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„…élj, s mozogj, hogy életet ne unj.”               Adószám: 186 60207 – 1 – 13   
„Mivel csak vendégek vagyunk a természetben, ennek megfelelıen kell viselkednünk.” 

 
Tisza – tó vizitúra  
2007. május 19 – 20.  
 
A 127 km2 kiterjedéső Tisza-tó hazánk második legnagyobb összefüggı vízfelülete, az általa 
nyújtott lehetıségek száma alapján viszont bátran tekinthetjük elsınek. A fürödni és napozni 
vágyóktól, a lelkes horgászon és vadászon, ornitológuson keresztül a megszállott vízitúrázó is 
megtalálhatja a számára ideális vízitúra útvonalakat. Az alföldi népi kultúra értékeit nemcsak a 
múzeumokban, hanem az élı valóságban is meg lehet tapasztalni. A Tisza menti emberek 
hagyományırzı, az alföldi népi kultúra értékeit ápoló emberek. A népi fazekasság, a néptánc, a 
vesszı- és sásfonás, a halászat és pákászat nemcsak múzeumokban, hanem az élı valóságban is 
megtapasztalható. 
A Tisza-tó vízitúra során nem elsısorban a történelmi múlt, a különbözı építészeti stílusok, 
mőemlékek megismerése jelentik a legnagyobb élményt. A vízitúra során elsısorban a szép 
természeti környezet nyújt vonzó keretet, amelyet ugyan az ember átalakított, de azért igyekezett 
az eredeti növény- és állatvilágból a lehetı legtöbbet megırizni.   
 
Program: 
 
1. nap: Utazás: vonattal Budapest Keleti pu. (8,05) – Mezıkövesd (9,53)  
      (szombat) Kerekezés: Mezıkövesd – Egerlövı – Borsodivánka – Poroszló – Sarud     25 km 
  Evezés: Sarud – Dinnyéshát-i szőkület – Tiszaderzs bekötıúti kemping 15 km   

Szállás: saját sátor  
  

2. nap: Evezés: Tiszaderzsi kemping – Tisza – Tökös-lapos – Főzfás-morotva –  
    (vasárnap)                    Balázs-fok – Sarud                      75 km 

      Kerekezés: Sarud – Poroszló – Borsodivánka – Egerlövı – Mezıkövesd      25 km       
      Utazás: vonattal Mezıkövesd (16.05) – Budapest Keleti pu. (17,57) 
                          
A túrán való részvétel alapvetı és elengedhetetlen feltétele a „HÓD” HTE, valamint a MTSZ 2007. évi 
tagdíjának rendezése, legkésıbb a túrán. 
 
 
Fontos tudnivalók! 

� A túrára ajánlatos a gumicsizma, esı elleni védıruha, tartalék alsó- és felsıruházat; 
� nap ellen sapka, napszemüveg és napkrém, vízmentes csomagoláshoz fóliazsák, hordó; 
� Szállás saját sátorban; 
� Étkezés egyénileg (ha valamelyik autós magára vállalja a bogrács szállítását, akkor van lehetıség közös fızésre); 
� Gyerekek 14 év alatt és úszni kevésbé tudó felnıttek részére a mentımellény használata KÖTELEZİ!!! 
� A mellékelt költségtervezet csak a MÁV menetdíjat, a hajók bérleti díját és a kemping díját tartalmazza; 

   
   
   
   
 

 


