Eveztünk orrvérzésig
Az idei évben augusztus első hétvégéjén ismét eljuthatott a DPSE csapata
a gyönyörű Szigetközbe. Ragyogó időben, szuper társasággal töltöttünk el három
napot vízen és szárazföldön.
A csillagtúrák jellemzően most is a Dunakiliti környéki vizekre szerveződtek, második
nap viszont Magyarország rajkai csücskében tettük vízre a kenukat, ahol már
összesuhogtak a szlovák és osztrák nádasok.
A csapat jókedvűen szelte a habokat, időnként egy túravezető tökéletesen úszó
kutyusa is mellénk szegődött. Az újdonsült kormányosok hamar elsajátították az
alaptechnikát, az alig észrevehető bizonytalan lavírozásokat csak a tapasztalt helyi
kis békák vették észre, és kacagták ki pimaszul. A kis csapat nyomában ének és
füttyszó lengte be a teret, állandó szólóénekesünk és hordódobosunk felvezetője
után együtt skandáltuk a „we will rock you”-t, illetve a szembe jövő szlovák csapatok
is beszálltak a Lion sleeps tonight nóta, „HUM BABETTA” basszus részénél, igazi
afrikai hangulatot teremtve a vizek vidékén.
A kenutúra alatt - már a túlzás határait súrolva - minden a sportról szólt. A napi 13-20
km evezés mellett volt itt úszás, vizi trambulin, majomhintán csimpaszkodás, csocsó,
pingpong, foci, versenyfutás a svédasztalos felvágottért, esti wellness az udvari
medencében, és meredt szemekkel történő távolba nézés is.
Meg is lett az eredménye, mert igen komoly horderejű témák merültek fel a vizet
bámulva. Például, hogy szinte hihetetlen, de az a rengeteg víz tegnap is ott volt, és
ott is lesz másnap is. Elméláztunk azon is, hogy a talált kavicsok hányszor
ütközhettek, csiszolódhattak, míg mai kerekített formájukat elérték. Többeket nem
hagyott nyugodni a kérdés, hogy ha a kavicsok mind az Alpokból jöttek, akkor
mekkora lehetett az Alpok eredetileg, mielőtt a kavicsok elindultak volna Dunamenti
túrájukra. Hovatovább, ha ennyi kavics már leszakadt az Alpokról, jogosan merül fel
a kérdés, hogy létezett-e egykor Felpok…, ami a feltételezések alapján később
lekopott. Kőzettani hiányosságok miatt a fehérkavics dolomit alapú tudományos
fonala egyelőre fehér folt maradt a jelenlévők számára, de a kiemelt érdeklődésre
való tekintettel a témafelelős a jövő évi túrára felkészül e tárgyban.
Egy keresztbe álló kenu, egy uszadékfa, ketté tört evező, lelógó faág és a hirtelen
meginduló sodrás véletlen, pillanatok alatt kialakuló összjátékának köszönhetően
személyesen is megtapasztalhattam mit jelent orrvérzésig evezni, de ettől eltekintve
mindenki nagyjából épen és egészségesen tért haza az embert próbáló túráról.
Az esti sztorizgatásokból hamar kiderült, hogy a pécsi egyetemi-főiskolai életet nehéz
überelni élmények terén, a soproni VOLT fesztivál a világ közepe, és valahol
mindenki Zala megyéből származik.
Ismét beigazolódott számomra, hogy a sport összehozza az embereket, mégpedig a
jobbik fajtából valókat.
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