áramvonalas
testükkel csak a halprédára várnak – a halak és a horgászok nagy bánatára.
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A part

mentén

a

figyelmes

szemlélődő

megpillanthatja a kis ékszermadarunk egy-egy
példányát, a jégmadarat. Mindezek mellett sok
ragadozó madár (héja, réti sas, bagolyfélék,
vércsék) és kisebb-nagyobb testű vízimadár
érzi jól magát a Szigetközben.
Eltűnt a tájról viszont a halászsas, mely a nyugalmas erdők hiánya miatt nem
fészkel már itt. A baglyok létszáma is erősen fogyatkozik, hiszen öreg botoló
füzekből, odvas fákból ma már sokkal kevesebb van, mint régen.
Az emlősök több mint 40 faja él a Szigetközben. Ezek nagy része nem kötődik
olyan szorosan a vízhez, mint a madarak zöme. Leggyakoribb fajok a gímszarvas,
a vaddisznó, a róka, a nyest, a nyuszt, a hermelin, a denevérek, a pézsmapocok
és a mezei nyúl.
1998-ban elindult 10 évig tartó hódtelepítés
következtében a Szigetköz ikonikus állata lett a
hód,

munkálkodásával

lépten-nyomon

találkozhatunk, hajnalban és napnyugtakor akár
láthatjuk a kis ügyes, fűrészt nem igénylő
favágóinkat kecsesen úszkálni a Szigetköz
keskeny ágaiban. Az erdészet természetesen
nem feltétlenül örül ennek.
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Növényvilág
A Szigetközi Tájvédelmi Körzetet 1987-ben alapították, a „Szigetköz sajátos
vízrendszere, tipikus növény- és állatvilága megőrzése” érdekében. Területe 9157
hektár, ebből fokozottan védett 1325 hektár. A tájvédelmi körzet két fő részből
áll: a Duna hullámtere, valamint a Mosoni-Duna a keményfaligetek
maradványaival.
A Szigetköz kialakulásában és jelen állapotában is a víz játszotta és játssza ma is
a fő szerepet. Így van ez a növényvilágban is. A hajdani vízi világban a Szigetköz
jelentős részére, ma már elsősorban csak a Nagy-Duna menti alacsony ártérre
és a mentett oldalon megmaradt morotvatavakra jellemzőek a hínártársulások,
nádasok és sásos rétek. A Nagy-Duna ártéri szigetein található, időszakosan
kiszáradó kis tavak (amellett, hogy jelentős vízimadár költő- és táplálkozóhelyek)
gazdag vízinövény-társulások élőhelyei is.
A gyepszinten fellelhető fajok száma magas, rendkívüli a fajgazdagság: fehér sás,
hamvas szeder, medvehagyma, podagrafű, csodás ibolya, szagos müge,
gyöngyvirág, erdei szálkaperje, erdei gyöngyköles, békabogyó, csalánlevelű
harangvirág, bogláros szellőrózsa, széleslevelű salamonpecsét, illatos ibolya, kék
ibolya, erdei ibolya, enyves zsálya, termetes medvetalp és egyenes iszalag. Ezek
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közt

több

mészkedvelő,

hegy-,

dombvidéki faj is gyakori, melyek
itteni

alföldi

növénytanilag

elterjedése

rendkívül

érdekes,

hiszen másutt, például az Alföldön
nem fordulnak elő. Erős spontán
állományai
tűzliliomnak.

találhatók
E

itt

a

növényt

dísznövényként termesztik, így tiszta
vad állományai ritkaságszámba mennek. Fokozottan védett, ennek ellenére
rendszeresen szedik a virágát – feleslegesen, mert rendkívül könnyen elhervad.
Ezekben az erdőkben él két érdekes és ritka, a kosborfélék családjába tartozó
növény is: a légybangó és a méhbangó. A bangók rejtélyes életük, szép, pókra,
rovarra hasonlító viráguk miatt a legkülönlegesebb növények közé tartoznak. A
légybangó jellegzetes sztyepp növény, a Szigetközben mégis jól záródó erdőben
él. Hazánkban a szigetközin kívül még hat állománya ismert. A növény
kistermetű, május első két harmadában virágzik. A virág többé-kevésbé légyre
hasonlít, innen kapta a nevét. Erősen veszélyeztetett ritkaság. Veszélyezteti a
műtrágyázás, a fényviszonyok megváltozása, a Szigetközben a pedig elsősorban
a vaddisznó. A méhbangó szigetközi állományát 1978-ban találta meg Werner
Ervin gimnáziumi tanár. A növény a légybangónál valamivel később, május
utolsó negyede, június vége között virágzik, virágja méhre emlékeztet.
Az ártér cserjeszintje gazdag: él benne mogyoró, veresgyűrű és húsos som,
ükörkelonc, ostoménfa.
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Feltöltődés esetén telepszenek meg a part menti bokorfüzesek. Jellemző fajaik
a bíborfűz és a mandulalevelű fűz. Egyéb jelentős fás növényfajok még a hamvas
éger, az egybibés galagonya és a veresgyűrű som. Ez a természetes
növénytársulás ma már egyre kevesebb helyen lelhető fel.
A szigeteknél a bokorfüzesek feletti szintet a fűz-nyár ligeterdők alkotják,
viszonylag nagy területeken. A Mosoni-Duna menti keskeny parti sávra is e
társulás jellemző. Fő fafaja a fehér és törékeny fűz, emellett megtalálható a fehér
nyár, az egyre ritkábban előforduló fekete nyár, a mézgás éger, a vénic-szil és a
zselnicemeggy (népi nevén csormány).
A magas ártéri szinten valaha uralkodó szerepet töltött be tölgy-kőris-szil
ligeterdő. A hajdani nagy kiterjedésű erdőket országosan is csaknem teljesen
kipusztították; ez az itteni állományokat is érintette. Ezért a ma még meglevő
keményfa ligeterdők feltétlen védelmet igényelnek. Jellegzetes állományai a
Rajka-Mosonmagyaróvár-Hédervár közötti szakaszon találhatók, a MosoniDuna partján. A Nagy-Duna hullámterének egyetlen keményfa ligeterdeje a
Kisbodaknál található Pálffy-erdő.
A területen egyre növekvő számban fordulnak elő kultúrerdők is. Az 1960-as
évekből származó erdészeti fafaj-statisztika adatai szerint a nemes nyárak 25 %ot, az akácosok és fenyvesek 11 %-ot tettek ki. Azóta az erdőterületből a nemes
nyárasok 54, az akác és a fenyők 12 %-ot borítanak. Az őshonos erdők aránya
az 1960. évi 64%-ról 34%-ra csökkent. [6]
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A vízitúra
A Duna szigetközi mellék-ágrendszere hazánk legjelentősebb vízitúrás
területének tekinthető. A több száz négyzetkilométeren elterülő ágrendszer
számtalan kisebb és nagyobb szigete között közel 400 kilométer különböző
Duna-ág kanyarog. A Szigetköz mai képe a Duna szlovákiai (1992) elterelése
után az ágrendszerek folyamatos rehabilitálásával alakult ki.
A Szigetköz víztestekben gazdag tájegység, a legfontosabb vízterületei a
mellékágrendszer és a Mosoni-Duna; de említésre méltó a Lajta és Zátonyi-Duna
is. Északról az Öreg-Duna választja el Csallóköztől, ami ezen a szakaszon
hajóforgalomtól mentesen, békésen csordogál a Fekete-tenger felé.

