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A Tisza-tavi kirándulásra szép időt ígért a meteorológia - így is lett egész 
nap - ennek megfelelően, gyülekezett a kiránduló társaság. Erre az útra már 
nagyon hamar minden hely elkelt és a busz 48 túrázóval a tervezett időben 
elindult, hogy ismerkedjünk a Tisza-tóval. A reggeli köszöntő és tájékoztatások 
után, megkóstoltuk asszonytársaink süteményeit és a felkínált „frissítőket”, 
elgémberedett tagjainknak megmozgatása érdekében pihenőt iktattunk be, és 
időben érkeztünk az Ökocentrumba Poroszlóra. 

 

Mielőtt megkezdenénk a tervezett programot, ismerkedjünk meg 
Poroszlóval, annak nem mindennapi történetével. A betekintéshez 
felhasználtam több összegző írást, de csak néhány érdekességet szeretnék 
rögzíteni a település történetéből. Ugyan így voltam, mikor közelebbről akartam 
megismerkedni a Tisza-tó kialakításának szükségességével, annak különböző 
hatásaival, végül az Ökocentrummal. Hát akkor 
kezdjük, hogy is látta mindezt egy botcsinálta 
krónikás. 

Poroszló jelentős útvonalak 
csomópontja, hiszen egyik legalkalmasabb 
átkelőhely a Tiszán. Ebből következett, hogy 
már az ókorban is lakott terület volt, ezt 
bizonyítják a régészeti ásatások. A falura 
utal Anonymus is. A X. századtól fejedelmi 
– királyi udvarhely. A XIII. századtól 
számottevő település, több oklevél utal bencés monostorra, ispotályra és 
plébániára. 1253-ban királyi földbirtok és egyházi hely, továbbá sótároló, vám és 
révhely, jelentős lakossága miatt önálló plébániája volt. Több birtokosa volt a 
területnek. Poroszló monostora hiteles hely volt: több Árpád-házi király, de 
Károly Róbert, Nagy Lajos, Hunyadi Mátyás adott itt ki okleveleket. 1460-ban már 

A poroszlói földvár makettje a dinnyési Várparkban 
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mezőváros tiszai révdíjat és vámot szed, sókamarája van, és keresztül megy rajta 
a Budát Erdéllyel összekötő főút a „via magna”  

Poroszlót és lakóit a tiszai átkelőhely miatt nem csak a hadi események 
terhelték, hanem a természeti csapások, járványok, és megélhetési gondok is 
sújtották. A Tisza sokszor változtatta ártérré a falu határát, ezért 1822-ben a 
poroszlóiak töltést akartak építeni a településtől a tiszai révig, azonban ezt 
Károlyi István földesúr a vámszedés reményében magára vállalta, így az 1836-ra 
el is készült. Mire a töltés elkészült már állt a révet bérlő által épített tölgyfa 
alapú Tisza híd, igaz azt a jégzajlás megrongálta, de 1846-ra újjáépítették. 1864-
65-ben a Tisza szabályozása miatt itt három kanyart is átvágtak, ami 16.8 km-el 
rövidítette le a folyó itteni szakaszát, megnövelve a folyási sebességet, de a 
szabályozás hiányosságai miatt az 1870-80-as éveket rekord árvizek jellemezték. 
Megnyugvást csak az 1897-1900 között megépült védőgátak hoztak. A kiegyezés 
után (1867) Poroszló csak nagyközség, de lassú fejlődésnek indult. Megnyílt a 
gőzmalom, a gőzfűrészgyár és más üzemek ezzel javítva a megélhetési 
gondokon. De fejlődtek a nagybirtokok is a folyam szabályozása következtében. 
Az 1880-as években szokássá vált a szegény családok összefogása 
földvételre.1892-1908 között létrejött a Hordodi Köztes birtokosság így a 
hordódi határrész Tiszafüredtől végleg 
Poroszlóhoz került. Nagyban segítette a 
fejlődést, az 1891-ben Feketeházi János 
tervei alapján, végre elkészült poroszlói 
vasúti híd, így megindult a vasúti és 
közúti forgalom Füzesabony és Debrecen 
között. 1906-ban újabb középüzem 
kezdte meg működését 50 munkással 
melyből 30 volt a nő.  1907-ben 
megalakult a Hangya Szövetkezet. A XIX század második felében megtelepedett 
zsidóság elsősorban iparosok és kiskereskedők voltak, a végzet rajtuk is 1944-
ben teljesedett be. 128 embert a tiszafüredi gettóba zártak, majd Auschwitzba 
deportáltak, közülük 105 vált a holokauszt áldozatává, 1945 után csak egy zsidó 
család maradt a községben 

