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Élménydús hétvégében lehetett részünk a Tisza tavon Poroszló és Tiszafüred között némi kitérővel. 

   Pénteken alig vártuk a tanítás végét, hogy elindulhassunk kikapcsolódni. Eljött a pillanat, a pozsonyi 

úton ebéd es csocsózás után megérkezett két kisbusz. A jó helyekért való küzdelem után kevesebb, 

mint egy óra alatt megérkeztünk Poroszlóra a Nyárfa kempingbe. Nagy rutinnal, gyorsan elfoglalta 

mindenki a faházakat, hogy vízre szállhassunk végre. A délutánt tehát egy evezési gyakorlattal 

töltöttük, ami kifejezetten jól sikerült a tavaly tanultakat is hasznosítva.  

Áteveztünk egy kis kerülővel a poroszlói szabad strandra, ahol felfrissültünk, majd egyenesen 

visszaeveztünk az indulóhelyre. A kenuk takarítása után a szálláson összekaptuk magunkat és jöhetett 

a jól megérdemelt vacsora. A Kormorán étteremben fogyasztottunk rántott harcsát. Vacsora után 

jókat beszélgettünk, de nem túl sokáig, mert hamar eljött az altatás ideje.  

 

Ébredés után, részt vehettünk néhányan egy energiabomba jógán. Közben a többiek szorgosan 

készítették a reggeli virslit. Hamar kész lett, mindenki kivette a részét a munkából. Tehát azt 

mondhatjuk, együtt gyorsak és hatékonyak vagyunk. A reggeli elfogyasztása után gyártottunk 



magunknak szendvicseket ebédre, majd pakoltunk és 

indultunk a kenukhoz. Az előző nap kiválasztott 

hajókat levittük a partra és zsákokkal, hordókkal 

vízállóvá tettük a cuccainkat. Lendületesen indultunk 

a nagy útra, néha megálltunk, de kemény csapatunk 

egy-két nádassal való találkozást leszámítva ügyesen 

végigevezte a napot. Délben megálltunk és megettük 

a reggel gondosan gyártott szendvicseinket. 

Lenyűgöző helyeken jártunk: Porong tava, Ispán tava. 

Az Élő Tiszánál kikötöttünk fürdeni, egyik 

osztálytársam szavaival élve „homokos 

tengerpart”, tényleg hasonlított valami 

ilyesmire. Innen nagy lendülettel indultunk 

tovább. Örültünk kicsit mikor feltűnt a „pepsi 

torony”, így tudtuk, hogy már nem vagyunk 

olyan messze a céltól. A késő délutáni órákban meg is érkeztünk  Tiszafüreden a Horgász és Családi 

kempingbe. A hajók kitakarítása és a szállás elfoglalása után jöhetett a vacsora. A mentás limonádé 

nem aratott túl nagy sikert, de a bolognai annál inkább. Vacsora után szabadfoglalkozás következett, 

elmentünk boltba, strandröplabdáztunk, beszélgettünk, majd eljött az altatás ideje. 

Vasárnap reggel a fiúk bevásároltak az ebéd 

elkészítéséhez. Ébresztés után tojásrántottát 

ettünk, majd legyártottuk a szendvicseket. 

Lassan indult a reggel. A kezdeti nehézségek 

után végül mindent eltakarítottunk, és 

jöhetett a vízre szállás. Indulás vissza 

Poroszlóra, más úton, még egy pár új és 

utánozhatatlan látvánnyal, élménnyel 

gazdagodtunk. Voltunk a Nagy Morotván, a 

Nyárádka mellett megebédeltünk. 

 Gyakrabban megálltunk pihenőket tartani, 

ilyenkor összefogtuk a kenukat és egy 

kupacban lebegtünk a víz tetején. Volt, aki 

megmártózott kicsit közben. A Dühös Laposon is többször megálltunk, szinte az egész osztály kiszállt, 

kiugrált a kenukból, az óriási vízfelület miatt azt gondoltuk mély ott a tó, de valójában még a lábunk is 

leért. A híd alatt elhaladva hatalmas kiáltásokat hallattunk. A fáradtságról énekléssel próbáltuk 

elterelni a figyelmünket. Viszonylag hamar megérkeztünk Poroszlóra, így még majdnem egy órát 

eltöltöttünk a szabad strandon, 10-20 perc evezésnyire a végállomástól. Az utolsó pár méteren már 

nagyon siettünk, hogy mi lehessünk az elsők. Megérkeztünk, pakolás vette kezdetét, kitakarítottuk a 

kenukat, átöltöztünk, csodálkoztunk, hogy kicsit leégtünk. 

Megérkezett értünk a két kis busz, egyikbe a fiúk, másikba a lányok és indulás haza. A buszúton 

mindenki nagyon csöndesen pihent, már látszott a fáradtság a tekinteteken. Következett a jól 

megérdemelt vacsora kiosztása, és egy hihetetlen jóleső pihenés. Bár elfáradtunk, de ez kell is néha, 



főleg ha ilyen élményekkel gazdagodhatunk közben. Köszönjük szépen Dudás Zita Tanárnőnek és 

Bocsi Sándor Tanár Úrnak, hogy segítettek, támogattak, lelkesítettek minket a hétvége folyamán! 
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