A Duna szigetközi mellékágrendszere
A Szigetköz ágrendszereinek nevei és fontosabb részei (nyugatról keletre
haladva):
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Rajka és környéke (Rajka település)



Tejfalusi ágrendszer (Dunakiliti település és környéke)



Cikolai ágrendszer (Dunasziget település és környéke)



Bodaki ágrendszer (Kisbodak település és környéke)



Dunaremetei-Lipóti

ágrendszer

(Dunaremete

és

Lipót

települések és környéke)


Ásványrárói ágrendszer (Ásványráró település)



Árvai-Bagaméri ágrendszer (Ásványrárótól keletre eső rész.
Közeli település: Dunaszeg, Vámosszabadi, Vének)

Általános vízitúrás tudnivalók
A szigetközi és csallóközi ágrendszerben vízitúrázni túravezető nélkül kizárólag
gyakorlott, helyismerettel rendelkező vízitúrázóknak ajánlott! Az ágrendszerek
szövevényesek, gyakoriak a zúgók, hirtelen felgyorsuló vízfolyások, éles
kanyarok, hidak alatt hullámzó, örvénylő vizek. (akár WW-I-es vadvizek) Egy
nagyobb ágrendszer vize akár 30-40 kilométer hosszan is kanyaroghat a szigetei
között, így a helyismerettel nem rendelkező az ember könnyen útvesztőben
érezheti magát.
Amennyiben úgy döntünk, hogy az ágrendszerek egyikét választjuk, érdemes
felkeresni

valamelyik

Dunaszigetet,

ágrendszer

Kisbodakot,

mellett

Dunaremetét,

fekvő

települést

Lipótot,

(Dunakilitit,

Ásványrárót

vagy

Nagybodakot), melyeken számos szállás- és vízitúrás szolgáltató közül
választhatunk.
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Figyelem: az ágrendszereket tavasszal néhány hétre mesterségesen elárasztják,
így érdemes utazás előtt érdeklődni a viszonyokról!
Az ágrendszerben, mint a Duna hullámterében – értelemszerűen – lakott
terület nem található.
Átlagos mélysége: 1-10 m (rendkívül változó)
Víz sebessége: jellemzően ZW-A-tól (0-4 km/h) WW-I-ig (gyenge vadvíz)
minden megtalálható
Folyamkilométer jelzések: nincsenek
Veszélyek: gyors vízfolyások, zúgók, kisebb-nagyobb hidak, melyek alatt
áthaladni szigorúan tilos! A számtalan ág miatt nagy az eltévedési lehetősége a
vízitúrázónak.
Milyen hajóval járható? Kajak, kenu, evezős (korlátozottan), motorcsónak
(korlátozottan, a sok átemelés miatt).
Nehézséget jelent: a Szigetköz szabályozása miatt sűrűn találkozhatunk
műtárgyakkal, melyeken át kell emelni a hajónkat. Egy hosszabb túrán 8-10
átemeléssel is kell számolnunk!
A túra előtt mindenképpen kérjünk térképet, felvilágosítást, illetve – ha nincs
komoly helyismeretünk – kérjük túravezető segítségét.
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Mindenképpen legyen nálunk (a kötelező felszerelésen kívül): szandál, vagy
vízi cipő az átemelésekhez, térkép, telefon vízhatlan csomagolásban, valamint
egy helyismerettel rendelkező személy telefonszáma eltévedés esetére!

Kinek ajánlott?
Megfelelő információk begyűjtése és a túraútvonal optimális kialakítása esetén
szinte mindenkinek. A helyismerettel rendelkező túravezetők (minden kemping
rendelkezik túravezetővel) több tucat túraútvonalat tudnak javasolni, melyek az
abszolút kezdő túrázóktól a profi vízitúrásokig mindenki számára megfelelőek
lehetnek. A hajóátemelések számát minden esetben kalkuláljuk bele a túrába!
Ezek száma minél magasabb, annál hosszabb és nehezebb a túra.
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A szigetközi és csallóközi vízitúrázás előnyeiről
Az ágrendszer és a települések, illetve a településeken megtalálható turisztikai
szolgáltatások optimális elhelyezkedése és kiemelkedő minősége miatt ez a
terület kiválóan alkalmas olyan több napos vagy akár hetes túrák szervezésére,
ahol úgy nevezett csillagtúra formában evezhetünk a Duna vízén, tehát nem kell
minden nap szálláshelyet változtatnunk, mégis bejárható a vízterület.

