
Tisza tavi kenu tábor beszámoló 2016.08.01-05. 

Gimnáziumi hagyományainknak megfelelően meghirdettük az evezős táborunkat a Tiszára. Előzetesen 

mintegy 40 fő jelentkezésével kezdtem el szervezni a tábort. Választásom a Tisza tóra esett, mert ez 

egy ideje nem volt benne a túra útvonalakban és olyan természeti értéket képvisel a tájegység, amit 

érdemes megismernie diákjainknak. A tanév végére a visszaigazolások után 32 főre csökkent a létszám. 

Számoltam a 9.f osztályfőnökének a részvételével is, azzal a feltétellel, hogy a költözködése miatt nem 

tud eljönni. Erre az esetre számítottam a kollégiumi csoportvezetője segítségére. 

Az indulás napján reggel nyolc órakor gyülekeztünk és olvastam névsort. Itt derült ki 21 fős lesz a tábor. 

Az utazást Soltvadkerten megszakítottuk egy kis pihenővel, ahol megkóstolhattuk az év fagylaltját. 13 

óra körül érkeztünk meg Tiszafüredre. Elfoglaltuk a szálláshelyet 5 fős faházakban. 

A táborozást balesetvédelmi és vízi rendszabályok ismertetésével kezdtük. Megismerkedtünk és 

átvettük a felszerelésünket, a mentőmellényeket és az evezőket. Csapatokat alkotva lementünk a 

kikötőbe és elkezdtük a vízre szállást. Sikeresen és gyorsan zajlott. Miután minden csapat vízre szállt, 

elindultunk a Tiszaörvény felé. Több-kevesebb sikerrel el is jutottunk a kikötőig. Onnan már 

gyorsabban tudtunk hazajönni. Vacsora után megismerkedtünk a várossal és a vásárlási 

lehetőségekkel.  

 



 

Második napon a VII–es öblítő csatornán kieveztünk az „Öreg Tiszára” és lecsorogtunk a homokpadig.  

Fürdőztünk, majd vissza eveztünk a táborba 



.  

Vacsora után röplabdáztunk. 

Harmadik napon a madárrezervátum kacskaringós és szép részeire eveztünk ki.  

 

Az ebédünket a vízen fogyasztottuk el, mert nincs kikötési lehetőség arra. A haza vezető úton fürödtünk 

a Nagymorotva tiszta vizében. Vacsora után egy motorcsónakos idegenvezetésben vehettünk részt a 

holtágakban. 



 

Vacsora után előkészítettük a másnapra tervezett tábortüzet, majd fociztunk és röplabdáztunk. 

A negyedik napon Áteveztünk Poroszlóra. Megismerkedtünk a tanösvénnyel, majd fürdőztünk az ottani 

szabad strandon. A haza út elég fáradságos volt. Már közelítette a vándor táborok nehézségét.  

 

 

Este felavattuk a kezdő vizitúrázókat. Nagyon ötletes műsorral készültek az avatásra. Este tábortűz 

mellett énekelgettünk.  

Az utolsó napon csak kisebb útra és fürdőzésre volt lehetőség. Leadtuk a felszerelésünket és 

elindultunk haza. 18 óra után néhány perccel érkeztünk megérkeztünk az Atlétikai Centrumhoz. 



A korábban túrázoknak nagyon tetszett a Tisza tó,de megfogalmazták, a vándor túrázás izgalmasabb 

és nagyobb kihívás. 

Nagyon kellemes és jó táborozás volt. Köszönjük a lehetőséget és az iskola támogatását! 

A fotókat Körösi Gábor készítette. 

Bonyhád, 2016. szeptember 9. 

 

 

 

         György Ferenc 

 

 


