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Tisza-tó körbekerekezése 2009 

 

 

A B-A-Z  Megyei Természetjáró  Szövetség által szervezett vizitábor hét programja június 
19-én a Tisza-tó körbekerekezésével bıvült. A rajt-cél a tiszafüredi kempingben volt. 
Utazásra két lehetıség volt, vonattal vagy személygépkocsival. Elsı hosszabb kerékpártúrám 
teljes idejét megbecsülni igazán nem tudtam így a túra befejezésének idıpontja is bizonytalan 
volt ezért a gépkocsi mellett döntöttem, mert így nem voltam idıhöz kötve. Miután társakat 
nem találtam Kazincbarcikáról így egyedül indultam el. 
A kempingbe érve már szinte indulásra kész volt a maroknyi csapat. Rövid technikai 
elıkészület után 10. 15-kor indultunk el.  
Az út elsı része volt a legveszélyesebb, hiszen a 33-as úton kerekeztünk át Poroszlóig.  Az 
úton hatalmas a gépjármő forgalom. Nagy szükség lenne ezen a szakaszon egy kerékpársáv 
kiépítésére, hiszen elég sokan kerekeznek át a két helység között.  
Poroszlóra érve rövid szünetet tartottunk. Fényképezés, szerelvényigazítás. Innen már az 
aszfaltos gáton folytattuk utunkat. Miután megegyeztünk, hogy 8-10 km-enként pihenıt 
tartunk – hiszen nem mindenki egyforma kondícióval rendelkezik – a következı pihenı 
Sarudnál volt. A töltés oldalában lévı fák árnyékában pihentünk meg. Közben a térkép 
szerinti sárkányrepülı pályáról érdeklıdtünk az éppen füvet nyíró embertıl. Nem is hallott 
róla. Tovább indultunk. 
Dinnyésháton kb. 1 órát pihentünk. Volt, aki hősölt a szinte néptelen strandon. Én 
megszabadultam cipımtıl és a közeli kis stégre ülve áztattam lábamat. Nagyon üdítı volt. 
Sanyi kereste a geo ládát, mások valami ennivaló után mentek. Nos ez az ennivaló keresés 
kissé hosszúra nyúlt így innentıl kezdve gyakorlatilag szétszakadt a csapat és mindenki 
egyénileg ment tovább. Néhol utolérve néhol megelızve egymást. 
Kiskörén kissé letértem az eredeti útvonalról, holott utólag láttam, hogy sárgával fel van 
festve az útvonal, de igazán nem tőnt olyan egyértelmőnek. A duzzasztógát elıtt lévı 
forgalomirányító lámpa megállított. Itt próbáltam néhány fotót itt is készíteni. Persze az 
akkumulátor két kép után megadta magát így a mai napra befejezıdött a fényképezés. Rövid 
nézelıdés a gátról a vízbe majd indulás tovább Abádszalók felé. A nemrég vett a kerékpáros 
„computerem” szerint már a fél távon túl voltam, amely megnyugtatóan hatott. Fıleg azért is, 
mert az alsó részem sem sajgott részben köszönhetıen a „liberós” kerékpáros nadrágnak.  
Elvileg a gépjármő forgalom csak engedéllyel lehetséges ennek ellenére elég sok gépjármő 
parkolt illetve haladt a gáton. Nos ezen a szakaszon kiemelten sok gépjármőmozgás volt. Egy 
parkoló rendırautó is volt a gáton vélhetıen ellenırizte ezeket a gépjármőveket, amelyek 
közül egynéhány nemigen lassított közeledvén felém. Nem az olcsóbb autók voltak. 
Abádszalókra beérve már látható volt a fürdeni vágyók számának növekedése. Rövid pihenı 
az egyik büfé árnyas asztalánál, ahol már várt két túratárs, akik az erımő után elıztek meg. 
A hideg tonic jólesett. 13.15-kor indultunk tovább.  İk rögtön megelıztek és csak a 
kempingben találkoztunk. Balogh Sanyit Tiszaderzs környékén értem utol, aki éppen az itt 
lévı geo ládát kereste. Megjegyzem Dinnyésháton ı nem sokat várt ezért jelentıs elınyre tett 
szert velünk szemben. Pár perc pihenı után továbbhaladtam. Sanyi még folytatta a keresést a 
frissen kaszált töltés oldalában. 
A nap egyre jobban sütötte a lábam szárát. Most már éreztem, hogy le fog égni. Próbáltam 
idınként a kezemmel takarni a napsütés elıl de nem sok sikerrel. A töltés oldalán a lekaszált 
szénát forgatták, amelybıl szállt a port. Most elıször jött rám a prüszkölés.  Igyekeztem 
gyorsítani, hogy minél elıbb kikerüljek ebbıl a körzetbıl.  
Tiszaszılıs elıtt a szükség rákényszeritett hogy leszálljak a kerékpárról és könnyítsek 
magamon. Találtam egy parthoz vezetı utat, amelyen a víz mellé mentem. A szúnyogok 
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azonnal elleptek, ahogy egy-két bokrot megmozgattam. Az út során eddig nem volt egy 
szúnyog sem.  Rövidre fogtam a dolgot és sürgısen visszatértem a gátra. 
Tiszaörvény környékétıl megélénkült a kerékpáros forgalom és egyre több hajót lehetett látni 
a vízen. Már közel voltam célhoz így csökkentettem az amúgy sem nagy sebességet és inkább 
a nézelıdtem. A tó eddigi szakaszát egyértelmően a horgászok uralták, kivéve a strandok 
területét. Itt már a vízi turizmus, a hajózás dominált. Az ötven éves ladikoktól kezdve a 
legújabb többszemélyes lakóhajókig mindenféle elıfordult.  
16.20-kor gördültem be  a kempingbe. Ha vonattal érkezem még bıségesen lett volna idım az 
állomásra kiérni. A computerem szerint 68 km-t mentem, az aktív kerékpározási idı 4.25 óra. 
A kerékpárt beraktam az autóba majd irány a szabad strand. A víz elsıre kissé hidegnek tőnt, 
de néhány perces bemelegítés után nyakig merültem a vízbe. Nagyon jó volt úszással zárni ezt 
a remek kerékpártúrát. 
Már akkor eldöntöttem, hogy még néhányszor biztos körbekerekezem a tavat mind ezen az 
útvonalon mind az Ároktı irányába esı szakaszon. 
 
Domonkos Ferenc 
 
 

 
A poroszlói információs tábla elıtti elsı pihenı. 

  
 

 