A Szigetköz települései, falvai tiszták, békések, a közbiztonság tökéletes, nem
kell tartani attól, hogy a sátrakból vagy az autókból a túrák alatt eltulajdonítanak
valamit. Esős napok esetén a környék nagyobb települései tökéletes
elfoglaltságot nyújthatnak. Termálfürdő található Mosonmagyaróváron, Lipóton
és Győrben. Múzeumok és egyéb szórakozóhelyek tekintetében kiemelkedik
Győr és Mosonmagyaróvár.
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Kisbodak
Fekvés: Északnyugat-Magyarország, Győr-Moson-Sopron megye, Kisalföld
tájegység
Vízterület: Duna, Szigetköz
Népessége: 372 fő
Kiterjedése: 9 km2
ATM: nincs
Pénzváltási lehetőség: nincs
Étterem: nincs
Vendéglátóhelyek száma: 1 db
Élelmiszer boltok száma: 1 db
Horgászjegy: helyben váltható
Kemping: 1 db (Esthajnalcsillag Kemping)
Túraeszköz bérlési lehetőségek: kajak, kenu, kerékpár
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Legközelebbi nagyobb települések: Lipót (9 km), Mosonmagyaróvár (14 km),
Hédervár (12 km), Győr (35 km)
Vízi kultúra: elsősorban halászmesterségek

Kisbodak jókedvűen, de visszafogottan
üdvözli az odaérkező látogatót. A falu
világos és rendezett „főutcája” egy
körforgalomba torkollik, ahol szépen
megmunkált irányítótáblák mutatják
azt az irányt az idegennek, amit egy
idegennek érdemes is követnie. A
csöpp faluban járva-kelve mindenhol
egyforma rendet talál az ember – kicsit
olyan, mint egy svájci falu, csak Alföld lévén, hegyek nélkül. A porták felújítva
(akad 200 éves épület, amely megúszta az összes árvizet, a gazdái nagyon
szépen rendben tartják), mindenhol szépen nyírt fű, rendezett virágok. Egyszóval
olyan az egész falu, mintha egy nagyon kedves-gondos nagymama
virágoskertjében lennénk.
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A faluközpont (mint minden egyéb) picike, egy nemrég épült templom, az
újjáépített harangláb és egy modern kultúrház háromszöge alkotja. Ezektől nem
messze, a körforgalomnál található a vegyesbolt és egy nagyon barátságos
„kiskocsma” (Fekete Gólya). Ez utóbbi a legjobb információgyűjtő hely egy
turistának, és a barátságos helyiek nem is fukarkodnak a válaszadással.
A körforgalomban elhelyezett irányítótáblát
követve 3 perc sétával a gát tövében juthatunk el
a Szent Kristóf-hídhoz és -pihenőhöz, illetve a
kisbodaki ladikkikötőbe, ami a szárazföldi és vízi
túraútvonalak fontos induló és kikötő-, illetve
megálló pontja. A ladikkikötőből lehetőségünk
nyílik számtalan vízitúra útvonalat bejárni, akár át
a szlovákiai Csallóközbe is, míg a hullámtérben (a
töltés és a Duna főmedre közötti rész) kanyargó,
szépen rendben tartott utakon gyalogosan vagy
kerékpárral, esetleg lovon járhatjuk be a tájat.
A kikötő szabadon használható, bejelentés nélkül leparkolhatjuk hajóinkat,
odafigyelve arra, hogy a területet rendezetten hagyjuk magunk után. A kikötő
elsősorban a helyiek ladikjai számára készült, ezt minden körülmények között
tartsuk tiszteletben! A faluban információs táblák könnyítik meg a tájékozódást.
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Ezek segítenek eltalálni az ún. Kis-utcai
tavakhoz

is,

melyek

gyönyörűen

gondozott kis tavacskák a falu szívében,
kiváló

pihenési

és

horgászati

lehetőséggel. A tavak partja ad otthont
nyáron

a

rendezvényeknek

faluban
egy

tartott

részének

is,

melyekből nincs hiány. A környéken
mindenhol szokásos búcsú és falunap
mellett helyi hagyományokban is bővelkedik Kisbodak. Érdemes kiemelni ezek
közül a Balázs-járást, a Pünkösdi király-járást, a Szent Család-járást, valamint a
még ma is élő lakodalmas szokásokat.

Kisbodak története és népszokásai
Kisbodak történelme szorosan összefonódik a természettel, leginkább a
szigetközt máig formáló Dunával. A folyó áradásai számtalanszor alakították át
a környék összes településének, így Kisbodaknak a képét is, a rajta élő emberek
életével együtt. A szigetközi ember kényszerűen szokott hozzá a változáshoz,
hiszen ahogy a Duna medre változott, úgy költözött ő is egyre-egyre magasabb
területre, új falut alapítva régi névvel. Így volt ez Bodak esetében is. Az áradások
következtében szépen lassan kettévált a falu: kialakult a mostanra már
Szlovákiában, a Csallóközben fekvő Nagybodak (Bodiky) és a KözépSzigetközben Kisbodak. A Duna és a politika – ha földrajzilag is – szét tudta
választani a két települést, azonban ez nem igaz az itt élőkre, akik máig őrzik
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közös hagyományaikat, emlékeznek a gyökereikre, és szoros kapcsolatot
ápolnak egymással. A Kisbodak név – írásos emlékek szerint – Kys Bodak volt.
Önmagában a „Bodak” szláv eredetű szó, jelentése: nádas, sásos vízinövényekkel
teli terület.
1896-ban dr. Komlossy Ferencz esztergomi kanonok az alábbiakat írta
Kisbodakról:

„Kisbodak helyén az ősidőben tölgyfaerdő állott, amit
az is bizonyít, hogy időközben kutatás alkalmával 5-6
méter mélyen akadnak méternél vastagabb tölgyfákra,
melyek meg vannak szenesedve.”

Kisbodak területét a Duna a történelem során számtalanszor elpusztította, a fent
említett tölgyfákat ezek, a főleg téli áradások döntötték ki és temették el a föld
mélyére, mely elöntött területen így alakulhatott ki a jelenleg is markánsan
megtalálható puhafa-erdősség.
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A települést írásban 1330-ban említik
először,

mint

a

Héderváry

család

birtokát. 1591-ben már Kys Bodakként
szerepel, miként ekkor már létezik Nagy
Bodak is. A vizes, mocsaras területet a
háborúk

sokáig

elkerülték,

mígnem

Napóleon élelem után kutató katonái
1809-ben

felperzselték

a

falut.

