Kenuzás a Tisza-tavon
A DPSE 2022. 07. 29-30-án, a Tisza-tavon, 44 fő részvételével szervezte meg idei kenutúráját. A társaság
egy része a nagy távolság miatt már előző nap elindult, hogy az országot átszelve, másnap kipihenten
szállhasson hajóba. Zalaegerszegi kis csapatunkkal tervezgettük, hogy a hosszú utat hogyan tehetnénk
érdekesebbé. Így került szóba a kis kitérővel megközelíthető nádasdladányi kastély.
A Nádasdyak otthonát rendkívül szemléletes idegenvezetéssel tudtuk
végig járni, majd a tárlatvezetés után önálló felfedező körútra indultunk.
A családtagok és a személyzet szobái, a fardagályos főúri öltözék vagy a
keménykalap segített könnyen elképzelni a lakók mindennapjait. Az óratorony kilátójának meghódítása után a kastélykertben sziesztáztunk pár
percet.
Mivel vérbeli sportolók vagyunk, és útba
esett a Velencei-tó, természetesen körbetekertük. A nemegészen 3 óra alatt nem csak
kerékpároztunk, hanem kilátókból csodáltuk meg a tavat, jártunk a pákozdi Katonai
Emlékparkban, csemegéztünk az útszéli feketeszederből is.
Miután este megérkeztünk Tiszafüredre a közös vacsora után kölcsönös élménybeszámolókat tartottunk.
Pénteken reggel a poroszlói Madárpart kempingben mindenki izgatottan várta a vízre szállást. Rövid
balesetvédelmi oktatás és bemelegítés után mindenki hajóba szállt. A 12 kenu elindult a nádasban a
vadregényes kis csatornákon az első megállóhely, a Fattyúszerkő kilátótorony felé. A torony tetején –
pihenés közben – túravezetőnk beszélt a tó kialakításáról, növény és állatvilágáról.
A rövid szárazföldi tartózkodás után ismét hajóba szálltunk, és meg se álltunk a Ravasz-hátig, ahol a magasodik
ki a vízből. Igen, magasodik, ugyanis ez a kilátó egészen
a vízben áll, és az aljánál kikötve, közvetlenül a csónakból léphettünk fel rá, amit némileg megnehezített az
alacsony vízállás. Óriási kihívás volt úgy felmászni a kilátóra, majd visszaszállni a kenuba, hogy senki se essen a
vízbe (készültek is vicces fotók).
Következő úticélunk a poroszlói szabadstrand volt, ahol
a kánikulában megizzadt, a túra alatt megfáradt izmainkat áztathattuk a meleg vízű Tisza-tóban, és némi frissítőhöz is hozzájutottunk a büfében.
Az első napi 14 km evezés után visszatértünk a szállásra, ahol a panzió medencéiben felfrissültünk,
majd a közös vacsora után sétáltunk egyet a hangulatos tóparton.
Másnap reggel mindenki izgatottan olvasgatta az időjárás-előrejelzést az érkező hidegfront miatt. Túravezetőnk biztonságosnak ítélte a vízre szállást, és egy rövidített, 9,5 km-es túrára indultunk 10 kenunyi bátor legénységgel. Úticélunk egy kristálytiszta vízű belső tó volt, melyet egy szűk, kacskaringós
csatornán keresztül közelítettünk meg. Az alacsony vízállás rendesen megtréfált minket, ugyanis egy
víz alatti ágon több hajó is fennakadt. A hősies férfiak a kenuból kiszállva tolták át a hölgyeket (szerencsére krokodiloktól és egyéb veszélyes vadállatoktól nem kellett tartani). A belső tavon lehetőség nyílt
volna fürdőzésre, de az összefüggő sulyommező miatt erre senki sem vállalkozott, így visszaindultunk

a kikötőbe. Mint minden kenutúra, így ez sem végződhetett
borulás nélkül. Az egyik hajó evezősei egy váratlan mozdulatnak köszönhetően idő előtt hűsítették magukat a tóban, de
szerencsére mindenki „megúszta” a váratlan fürdőzést. A nádasból kiérve láttuk, hogy időközben másodfokúra váltott a
viharjelzés, így fokozott tempóban, hátszélben tettük meg a
maradék 3,5 km-t. Minden hajó szerencsésen kikötött.

Ha már Tisza-tó, természetesen kihagyhatatlan a kerékpározás.
Vasárnap hajnali 6 órakor, még bíztató időjárásban indult 4 fős
kis csapatunk. A korábbi napok időjárása miatt kánikulára készülve, ásványvízzel feltankolva indultunk a 66 km-es táv teljesítésére. A tópartra érve erős déli szembeszél fogadott minket,
mely egészen Abádszalókig kitartott. Miután kipihegtük magunkat, megnéztük a hallépcsőt, és a kiskörei vízierőművet is.
Kisköre után északnak fordulva szerencsénkre kellemes hátszelet kaptunk, de örömünk nem tartott sokáig. Miután Sarudnál
megeredt az eső, a hátra lévő 18 km-en végig esőben tekerve, bőrig ázva tettük meg az utat Tiszafüredig.
Mint megtudtuk, nem csak mi voltunk vállalkozó szelleműek, más csapattársaink is nyeregbe pattantak. Bár többen visszafordultak a mostoha időjárás miatt, ketten hősiesen kitartva körbetekerték a tavat.
A csapatból többen meglátogatták a poroszlói Tisza-tavi Ökocentrumot, ahol Európa legnagyobb édesvízi akváriumában mutatják be a Tisza-tó és a Tisza-völgy élővilágát, természeti kincseit.
Érdekes, kihívásokkal teli hosszú hétvégének voltunk résztvevői, és bátran ajánljuk mindenkinek az
ilyen és ehhez hasonló csapatépítő programokat.

