Beszámoló a Tisza-tó körüli kerékpártúráról.
Bizonytalan, változóan felhős időben 2013. június 10.-én ketten utaztunk
az új Tisza-tós kerékpár jeggyel 420,- Ft-ért. vonaton Tiszafüredig. Már 08;14’
megérkeztünk, reggelizés és némi városnézés után a Lipcsey-kúria mellett
kihajtottunk a Tisza partra. Egy kis szigeten körül tekertünk a tanösvényen,
felmentem a kilátóba is.
4 km. A gáton mentük déli irányba a 171 gát-kilométerkőtől Tiszaörvényre
9;30-ra, értünk a 167 kőnél igazán kellemes időben.
6. km. A gátőrház 165 km kőnél 9;51’ voltunk. 8. km A tiszaszölősi tábla,
163 km-nél van 10;03’14 km. A tiszaderzsi ismertető táblánál a 157
km kőnél a gáton 114 kfm tábla és büfé is van. Visszafelé a Bükkhegyég is látszik halványan.
18 km. Nagy szivattyú épület, gátőrház, meleg napsütés, 154 km kő.
19 km. Magasfeszültségű villanyvezeték, 153 km kő. Balra kanyarodik a
gát. 11;15’.
Jobb oldalt kis hajó zsilip, az Abádszalóki-öböl kezdetén.
22. km. Abádszalók szép rendezett település, 11;30 vásárlás. A strandon
csak mi voltunk, sajnos nem is volt nyitva semmi! Igaz az eső is
szemergélt, Panni megfürdött a kellemes meleg vízben. Sajnos a
gáton vissza kellett fordulni, mert a drótkerítés kapuján lakat volt.
24 km. Nagykunsági öntözőcsatorna zsilip, emlékmű, 144,5 km kő, 13;03’
27 km. Széles zsilip, de csak jo van víz, ávízkapu. A Mátra is látszik.
28 km. Kiskörei hajózsilip, a kersztgáton átbukó víz, sok gém. 13;20’
30 km Jászsági-csatorna, 13;46’ 404 fkm tábla
33. km Dinnyéshát, balra lent büfé nyitva van, végre ihatunk valamit. 409
fkm tábla, 14;10’
37 km. Hosszúhát, 14;23’ után balra szélesedik a Tisza-tó.
41 km Sarud, 14;50’, strand, kikötő, sok hajó, kevés ember.
42 km. Széles csatorna, szivattyú, gátőrház. 15;07’
48 km POROSZLÓ előtt a gát kettéágazik, 15;30’ a jobboldalin megyünk.
Majd behajtunk a városba, megkeressük az Öko-centrumot,
megnézzük az aquváriumot és a kilátót, megérte. Süteményevés után
kihajtunk a vá.-ra várjuk a 17;27 vonatot.
Kelet felé igen fekete felhők tornyosulnak. Poroszló – Tiszafüredi 33 számú
forgalmas úton nem volt kedvünk tekerni, a vonatból is láttuk az utolsó 10 km-t.
Eredeti tervem szerint Poroszlón sátoroztunk volna, de a bizonytalan
időjárás miatt, éltem a sógorom meghívásával és az éjszakát
Hajdúböszörményben töltöttük. Balmazújváros vá.-tól áttekertünk, hűvös
északkeleti szélben 15 km. Igen jól döntöttünk, mert másnap Poroszlón
felhőszakadás volt.
Szerencsénk volt kellemes időben teljesítettük ezt a könnyű túrát, másnak
is nyugodtan ajánlom.
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