Poroszló a tiszai átkelő lehetősége miatt az évszázadok során sokszor vált 
harcok áldozatává. 1262-ben IV. Béla és fia (a későbbi V. István) közötti 
háborúskodásuk során az ifjú csapataival innen indult apja ellen. De az 1500-as 
évek is sokszor keserítették meg az itteniek életét. Például 1553-54 évben Veli 
hatvani bég pusztította el a várost. Három felé adózott a település. 1672-ben 
Léva kapitánya majd Strasoldo zsoldosvezér dúlta fel. 1680-ban Thököly 
táborozott Poroszlón. 1686-87-ben a török kiűzése után ismét elnéptelenedett, 
de már 1689-ben újjá épült, gyorsan talpra állt és 1701-ben ismét mezőváros lett. 
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Az élni akarás megtestesítője volt ennek a településnek a népe. Lakosai részt 
vettek a Rákóczi szabadságharcban. A fejedelem Bercsényi Miklóssal járt itt, 
amikor a helyi ispotályban helyezte el a sebesülteket. 

Az 1848-49-es szabadságharc idején, mint tiszai átkelőhely, fontos 
események színtere volt. 1849 február 6-án Asbóth Lajos alezredes itt verte 
vissza egy osztrák lovascsapat támadását. Kossuth február 27-én Poroszlón 
tartózkodott, és a Kápolnai vereség után a seregek vezetőivel itt találkozott. 
Ezután március 2-án Görgey harc nélkül kiürítette Pásztót. Az osztrák sereg 
elővédje csak 4 nap után vonult be, de pár hét után ismét kivonultak, amikor a 
magyar seregek a tavaszi hadjáratra indultak. Az osztrák császár segítségére 
érkező 12.000 fős orosz sereggel (parancsnoka Gorcsakov tábornok) szemben 
1849 július 25-én Korponai János honvéd ezredes foglalt állást Poroszlónál 2500 
katonájával. Az oroszok elfoglalták a töltést, de a hidat Korponai felgyújtotta, így 
az ellenség csak erős tüzérségi előkészítés után, másnap tudott átkelni a folyón. 

Az1919-es Tanácsköztársaság eseményei Pásztót sem hagyták 
érintetlenül: május 1-én Lukács György filozófus (akkor a Vörös Hadsereg 5. 
hadosztályának komisszárja) a Tisza parti töltés mellett megtizedeltette a 
túlerővel szemben Tiszafüredről visszavonulókat. Később Rábolypusztán 
agyonlőtték a káptalan javait védelmező intézőt és még további 7-9 főt. A Tisza 
híd környéke nagy csata színhelye volt július 22-24 –én „a tiszai offenzíva” során. 
A folyón átkelő, tüzérség és lőszer nélküli 80. nemzetközi dandárt megállították, 
majd visszaverték a háromszoros túlerőben lévő, a poroszlói nagybirtokosok által 
is segített románok. Több mint 1000 internacionalista esett el. A hidat a románok 
kivonulásuk során felrobbantották, felgyújtották. Csak 1923-ban állították helyre 
és akkor indult meg újból a vasúti forgalom. 