A

hagyomány szerint a birtokos Viczay
Héder Károly neje, Khuen Mária 1817ben templomot akart építtetni a falunak.
Erről

a

lakosság

lebeszélte:

attól

tartottak, hogy az utódoknak túl sokba
kerülne egy templom fenntartása. A
templom helyett a grófné végül egy
kőkeresztet állíttatott a faluba, ami a mai
napig a község egyik nevezetessége.
1828-ban épült fel a falu első iskolája. A helyi kovácsházat alakították át
iskolának és ez szolgált a tanító lakhelyéül is. 1853-ban szinte az egész falu
leégett, ez után épült meg az új iskolaépület, mely sokáig szolgálta a falu
lakosságát. A már idézett dr. Komlossy Ferencz esztergomi kanonok 1896-os
lejegyzése szerint:
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„Moson vármegye magyar-óvári járásához tartozik.
Fiókegyház. Lakosság száma 567. Római katholikusok
száma: 550, izraeliták száma 17. A lakosság nyelve
magyar. Tanköteles gyerekek száma 102, ebből 71 a
mindennapi iskolában, 25 az ismétlő iskolában. A
tanítási nyelv magyar. Postája Püsk'. Távirda, MagyarÓvár. Vasút állomás: Mosony.”

A XX. század első felében a fő megélhetési
forrás a földművelés és az állattartás.
Később

az

ipari

és

szolgáltatói

foglalkozások is meghatározóvá válnak. A
Duna 1954. július 15-én Kisbodaknál
szakította át a gátat, s döntötte romba a
falu házainak nagy részét, árasztotta el a
környéket. A település az árvíz után
újjáépült, s ma már erős árvízvédelmi töltés
választja el a Duna hullámterét a lakott
területtől, az ún. mentett oldaltól. 1993ban épült fel a falu modern római katolikus
temploma, Becker Gábor és B. Greskovics Klára tervei alapján. A templomot Szent
Balázs és Szent László tiszteletére szentelték fel 1993. szeptember 5-én.
A helyi ember mindig együtt élt a Duna szeszélyeivel. Megélhetési forrásul
használta, ha pedig jött az ár, menekült, de nem adta fel: mindig újjáépítette a
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falut. A helyben jellegzetes botlófűzre és – átvitt értelemben – erre az
állhatatosságra utal Kisbodak címerének jelmondata: „Lebotolják, újra kihajt”.
Kisbodak klasszikus szigetközi halászfalu, a faluképe máig ezt a mutatja. Halászai
a környékbeli halászokkal együtt ún. bokrokban dolgoztak, egymás között
tökéletes munkamegosztásban (hálókötés, szárítás, teregetés, halfeldolgozás).
Bordás (bókonyos) ladikokkal járták a vizeket, és az így fogott zsákmányukat
Óvár, Győr és Pozsony piacaira hordták. Távolabbi nagyvárosokba már
tartósított (sózott, füstölt halat szállítottak). Nem volt ritka zsákmányhal a mára
már a Dunából teljesen eltűnt több száz kilós viza sem. Kisbodakon a mai napig
őrzik a hálókötés és a többi vízi mesterség tudományát.
Kisbodakra – ahogy a Szigetköz egészére is
– jellemző volt a külterjes állatgazdálkodás
és a különleges, ún. úszva legeltetés. A
pásztorok, juhászok „ridegen” tartották
jószágaikat, egész évben a környékbeli
szigeteken legeltették őket, és élték az
állataikkal együtt a mindennapi életüket.
Ha jött az ár, az állatok úszva, a vigyázóik
ladikon (vagy szintén úszva) kerestek magasabb, szárazon álló területet. A
kisbodakiak a libáikat is szigeteken legeltették, teljesen őrizet nélkül hagyva őket.
Időnként – főleg az asszonyok – „meglátogatták” állataikat egy kis takarmánnyal.
Kisbodak környékén még a 60-as években is volt ilyen „libasziget”, melyet a
modern mezőgazdaság szüntetett meg. Sok emléket találni a teknővájó, illetve
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kosárfonó mesterségről is, a faluban és a környékbeli szigeteken több cigány
család űzte ezt a nagy szakértelmet igénylő mesterséget.
Az aranyászok is a vízi emberek életét élték, és a Szigetközben a mai napig mély
kulturális nyomot hagytak. Ladikkal járva a Dunát keresték és mosták az aranyat
aranyász szerszámaik segítségével. Egy ősi szigetközi mesterség volt a
hajómolnárság, a vízimalomban történő gabona őrlése. A Dunán és a MosoniDunán számtalan hajómalom volt található, melyek őrölték a kisalföldi gabonát.
Sajnos mára mindegyik működő hajómalom elpusztult (az utolsó a II.
világháborúban).
A falu egyik híres néprajzi hagyatéka a
Szentendrei

Szabadtéri

Néprajzi

Múzeumban felállított kisbodaki pajta,
amelyben

lakodalmakat

és

egyéb

mulatságokat tartottak és tekintélyes
méretei

miatt

az

egész

falu

kényelmesen elfért benne. Másik ilyen
emlék az ún. boglyakemencék sora,
amik mását szintén meg lehet tekinteni a szentendrei skanzenben. Akinek nem
volt saját kemencéje otthon, az itt, a falu szélén épített közös kemencékben
süthette meg a család kenyerét. 2015-ben a régi kemencesor hű mása közösségi
munkával és összefogással újjáépült a falu szélén, és ismét „hadra fogható”, ha
a falu kenyeret, vagy pecsenyét szeretne sütni.
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A Kisbodak-Nagybodak kapcsolat rendkívül erős, nemcsak a települések múltja,
hanem a két településen élők rokoni kapcsolatai miatt is. A két falu ünnepei nem
telnek úgy el, hogy ne hívják meg egymást és teszik mindezt barátságból s nem
kötelezettségből.

