
Első Tisza-tavi evezős táborozásom (2017) 
 
Megéltem már több mint 73 évet, és még nem láttam - nem is tudtam elképzelni - a Tisza-
tavat. Hallottam, hogy óriási vízfelületekből, hatalmas szigetekből, még nagyobb 
nádrengetegekből áll. 
Kezembe került a "Római-parti szabadidő és evezős sportegyesület" táborozási felhívása 
(kezdő evezősök részére is) a Tisza-tóra. Helyszín: Poroszló. Azonnal jelentkeztünk némi 
szorongással: 
- Ez év februárban a Hévíz patakon történt 12 km-es evezést megelőzően  
  öt éve nem eveztem 
- Párom kezében még sosem volt evező; és csak halász-ladikban ült 
- Ifjú koromban végig eveztem a "Nagy kört" Mosonmagyaróvárról indulva 
  (Duna-Sió-Balaton-Zala-Rába-Mosoni-Duna) 
- Túráztam a Tiszán Tiszabecstől Tokajig, eveztem még Szolnok és Sze- 
  ged térségében, és a Kőrösökön Gyomaendrődnél, Szarvasnál. 
Aggályaimat leküzdve, evezős múltamból önbizalmunkat erősítve elindultunk. Táborba 
érkezésünk előtt - ismerkedési célból - meg-megálltunk azokon a helyeken, amelyeket a 
túraprogram nem érintett. Így pillantottuk meg a Tisza-tó legnagyobb Abádszalóki nyílt vízi 
medencéjét a Szalóki kikötőnél. Mintha az Adrián egy tengeri jachtclubban lettünk volna. 
(Felsővéglet). Tiszaderzsnél a Tisza-virág kikötő már sokkal romantikusabb és 
az átlagember számára is szerényebb, elérhető (Alsó véglet). A Tiszaszőlősi kikötő az előző 
kettő elegye. Poroszlón a Nyárfa kempingbe érkezve csodálkozásunk és elégedettségünk csak 
fokozódott. Szinte az egész kemping "árnyas területén" a táborlakók kényelmes faházakban 
vagy sátrakban foglalhatták el ideiglenes otthonukat. A családias, szívélyes fogadtatás, a 
táborozás egész ideje alatt a kötetlen, önzetlen, baráti légkör leírhatatlan jó volt. 
Rátkai János és Fehér Ági táborvezető "mindenesek" szervezése, napi étkezések biztosítása 
Ági kreatív finom főztjeivel, János program-bonyolításai, túravezetései felülmúlhatatlanok, 
abszolút élvezhető profi és amatőr (kezdő) evezősöknek is. Az aktív részvevők egyik 
legfiatalabb tagjának 8. szülinapját egy mini tűzijátékos vacsorával ünnepeltük meg; a 
legidősebb résztvevő közel 80 éves volt. 
Első napunk: 
16 km-es túrával debütáltunk (vízhólyag és másnapi izomláz nélkül. A Poroszlói (nagy vagy 
déli) medence megkerülése: Csapóti - holt-Tisza - Szilasfok - Lapos Morotva - Balázsfok - 
Sarudi strand - Poroszló kemping. A strand előtt pár km-en meg kellett küzdenünk a szembe 
széllel. 
Második napunk: 
Pihenésképen mi csak a Poroszlói strandig eveztünk és fürdőztünk. 
(Fakultatív programot: Porong tava, Ispán tava kihagytuk.) 
Késő délután a Poroszlói (Kis vagy Északi) medencén keresztül élő Tisza és naplemente két 
órás motorcsónakázáson vettünk részt. 
Harmadik napunk: 
(Tábortól független "maszek program".)  
Sarud Tündérrózsa kikötőből motorcsónak kirándulás Óhalászi - Holt-Tisza - 30 ezer rózsa 
tavához. Délután autóval elmentünk a Kiskörei Vízlépcsőhöz. Az itteni zsilipekkel 
szabályozzák a Tisza-tó vízszintjét. 
Negyedik napunk: 
Poroszlói strandra eveztünk, és élveztük fürdőzést. 
Tiszatavi strandokon sulyomra kell számítani. Evezőstúra több éve visszatérő résztvevői 
felhívták a figyelmünket a sulyom veszélyére, ami nekünk ismeretlen volt. A sulyom csak a 
Tisza-tóban honos vízinövény termése, mely több erős tüskenyúlványú golyó (emlékeztet a 