Stratégiai helyzete miatt a második világháború újabb megpróbáltatások 
elé állította a községet. 1944 nyarán angolszász gépek bombázták és 
megrongálták a hidat, amikor is egy támadó gépet lelőttek, azonban a híd 
őrségből többen életüket vesztették. Október 27-én a visszavonuló németek 
felrobbantották a hidat, október 28. és november 7. között pedig a túlerőben 
lévő, hídfőt kiépítő szovjet alakulatokat próbálták itt feltartóztatni (utcai 
harcokra is sor került,) a német és magyar csapatok. A vasúti hidat előbb 
ideiglenesen, majd 1947-ben véglegesen helyreállították, majd az 1960-as 
években egy közúti hidat is építettek mellé. A történelmi áttekintés után 
ismerkedjünk meg a TÓ történetével. 
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A TISZA-TÓ TÖRTÉNETE. 

 

A Tisza-tó, vagy leánykori nevén Kiskörei víztároló méretét tekintve hazánk 
második állóvize, mesterséges alkotás. Megvalósításának ötlete az 1960-as 
években alakult ki. Célkitűzés volt részint a folyón érkező árhullámok tárolása, 
ezáltal a térség árvíz mentesítése. Továbbá a térség mezőgazdasági területei 
vízellátásának, valamint a kiskörén megépült vízerőművel a térség energia 
ellátásának javítása. Mindezek megvalósulása után előtérbe kerültek a 
természetvédelmi és turisztikai célkiűzések is. 

Tíz ismérv, amit a Tisza-tóról tudni kell. 

1./ A Tisza-tó Hazánk keleti részén, a Nagy Alföldön helyezkedik el, a Tisza 
folyó mentén Tiszabábolna és Kisköre 
között 127km2-en, hossza 27 km. 
legnagyobb szélessége 6 km, legkisebb 
szélessége 0.6 km. 

2./ Mesterséges, ember alkotta 
képződmény, 1973-ban a Kiskörei vízlépcső 
működésének köszönhetően jött létre.  

3./ Az eredetileg három ütemben 
tervezett duzzasztóból csak két ütem valósult meg, így a tervezett vízszinthez 
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képest 150 cm-el alacsonyabb a jelenlegi, ezért közel 40 km2-nyi „szárazulat” 
található a tavon. 

4./ A tó felszíne négy különböző egységre bontható. Az északi részen 
található a Valki medence, ami természetvédelmi terület, madár rezervátum. 
Tőle délre található a Poroszlói medence, ami a „szárazulatok” tekintetében 

talán legtagoltabb része a 
tónak. A poroszlói 
medence mellett található 
a Sarudi-medence a 
legnyíltabb vízfelület, és 
egyben itt mérhetjük a 
legszélesebb részét a 
tónak. A legdélibb rész az 

Abátszalóki medence, ez szinte teljesen elkülönül a tó többi részétől. 

5./ A Tó átlagos mélysége 1,3 m, legmélyebb része 24 méter. 

6./ A vízszint könnyen szabályozható. A Tiszán kívül az Eger-patak és a 
Laska patak is táplálja a tavat.  

7./ A téli, azaz alacsonyabb vízszínt oka az, hogy egy tavasszal hirtelen 
meginduló jégzajlás ne veszélyeztesse az erőművet, és így egy tavaszi árvíz idején 
sokkal nagyobb vízmennyiséget tud felvenni a tároló. 

8./ A Tisza-tó erősen tagolt: keskeny, növénnyel övezett csatornák és nagy 
kiterjedésű vízfelületek egyaránt előfordulnak. 

9./ A Tisza-tóban raktározott vízkészlet jelentősen segíti a sokkal lejjebb 
található Szolnok lakosságának állandó vízellátását. 

10./ A Tisza-tó az a tó amelyik folyik és az a folyó amelyik áll. 

Mi a különbség a téli és nyári vízállás között a Tisza-tavon. 