A falu „szolgáltatásai”
A

falu

a

mintapéldája,
szolgáltatásokon

„csendes-turizmus”
éppen

ezért

kívül

az

minden

követendő
alapvető
egyéb

a

szomszédos településeken található meg. Egy kicsi,
de jól felszerelt ABC és egy barátságos és tiszta
kiskocsma áll a falu központjában, a falu szélén
pedig egy államilag minősített vízitúrás kemping
várja a túrázókat, turistákat.
Étterem, szálloda és egyéb vendéglátóhely a faluban nem található, de néhány
perces autókázás után válogathatunk a bőséges kínálatban. Ha nem akarunk
kimozdulni, a környék éttermeiből ételfutárral rendelhetünk magunknak ebédet,
vacsorát. A szomszédos Dunaremetén, mindössze 3 km-re található a
legközelebbi étterem egy csodálatos vadaspark szomszédságában.
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Kik fogják szeretni?
A fentiekből érezhető, hogy Kisbodak nem a nagyvárosi nyüzsgő hangulatot
kedvelő turistáknak való. Aki a csendet, békét és természet-közeliséget választja,
annak nyugodt szívvel ajánlom a települést. Vízi emberek, túrázók, horgászok
szinte paradicsomi hangulatban tölthetnek el itt akárhány napot, az emlékeik
garantáltan szépek lesznek.
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Nagybodak
Fekvés: Dunaszerdahelytől 22 km-re délnyugatra, a Duna és a bősi vízi erőmű
üzemvízcsatornája között, a szlovák-magyar határ mellett fekszik.
Vízterület: Duna, Csallóköz
Népessége: 288 fő
Kiterjedése: 25 km2
ATM: nincs
Pénzváltási lehetőség: nincs
Étterem: nincs
Vendéglátóhelyek száma: 3
Élelmiszer boltok száma: 2
Horgászjegy: információ a polgármesteri hivatalban
Kemping: nincs (vendégház van)
Túraeszköz bérlési lehetőségek: nincs
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Legközelebbi nagyobb települések: Bős, Pozsony
Vízi kultúra: halászmesterségek

Nagybodakra – ha teheti az ember –
vízről érdemes megérkezni. A bodaki
ágrendszer mellett hosszan elnyúló
falu a szigetközi látványhoz képest
nem megszokott módon számtalan
úszóházzal fogadja a vízi turistát. Ezek
a házak jelzik azt, hogy hol kezdődik a
település és azt is megmutatják, hogy
Nagybodak életében mennyire fontos
szerepet játszik a Duna és a Dunához köthető foglalatosságok, például a
horgászat. A település két részre osztható, a régi falu és a nyaralóövezet. Az
úszóházak a nyaralóövezetet díszítik, a régi falu azonban a szárazföldön rejti
szépségeit. Kikötés és rövid séta után tulajdonképpen a falu központjába
érkezünk, ahol a focipálya és a mellette található vendéglátó egység várja a
látogatót. A falu nem nagy, de igen rendezett képet mutat. Az utcák tiszták, a
porták rendezettek, béke honol az egész településen. A temető gyönyörű ősfás,
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egy 1991-ben épült római katolikus templom áll a közepén. A település
lakossága szinte teljesen magyar, ám a viszony a szlovákokkal igen jó,
egyetértésben él a két nemzetiség
egymással.

A

tájékoztató

táblák

kétnyelvűek.

Nagybodak története
Keletkezése egyes leírások szerint a
XXIII. századig vezethető vissza. Szájhagyományok szerint az „Ezer szigetek”
egyik akkori magaslatán épült Bodak vagy Bodajk nevű halásztelep. Szláv
eredete szerint a szó nádas, sásos, imlákos területet jelent. A nyelvtudomány
viszont azt vallja, hogy Bodak helynév puszta személynévből keletkezett magyar
névadással. Háborús veszedelmek a vizek védelmében akkortájt aligha érték, a
víz viszont valószínűleg többször elpusztította. A Duna medrének állandó
változása a falut kettéosztotta, s a XV. században Wámosbodakból (a név arra
utal, hogy valaha a falu közelében rév és vámszedő hely volt), Kis- és Nagybodak
keletkezett.
(Nagy)Bodak első említése a XIV. század első felére tehető. Egy per során kerül
a neve említésre, ahol is a féli Lengheez udvarnokok pereskedtek miatta
Hédervári Dénes fiával. A megegyezés szerint Bodak egyik – Csallóköz felé néző
fele – az udvarnokoké lett, a Hédervár felé néző fele pedig a Héderváriaké. 1423tól királyi birtok, Pozsony várához tartozik, 1443-ban pedig már Héderváry
család bortokában van. Az 1553-as összeírás szerint 14 portával ismét királyi
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birtokként szerepel, 1647-től özv. Amade Lénárdné tulajdona. Az özvegy a
települést elzálogosította, ebből a függőségből a Pálffyak váltották meg a falut
és ők is lettek az urai egészen a XX. század elejéig.

Harc a Dunával
A

Duna

szerencsét

balszerencsét
bodakiakra.

is
A

hozott
folyóval

és
a
való

viszony meghatározta az itt élők
életét, a folyó adott is és el is vett
az emberektől. Vize és vízpartja
bőkezű

volt

halakkal,

szárnyasokkal kis és nagyvadakkal,
ám az árvizek gyakran el is vették
azt, amit korábban a Duna az itt
élőknek ajándékozott. Az árvizek első említése 1426-ra tehető, egy téli árvízzel
kapcsolatos kérelmet rögzít Zsigmond király részére. Megbízható feljegyzések a
XVI. századtól olvashatóak, korábbi feljegyzések egy levéltári tűzben elvesztek.
A Duna árvizei évről-évre jelentős károkat okoztak, mind a termőföldekben,
mind a település épületeiben. 1725 szeptemberében Mikovinyi Sámuel
mérnököt bízzák meg a Felső-csallóközi töltések felmérésének és az építésének
vezetésével. Ekkor kezdődött a nagybodaki térség és az egész Csallóköz
árvízvédelmi fejlesztése. A falu határában valaha 14 vízimalom őrölte a gabonát.
Ezeket sajnos egy 1926-os jégzajlás megsemmisítette. Az utolsó emlékezetes
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árvíz a térségben 1954-ben volt, ahol a Duna Kisbodaknál és Ásványrárónál
áttörte a védvonalakat. Ez az árvíz Nagybodakon nem pusztított, azonban az
1965-ös nyári árvíz hasonló rombolást végzett Nagybodakon.

