„MTSZ RENDEZVÉNYTÁMOGATÁS 2019”
Beszámoló
1. Rendezvény neve

Tisza tavi tábor
2. Rendezvény helyszíne

Szállás/helyszín: Poroszló
3. Rendezvény időpontja

2019. augusztus 9. – 11.
4. Rendezvényen résztvevők létszáma

Rendezvényen résztvevők létszáma: 18 fő
5. Rendezvény programjának részletes leírása (és/vagy fényképes beszámolók)

A program leírása
1. nap (augusztus 9.)
Veszprém az indulás 5:00-kor telekocsi rendszerben érkezés Poroszlóra
kb. 9:30-kor. A szállás elfoglalása után kenutúrát teszünk a Tisza tavon,
majd fürdés a Település szabadstrandján. Este vacsora.
2. nap (augusztus 10.)
A reggeli után kerékpárbérlés, majd Poroszló – Tiszafüred –
Abádszalók – Kisköre – Sarud – Poroszló útvonalon kerékpártúra, este
vacsora.

3. nap (augusztus 11.)
A reggeli után, Poroszlón az Ökocentrum látnivalóinak megtekintése
(akvárium, vidraetetés, vízi tanösvény, stb.), majd délután hazautazás,
érkezés Veszprémbe délutáni/esti órákban.
Fényképes beszámoló
Egyesületünk 18 tagja vett részt – immár hagyománnyá vált – 3 nap/2
éjszakás Tisza-tavi kalandozásunkon. Kerékpárral, gyalog, kenuval
fedeztük fel a Tisza-tó páratlan értékeit. Itt még háborítatlan a tópart,
vadregényesebbnél vadregényesebb helyek, kilátók, kilátópontok
várják az idelátogatókat. Az Ökocentrum a maga páratlan
akváriumával, a látványos vidraetetéssel és a vízi játszótérrel belopta
magát a szívünkbe. A kerékpározás a megépült bicikli útnak
köszönhetően, családoknak és idősebbeknek is biztonságos.
Ottjártunkkor már féig kész volt a Poroszló és Tiszafüred közti nagy
forgalomú út mellett épülő kerékpáros híd és kerékpáros út. Emiatt
2020-ban visszatérünk, hogy átkerekezhessünk a már így is impozáns
hídon. S idén már kerékpárral csigavonalban tekertünk fel Tiszafüreden
a kerékpáros centrum kilátójába.
A program képei a www.egete.hu/galeria/2019/19/albumoldal.html
oldalon tekinthetők meg, két kisebb videóvsl együtt melyek az
Ökocentrumban készültek.
A képgyűjteményből néhány kép:
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6. Mi volt a rendezvény célkitűzése?

A rendezvény célkitűzése volt, hogy a Tisza-tó természeti, kulturális
kincseinek, továbbá az itt kialakult ökoszisztémának megismerése. A
megismerés részeként nem csak „kerékpár közelről”, illetve „kenu
közelből” ismerkedtünk a környékkel, de a vidék múltját-jelenét
bemutató ismeretanyagot elérhetővé tevő bemutató központon
keresztül is.
Veszprém, 2019. december 18.
Stéger Ildikó, EGETE elnöke