Különösen meghatározó a Tisza-tó életében, a táj arculatában is a téli-
nyári vízszint. Ahol nyaranta kenuval vagy csónakkal barangolunk, ott telente 
akár bakancsos túrára is indulhatunk, bár szűkül a vízfelület, de ezzel 
párhuzamosan kinyílnak a száraz lábon megközelíthető pontok. Ettől olyan 
vonzó, kiszámíthatatlan, változatos és megújuló ez a víz. 

A két vízszint közül a nyári a leghosszabb, mely április végétől október 
végéig tart. Ezt követi az őszi leürítés, mely 2-3 hetes időszakban történik napi 5-
8 cm-es vízszint csökkenéssel. 

A véglegesnek mondható téli vízszintjét november közepén éri el a tó, 
viszont egészen február végéig 10 cm-es intervallumban mozoghat attól 
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függően, hogy milyen kemény a tél, milyen a jégborítás. Itt kezd érdekessé válni 
a dolog, mert a végleges vízszint viszont két féle lehet télen: a magasabb 120 cm-
rel alacsonyabb a nyári víznél, az alacsonyabb pedig 170 cm-rel. Tehát kétféle téli 
vízszint között 50 cm a differencia. 

A téli leeresztés azért történik több ütemben, hogy a tó halainak legyen 
ideje megfelelő búvóhelyet keresniük. Ezt mesterséges vermelőhelyek is segítik. 

Március közepére egy bizonyos emelkedett vízszint már mutatja a jobb 
időt, a tavasz közeledtét. Ez az öntözőcsatornák vízellátása miatt válik fontossá. 

Adott esetben azonban nem mesterségesen történik a Tisza-tó feltöltése, 
hanem a tavaszi árhullám vízhozama tölti fel sokszor nem csak a nyári vízszintre, 
hanem 1-2-3 méterrel magasabbra is. Így azután majd az árhullám apadó ágán 
következik be a duzzasztás megkezdése, és a vízügyi szakemberek beállítják a tó 
nyári vízszintjét. Árvíz persze jöhet nyáron vagy télen is. 

De miért van szükség a csökkentett téli vízszintre? A Tisza-tavon a lakosság 
életvédelme és vagyonbiztonsága miatt van szükség a téli szintre. Kiegészítve a 
műtárgyak védelmével és az esetlegesen előforduló jeges árvíz kezelésével. 
Számoljunk! 1 cm vízszint emelkedéshez 1millió köbméter vízre van szükség, így 
egyáltalán nem mindegy mekkora víztömeg fagy meg télen. A Tisza-tó téli 
vízszintjénél bizonyos medencék, mederrészek szárazra kerülnek, így a képződő 
jég mennyisége is kevesebb. A tavaszi, Kárpátokból lefutó árhullámot egy nagy 
raktározó kapacitású terület és tárolótér tudja fogadni. 

A MEGLÁTOGATOTT ÖKOCENTRUM 

TÖRTÉNETE 

Tervezése 2003-ban indult meg. A projekt alapötletét a Lengyel Márton 
vezette kutatócsoport által készített tanulmány adta a tiszai ciánszennyezést 
követően. Időközben elkészült a tervezett Ökocentrum közvetlen közelében 
lévő, Tisza-tavi Vízi Sétány, amely 2006 óta folyamatosan működik.  

Célja egy olyan, Magyarországon egyedülálló, de európai viszonylatban is 
ritkaságszámba menő látogatóközpont létrehozása, ahol kapcsolódik egymáshoz 
a turizmus és a természetvédelem. Mindez annak érdekében, hogy a Tisza-tó és 
környéke turizmusban betöltött szerepe növekedjen, pozitív élettér 
teremtődjön az itt élő lakosság, az itt működő vállalkozások számára 
munkahelyteremtés révén és kedvező feltételeket teremtsen a Tisza-tó iránt 
befektetőként és turistaként érdeklődők számára, olyan feltételek mellett, 
amely nem terheli tovább a környezetet, óvja-védi természeti értékeinket.  