Népszokások
Nagybodak község lakossága javarészt római katolikus
vallású volt, így a népszokások is ehhez, illetve a paraszti
élet rendjéhez igazodtak. A kukoricafosztás közben, vagy
a fonóban szájról-szájra szálló mesék elsősorban a Duna
titokzatos erdeihez és partjához kötődtek. A decemberi
ünnepek, úgymint a Karácsony, az aprószentek fontos
szerepet töltöttek be a falu életében. A számtalan
karácsony környéki hagyomány mellett az aprószentek
ünnepén tartották a legényavatást, mely alkalmával az
avatandó 3 liter bort tartozott fizetni, amiből a
keresztapa az ifjú legény fejére öntött, jelezve ezzel,
hogy befogadták a legények közé. Ez után járhatott a fiú a lányokhoz, térhetett
be a kocsmába.
December 31-e a számadás napja is volt egyben. Nagybodakon minden évben
bállal ünnepelték az év utolsó napját.
Február 3-án Szent Balázs ünnepét tartják, mely során ételadományokért járják
körbe a település házait a fiatalok. A Balázsjárás során összegyűjtött
adományokból ebédet kapnak az iskolában a gyerekek.
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Az év során több fontos alkalmuk van a nagybodakiaknak ünnepelni, komoly
figyelmet érdemel a Húsvét, a június 24-i napforduló és Szent Iván napi tűzugrás
és tűzszentelés (ami valójában régi pogány ünnep).
A jeles napok közül említést érdemel még Szent-Mihály ünnepe is (szeptember
29), a nagybodaki „legényvásár” napja.

Mikor a szógát fogadják,
Öcsémuramnak szólítják,
De amikor már megkapták,
Csak főtt krumplival táplálják.

A falu „szolgáltatásai”
A faluban sajnos nincs kemping, mégis kiváló szálláslehetőségek adódnak. A
település határában áll a helyi vadásztársaság gyönyörű rönkfa épülete, amely
szobákkal és óriási közösségi térrel rendelkezik. Az Önkormányzat pedig kisebb
vendégházakkal várja a túrázókat.
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A faluban két kocsma és egy kisbolt
található,

a

futballpálya

mellett

található vendéglátóhelyen – előre
egyeztetve

–

bográcsos

étel

rendelhető, melyet a kényelmesre
kialakított szabadtéri pihenőhelyen,
a Dunához közel is elfogyaszthatunk.
(Fizetni Euro-ban kell!)

Kik fogják szeretni?
A csendes, természet-közeli élményeket kedvelő, vizet, természetet szerető
ember

kedvelt

célpontja

lehet

Nagybodak. A környékbeli szlovák és
magyar települések közelsége mellett
a

békét,

bőséges

nyugalmat
vizet

és

kedvelők

halban
számára

tökéletese több napos célpont lehet,
de

Kisbodakról

csodálatos

áttúrázva

élményekkel

lehetünk

gazdagabbak, ha ide látogatunk.
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Adatok, elérhetőségek
Kisbodak
GPS KOORDINÁTA: 47° 53' 46.7" N, 17° 25' 10.6" E
ÖNKORMÁNYZAT: WWW.KISBODAK.HU – TIMÁR GÁBOR, POLGÁRMESTER
VEGYESBOLT: +36-96/713-011
ESTHAJNALCSILLAG KEMPING: WWW.SZIGETKOZ-VIZITURA.HU, +36-30/372-7676
ORVOSI RENDELŐ:+36-96/576-786
LEGKÖZELEBBI ÉTTEREM: DUNAREMETE, PLATÁN ÉTTEREM, PLATAN-DUNAREMETE.HU

Nagybodak
GPS KOORDINÁTA: 47° 55' 32.09" É, 17° 27' 22.27" K
ÖNKORMÁNYZAT (INFO, ORVOSI RENDELŐ): WWW.BODIKY.SK, +421-31/55-46-101
LEGKÖZELEBBI ÉTTEREM (CSALLÓKÖZNÁDASD): +421-31/55-47-127
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Vízitúra leírások, térképek
Kisbodaki körtúrák
Kisbodakról számos körtúra tehető, melyek során akár egy-két órás vízen
tartózkodással ismerkedhetünk a kisbodaki ágrendszer vadregényes ágaival. A
www.szigetkoz-vizitura.hu oldalon megismerkedhetünk az egyik legkedveltebb
túraútvonallal, az Öreg-erdő körtúrával, emellett megtalálható itt az összes többi
túraútvonal leírása is.

Fontosabb tudnivalók
Túratáv: kb. 4 km
Időtartam: 2-3 óra
Veszélyes pontok: nincs
Pihenőhely: bodaki ágvégzárás
Átemelések száma: 0
Vendéglátóhely: nincs
Használható vízi járművek: kajak, kenu
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Kisbodak és Nagybodak között
A Duna összeköt minket, összeköti Kis- és Nagybodakot egymással. Az átjárás
gyönyörű és izgalmas, igényel valamennyi felkészültséget, egy kis erőnlétet és
egy jó túravezetőt, de a végeredménye egy felejthetetlen vízitúra lesz, ez
egészen biztos. A vízitúra lebonyolításában Kisbodakon az Esthajnalcsillag
Kemping munkatársai adhatnak segítséget, eszközt és útmutatást. Mindezek
mellett a vállalkozás nyáron hetente legalább egyszer szervez egy napos
Kisbodak – Nagybodak – Kisbodak vízitúrát, mely során nagy helyismerettel
rendelkező vezetők irányítják a túracsoportot a Duna zegzugos útvesztőin
keresztül.