tölgyfa-gubacs- ra, csak nagyobb). A fáma szerint a honfoglaló őseink kalandozásaik, por-
tyázásaik során az őket üldöző lovasokat sulyom elszórásával tették harcképtelenné. 
(Belelépve a lovak lesántultak; ha valaki belelép mezítláb, valószínűleg a táborozás végét 
jelenti számára.)    
Ötödik nap: 
Nyárfa kemping - Porong tava - Füredi öblítő csatorna - Tiszafüredi strand - X.sz. öblítő 
csatorna - Aponyháti csatorna - Mese erdő - Nyárfa kemping. 
27 km-es napi evezést nem úsztuk meg vízhólyagok nélkül a kezünkön, (néha úgy éreztem, 
mintha az ülőgumóimon is nőttek volna); a rekkenő hőségben állandóan nedves lett a kezünk, 
locsoltuk magunkat és egymást. Szembesültünk (KRESZ táblával nem jelzett) zsákutcával: 
úgy benőtt a keskeny "átjáró", hogy a hajókat a felhalmozódott nádtorlaszon evezés he- 
lyett az oldalsó növényzet segítségével húztuk át magunkat. 
Hatodik napunk: 
Délelőtt az "Ökocentrum"-ot tekintettük meg (Közép-Európa legnagyobb akváriumával). 
Délután Mezőörsön gyógy- és termálvízben lazítottunk. 
Hetedik napunk: 
Bogács fürdőn és Eger városán keresztül hazautazás. Tisza-tó méreteinek érzékeltetésére 
néhány adat: 
Balaton területe: 600 négyzetkm, hossza: 77 km 
Fertő-tó területe: 307     - " - 
Kis - balaton ter: 150     - " - 
TISZA-TÓ vízfelület 127n.km és 43 n.km-nyi sziget, hossza 27 km. 

Összefoglalva az egy heti táborozásunkat: 
A tábor két hétig áll rendelkezésére az evezni, kempingezni szeretőknek. Bármelyik nap lehet 
csatlakozni, tetszőleges ideig a két hét alatt. A tábori program egy lehetőség, mindenki kedve 
szerint töltheti idejét. Hogy milyennek láttam a Tisza-tavat? Legegyszerűbben talán így 
írhatnám le: Keskeny útvesztőktől (ahol még a kenu is megszorul a nádcsonkok között) 
kezdve, az Eger patak árnyat adó valahai medrén, és a holt Tisza-ágakon keresztül, a széles 
"tengeri" jachtokkal is járható öblítő csatornákig egy gigantikus, labirintusos vízivilág... 
Ebben a csodálatos környezetben ember legyen a talpán, illetve hajóban ülve, evezve; aki 
eligazodik és nem téved el. Egyik hazai vízeinknél sem tapasztaltam a motoros hajók, 
csónakok példamutató udvariasságát, hogy az evezősökkel való találkozásukkor hullám 
keltés nélkülire csökkentették sebességüket, vagy teljesen megálltak. Tisza-tó sekély víze 
átlagban 1,3 m mély, legmélyebb pontja az Élő-Tisza mederben 17 méter. Erős szélben 
veszélyes hullámzás (méter magas) is kialakulhat, amikor az evezősök akaratlanul is a 
nádasokhoz sodródnak. Gazdag madár- és növényvilágával, jellegzetes és semmilyen más 
tájhoz nem hasonlítható, tiszai hangulatával felejthetetlen élmény volt. 
.....Feltétlen megyünk jövőre is, ott a helyünk... 
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