Az Ökocentrum 2,2 milliárd forintos beruházással (ebből 1,9 milliárd 
forintos európai uniós támogatással) 2012-re készült el. 
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Az Épület 

Az Ökocentrum központi épülete, 
melyet Kertai László Ybl Miklós-díjas építész 
tervezett, 2600 m²-en, 4 szinten nyújtja 
szolgáltatásait a látogatóknak. A 
látogatóközpont fő attrakciója a 735 000 
liter össztérfogatú édesvizű akvárium-
rendszer, amely az épület pinceszintjén 
került kialakításra, hazánk és a térség 
jellegzetes vízi és vízparti életközösségeinek 
bemutatására. A több mint 50 féle hazai hal 
mellett, a földszinti kiállítótérben látható 

közel 14 kétéltű- és 13 hüllőfaj.  

Az Alagút 

A tárlat hazánkban egyedülálló, 
mivel ilyen volumenű, hazai halfaunát 
bemutató gyűjtemény – méreteit és a 
bemutatott halfajok számát tekintetve 
– nem látható máshol 
Magyarországon. Ismeretterjesztő, 
oktató, nevelő szerepe kiemelkedő. Az 
általános- és középiskolák biológiai 
tananyagának kiegészítő, gyakorlati 
oktatásában komoly szerepet tölthet 
be a bemutató, de jelentős segítséget 
nyújthat a felsőfokú oktatási intézmények hallgatói számára is.  

A kiállításra érkező látogatót egy 
sejtelmes víz alatti világ fogadja. Itt 
találkozhatunk Magyarország ismert, ám 
annál ritkábban látott védett halaival, mint 
pl. a magyar bucó, petényi márna, lápi póc. 
A leglátványosabb attrakció az 
üvegalagútnál várja a látogatót, ahol a 
Magyarországon egykoron élt halóriást, a 
vizát csodálhatjuk meg, amint 1,5-2 
méteres példányai a fejünk fölött úsznak 
át.  

A főépületben került kialakításra az 50 férőhelyes 3 dimenziós 
vetítőterem. Ugyancsak a főépület részét képezi egy 100 fős konferenciaterem, 



10 
 

amely tudományos konferenciáknak, rendezvényeknek biztosít korszerű 
feltételeket.  

Elvarázsolt vízi világ 

A főépület I. emeleti szintjén található:  

• makrovilág → a látogatókat mikroszkóp, LCD tv, üvegpadló segítségével az 

apró vízi lények világába kalauzolja 

• földinfó → mit hoz a jövő – Bepillantás bolygónk rejtett szegletébe a technika 

segítségével 

• elvarázsolt vízi világ → ahol a játék és a tudomány találkozik. A gyermekek 

számára kialakított játszó-pihenő kaland terem. 

A földszinten ugyancsak állandó 
jelleggel „Földön, vízen, levegőben” 

címmel 
tematikus 

kiállítás 
működik. A 

Tisza-tó 
terepasztal 

„madártávlatból” ismerteti meg velünk 
hazánk második legnagyobb tavát, ahol az üvegjárdaként funkcionáló „nyílt 
víztükör” bepillantást enged a pinceszinten elhelyezett akvárium életébe, 
lecsalogatva a látogatókat.  

Természetszerűen kialakított akváriumban és terráriumokban 
tekinthetjük meg Magyarország kétéltű- és hüllőfaunájának szinte összes 
képviselőjét.  

Zöld levelibéka 

A földszint üvegfalán keresztül pedig 
az épület körül létrehozott mesterséges tó 
életét kísérhetjük figyelemmel – a 
kormoránokat, jégmadarakat, rózsás 
gödényeket.  