Fontosabb tudnivalók
Túratáv: kb. 20 km
Időtartam: 5-6 óra
Veszélyes pontok: átemelések, Öreg-Dunán sarkantyúk (1832. és 1828. fkm)
Pihenőhely: átemeléseknél
Átemelések száma: 7
Vendéglátóhely: Nagybodakon
Használható vízi járművek: kajak, kenu

Részletes térkép és leírás a mellékletben
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Kisbodak és Nagybodak közötti vízitúra leírása

Melléklet 1. oldal

Kisbodak és Nagybodak közötti vízitúra leírása
Túratáv: kb. 20 km
Időtartam: 5-6 óra
Nehézségi fokozat: nehéz (főképp az átemelések miatt)
Veszélyes pontok: átemelések (7 db), Öreg-Dunán sarkantyúk (1832, 1828 fkm)
Pihenőhely: átemeléseknél és Nagybodakon
Átemelés: 7 (lehet több, kevesebb választott útvonaltól függően)
Vendéglátóhely: Nagybodakon
Használható vízi járművek: kajak, kenu

Túravezetés erősen ajánlott!
Figyelem: Szlovákiába vezet a túra, iratok és Euró nélkül ne induljunk el.

A Kisbodakról induló Szigetköz-Csallóköz körtúra a térség legváltozatosabb
vízitúra útvonalainak egyike, mely egy nap alatt még kényelmesen bejárható és
körtúra jellege miatt sem szállításról sem közbenső szállásról nem kell
gondoskodnunk. A túraútvonal békés, nyugodt és csodálatosan szép természeti
környezeten vezet keresztül, a víz nem hordoz különlegesebb veszélyt magában,
a túra nehézségét leginkább az átemelések adják. Ezek az átemelések a
legtöbbször olyan vízi műtárgyak miatt szükségesek, ahol átemelőhely nincs
kialakítva, így az alábbiakra különösen figyeljünk oda:
Melléklet 2. oldal
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Beton zárógát terméskővel. Óvatosan!

Az átemelőhely legtöbbször egy beton rézsű és terméskő szegélyezi. A
terméskövek vizes állapotukban csúsznak, illetve billegnek. Semmiképpen ne
ugráljunk, hirtelen mozdulatokat ne tegyünk a köveken!
Mindig győződjünk meg arról, hogy kikötésnél a hajóból való kilépéskor szilárd
talaj van a lábunk alatt. Figyelem: a zárások mellett közvetlenül mély víz található!
A terméskövek (különösen a víz felszíne alatt megbúvó kövek) veszélyesek
lehetnek, a sérülékenyebb kenuk, kajakok alját akár be is szakíthatják. Igaz ez a
betonozott gát oldalára is.
A kisbodaki kikötőből való indulás után célozzuk meg a bodaki-ágvéget (1. pont)
A bodaki ágvégnél át kell emelnünk vízitúrás eszközeinket, azért, hogy az ÖregDunára kievezve elindulhassunk a Csallóköz legközelebbi bejáratához a „bodaki
kapuhoz”.
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Kikötési pont

Bodaki ágvég zárás

Szemben az ágvég, piros nyíl mutatja az egyik lehetséges átemelési pontot.
Mellette a műtárgy betonozott alja a lezúduló vízzel. Óvatosan, mert csúszik!
Kedvelt pihenő pont, az alvízen lévő tó vize kiválóan alkalmas fürdésre,
horgászásra.

Az ösvény előtt

Az Öreg-Dunára kivezető csatorna

Egy kövezett széles ösvényen haladva (a hajóinkat kézben visszük) balra lejutunk
az ágvég aljára, ahol egy kis tavon és egy keskeny ágon keresztül vezet ki az
utunk az Öreg-Dunára. A kis ágacska, mely kivezet minket, okozhat
meglepetéseket: magas víznél nehéz benne manőverezni az éles kanyarok és a
bedőlt fák miatt!

Melléklet 4. oldal
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Az Öreg-Dunán lefelé

Dunaremetei kompkikötő épülete

Az Öreg-Dunára kiérve folyásiránnyal megegyezően (tehát jobbra) indulunk a
csallóközi bejáratunk, a „bodaki-kapu” felé. A jobb parton, kb. 2 fkm. után
feltűnik a dunaremetei kompkikötő épülete. Itt már elkezdhetünk a bal partra
átevezni. A bodaki-kapu bejárata pontosan a kompkikötővel szemben található!
(2. pont)

Bodaki-kapu bejárata szemben a komp
kikötővel

Kikötési pont már Csallóközben

Balra kanyarodunk a bodaki-kapu bejáratánál. Egy kis öbölbe érkezünk, és
visszafordulva a Dunával párhuzamosan evezünk kb. 100 métert, ahol a hajókat
partra kell emelnünk. Figyelem: a Duna nagyobb vízállásánál a folyó és az álló
víz találkozása érdekes vízáramlásokat eredményez; a figyeljünk befordulásnál!
Melléklet 5. oldal
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Kényelmes úton vihetjük a kenukat

Az átemelő „csapat”

Egy átemelés következik: kb. 150 métert kell sétálni a csallóközi ágrendszer
kikötési pontjáig a parton, sajnos hajókkal a kezünkben. A murvás erdészeti út
azonban lehetőséget ad arra, hogy kenuszállító kiskocsit is használjunk.

Vízreszálló hely Csallóközben

Vízreszállás után jobbra

Széles ág vezet Nagybodak felé

Melléklet 6. oldal
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A csallóközi ágrendszer zegzugos vizein az első elágazásunkhoz érkezve (a nyíl
mutatja) jobbra tartsunk! Itt rögtön számtalan elágazást látunk, de haladjunk
tovább előre majd balra a nádsziget előtt a széles ágon. (a nádas előtt jobbra
pillantva egy tipikus csallóközi zárást láthatunk).

Ide ne evezzünk be!

Nagybodaki nyaralók

Az átnézeti térképen szereplő 4. pont erősen benőtt, bedőlt fás keskeny ágacska,
nem érdemes beevezni. Haladjunk inkább tovább az 5. pontig és ott tartsunk
jobbra. Egyenesen szemben találhatjuk magunkat a nagybodaki nyaralóövezet
úszóházaival, ahol is balra kanyarodunk és haladunk a gyönyörű tiszta vízen az
nyaralókkal és horgászbázisokkal tarkított jobb part mentén. Figyelem: erős a
horgász tevékenység!