 

  

https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Levelibreki.jpg
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A Látogatóközpont mellett kialakított attrakciók:  

Kormorántó 

 

Szabadidőpark és állatkert 

A szabadidőpark elemei az „ismerd meg a 
természetet” mottó jegyében születtek. A területen a 

látogatók közvetlen kapcsolatba kerülhetnek az állatokkal, az egyik a dámvad-
kert, a másik pedig a juhnyáj. Az Önkormányzat tulajdonában lévő tájházhoz 
pallóösvényen lehet eljutni. A meglévő tájház bővítésével és felújításával a Tisza-
tóhoz kötődő életmód és foglalkozások már összegyűjtött ill. még 
összegyűjtendő régi relikviáival igen gazdag bemutatóanyagot tudnak a 
látogatók elé tárni. A park része két szárazföldi és egy vízi játszótér, sportpálya, 
egy külső rendezvénytér.  

Az Ökocentrumhoz kapcsolódik a 
gát másik oldalán, a tó partján található 
kikötő, ahonnan rendszeres kishajó-járat 
indul a Vízi Sétányhoz és GPS navigációs 
csónakokkal lehet felfedezni a tó 
csatornákkal, szigetekkel szabdalt 
különleges világát.  

 

Hajókázás a Tisza- tavon 

Miután megismerkedtünk a központi épületben a látottakkal, hallottakkal, 
a kilátóból gyönyörködhettünk az elénk 
táruló panorámában, egy tervezet program 
maradt: 50 perces 
hajókázás a tavon, 
ismerkedés a 
természettel. Miután 
négy 12 személyes 

csónakban 
elhelyezkedtünk, irány a 

nyílt víz. Feledhetetlen volt mindaz, ami elénk tárult. A leírás 
helyett többet mondanak és maradandóbbak a megörökített 
felvételek. Kedves színfolt volt a találkozás a magányos 
hattyúval, aki csónakunkat követe egy darabig, de mivel nem 
kapott semmit, sértődötten elúszott más irányba. 
Túravezetőnk végig ellátott bennünket információval, de 
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csak azok hallották előadását, akik közel ültek mellette. (Ekkor hiányoltam 
nagyon a már megszokott hangosító berendezést.) 

 

Tündérrózsa vagy tavirózsa? 

 

A Tündérrózsák közül - melyet sokan helytelenül Tavirózsának is hívnak - egyedül a 

fehér színváltozat fordul elő vadon Magyarországon és így a Tisza-tavon is. 

A rózsaszín, piros, kék, stb. színűek távol-

keletről telepítettek. A Hévízi-tóba pl. Indiából 

kerültek a tündérrózsák. Külön száron jön a levél 

és külön száron a virág. Régebben (a 

folyamszabályozás előtt) minden részét (levelét, 

szárát, virágát) egészen apróra vágva és megfőzve 

fogyasztották, ez a Tündérrózsa főzelék! 

A Tavirózsának pedig Vízitök a népi 

neve. Amikor a rovarok beporozzák a virágát, 

tökszerű termést növeszt. 

 

https://itthonatiszatonal.blog.hu/2013/05/30/tunderrozsa_vagy_tavirozsa
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A tündérfátyol gyökerei a víz alatt találhatók, 

virágait, leveleit innen hozza fel. Hosszú szárú, úszó, 

lebegő növény. Levelei formájukban hasonlítanak a 

tündérrózsáéhoz, csak sokkal kisebbek, 5-10 cm 

átmérőjűek. Apró ötszirmú sárga virágait egész nyáron 

hozza, amelyek csak egy napig élnek. A Tisza-tó sarudi 

oldalán Európa egyik legjelentősebb 

tündérfátyolmezeje található.  

A sulyom (Trapa natans), a füzényfélék 

családjába tartozó vízinövény. Mivel hasonló növény Magyarországon nincs, nem lehet 

összetéveszteni más fajjal. A sulyom holtágak növénye. Amikor leérik, a víz aljára süllyed. 

Mivel védett növény nem gyűjthető, kivéve a Tisza-tavon, ahol engedéllyel ez megtehető. 

A Tisza-tavon óriási, kiterjedt sulyommezők találhatók, mely egyrészről örvendetes, 

hiszen egy védett növénynek ad otthont a víz, továbbá árnyékot, búvóhelyet a forróságban a 

halaknak, másrészről túlburjánzása rontja a víz minőségét, 

ezért kaszálással gyérítik. 

A termés hegyes szarva a csészelevelekből alakul. Az 

érett termések nyár végén leválnak a növényről, és 

lehorgonyoznak az iszapban. Tavasszal, a víz 

felmelegedésekor csíráznak 

ki. A víz alatti hajtásokon 

széles levelek, lebegő és hosszú rögzítőgyökerek fejlődnek. A 

sulyomtermés fiatalon zöld, zöldesbarna, éretten fekete színű, 

belseje fehér. Terméshéja fokozatosan megkeményedik. 

Nagy hő- és fényigényű, 

ezért csak kellően felmelegedett 

vizekben tenyészik és hoz termést. Alakjai között a két-, a három- és 

a négyszarvú ismeretes. Nálunk leginkább a négy- és a háromszarvú 

fordul elő. Termése nyersen értékes és ízletes csemege. Főzve 

hasonlóképpen fogyasztható. 

Gyilkos csomorika (Cicuta virosa) 

Hazai növényeink közül az egyik legmérgezőbb és legveszélyesebb, mivel hasonlít a 

paszternákhoz, petrezselyemhez és a zellerhez. 

Mocsaras, vizes élőhelyeken találkozhatunk vele, a Tisza-tó területén az utóbbi években 

elszaporodott. 

Az egész növény, de 

főként gyökere és afeletti 

része mérgező. Tőkéjének 

rekeszei sárgás, nyúlós 

nedvet tartalmaznak, mely 

nagyon erős narkotikus-

csípős hatású. Mérgezési 

tünetei nyálfolyás és heves 

görcsök jelentkezése, mely az epilepsziához hasonló. A halál 

légzésbénulás következtében áll be! Orvosilag nem használatos. 

Védett növényünk, eszmei értéke 5.000 Ft. 
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A négy csónak egyszerre érkezett vissza a kikötőbe, 
élményekkel gazdagodva még sétáltunk egy keveset, kicsit 
fagylaltoztunk, pihentünk, majd éhségünket kívántuk csillapítani, ezért 
átsétáltunk a közeli Ladik Halászcsárdába. A fás árnyékos 
kerthelyiségben terített asztalok mellett elfoglaltuk helyünket, a 
felszolgáló hölgyek igyekeztek mielőbb mindenkinek tálalni az előre 
rendelt étket. Jó étvággyal fogyasztottuk el ebédünket.  

Egy kicsi pihizés után 
átsétáltunk a parkon (közben 
volt olyan gondolatom de jó 
lenne még egyszer felkeresni 
ezt a természeti szépséget). 
Buszra szálltunk és irány: haza. 
Elpilledtünk, de azért a reggeli 
koccintó maradványát 
leküldtük az ebéd után. Néhány 

szóban még megbeszéltük a feladatokat és a következő kirándulás 
(Szigetvár) tervét. Ennek a bejelentésnek a hatása kedvező volt. 

Közben Sándor biztos kezekkel irányította járművünket és félhétkor a Béke téren az imrei 
társainktól elköszöntünk, néhány perc múlva szerencsésen landoltunk. Köszönjük Sándornak. 

Úgy érzem kellemes emlékekkel tértünk haza a Tisza-tótól, köszönöm, hogy toleránsak és 
segítők voltunk egymáshoz. Jó volt együtt lenni. 

Gondolataikat papírra vetették: Toótné Karcagi Márta, Varga István. 
Köszönet a fényképeket készítőknek: Horváth János, Kiss Edith, Koós Teréz, Scharek Ferenc 
Mind ezt formába öntötte és megjelentetésre alkalmassá tette Scharek Ferenc  

A Tisza-tó ismertebb halai 

Harcsa Kecsege Karikakeszeg 

Vörösszárnyú keszeg Compó 

Ponty Csuka 

Fehér busa 
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