Nagybodaki zárás szemből – a jobb oldal
kényelmes

A terméskövekkel vigyázzunk!

Melléklet 7. oldal
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Első csallóközi átemelésünk Nagybodak település területén. Óvatosan a vízben
álló terméskövekkel! Az átemelés után jobbra tartunk és a település mellett fekvő
keskeny galériaerdővel és a fák miatt nem látható árvízvédelmi töltéssel
párhuzamosan haladunk az első kényelmes pihenő és kikötőhelyünkig, ahonnan
a Nagybodak település boltja és kocsmája könnyen elérhető.

Itt kössünk ki

A kikötés kényelmes

A kikötésre kényelmes helyünk van a jobb parton. Ez egy horgászhely, így a
hajóinkat rendezetten hagyjuk a parton!. Az erdőt elhagyva balra fordulunk majd
jobbra, át a töltésen az út egyenesen a helyi sportpályához és a mellette
található ABC-hez illetve presszóhoz vezet. Ne felejtsük el: Szlovákiában vagyunk,
így Euró legyen a zsebünkben. Előzetes egyeztetés után (Önkormányzattal
érdemes a kapcsolatot felvenni) rendelhetünk meleg ebédet a presszóban.

Melléklet 8. oldal
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Kényelmes úton vihetjük a kenukat

A töltés után az aszfaltút egyenesen nekivezet
minket a kiskocsmának

Góol presszó

Kényelmes pihenőhely

A Nagybodakiak vendéglátása híres, rendkívül barátságos település ez,
hasonlóan Kisbodakhoz.

A sziget előtt balra tartunk

Kanyarodás után az átemelés (bal oldalon
emelünk)

Melléklet 9. oldal
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A pihenő után a vízen tovább haladva egy kis szigetet pillantunk meg (8. pont)
ahol balra fordulunk és elérkezünk második betonzárásunkhoz! Kifejezetten
figyeljünk arra, hogy a víz sodrása itt igen erős, átemelés után a zárás alatt átfolyó
víz könnyen elkapja és felboríthatja a hajóinkat! A bal oldalon emeljünk át!

Jobbra fordulva a széles Sülyi ágon előre
haladjunk!

Erdészház a jobb parton – bérelhető!

Az átemelés után jobbra tartunk a Sülyi-ágon, tovább hegymenetben. A folyó
kiszélesedik, jobb partján folytatódnak a nagybodaki nyaralók. A horgászokra itt
is ügyeljünk! A fenti képen látható erdészeti ház egy filmforgatás kelléke volt.

Szigetcsoport. Balra tartsunk

Melléklet 10. oldal

Itt is balra.
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Kis szigetcsoporthoz érünk, amely végén ismét egy nagy és széles betonzárással
találjuk szemben magunkat. Mivel a záráson átzúduló víz és áramlatai erősen
nyomnák a hajót egy közeli kis szigetnek, úgy tudunk biztonságosan haladni,
hogy a szigeteket balról kerüljük meg, így a limányt kihasználva biztonságosan
kiköthetünk.

Egyenesen haladunk tovább!

Betonzárás a Sülyi tónál

Széles,

betonozott,

terméskövezett

átemeléshez

érkeztünk.

Mielőtt

továbbmennénk, érdemes egy sétát tenni a Sülyi-tóhoz. Az átemelés után
egyenesen haladunk a Sülyi-kapuhoz, ahol rövid evezés visszaemelünk az ÖregDunára egy sajnos hosszú és fárasztó átemeléssel.

Az egyik alternatív kiemelési pont

Igen nehéz a terep - felkészülni

Melléklet 11. oldal
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Az átemelés. Ennek a túrakörnek a legnehezebb része. Ha teljes nagy kört
szeretnénk tenni ebben az ágrendszerben, akkor kénytelenek vagyunk itt
visszaemelni a Szigetközi-ágrendszerbe. Sajnos rendkívül hosszú és nagyon
nehéz terepen keresztül kell a kenukat átvinni az Öreg-Dunához. A mellékelt
képeken barátságosnak tűnik a terep, azonban készüljünk fel arra, hogy igazi
csapatmunkával tudjuk csak a hajókat átjuttatni a Dunapartra, ahonnan már csak
lefelé kell „csorogni” a kisbodaki ágvégzárásig.

Denkpáli megcsapolómű

Alternatív rövidítési lehetőség, hogy a Duna 1830-as folyamkilométerével
szemben emelünk ki Csallóközből. Ebben az esetben megússzuk a nagy és
nehézkes átemelést, de túránk is lerövidül.
Sikeres átemelés (és egy kiadós pihenés) után jobbra láthatjuk messziről a
Denkpáli hallépcső és megcsapolómű alvizét. Amennyiben nem szeretnénk,
vagy valamilyen okból kifolyólag nem tudunk visszaevezni Kisbodakig, akkor ez
egy jó „kimenekítő pont”. A kis öböl jobb partján – messze a hullámoktól –
kényelmesen ki tudunk kötni és autóval is megközelíthető!
Melléklet 12. oldal

Kisbodak és Nagybodak közötti vízitúra leírása
Amennyiben úgy döntünk, hogy visszaevezünk, figyeljünk a térképen piros
háromszöggel jelölt pontoknál, hogy a jobb partról benyúló terelőműveket
messze kerüljük (piros x-el jelöltük az optimális útvonalat). Alapvetően haladjunk
a sorodvonalban.
A kisbodaki bejáratnál már jól hallható a bodaki-ágvég vízének zubogása, ezt
még szürkületben sem tudjuk eltéveszteni. Visszaemelés után már az utunk
ismerős hazafelé Kisbodakra.

Figyelem: A térkép és a túraleírás nem elegendő ahhoz, hogy
biztonságosan vízitúrázhassunk és haladjunk a vízen. A Hajózási Szabályzat
betartása kötelező és javasoljuk túravezető igénybevételét vízitúránk során.

Melléklet 13. oldal
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