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BESZÁMOLÓ A 2012. SZEPTEMBER 7-9-én RENDEZETT
HERNÁD VIZITÚRÁRÓL
Az előkészületek során a vizsolyi és a hernádkércsi polgármestereknek írtunk a tábor
helyéről. A vízállást pontosítottuk. Az idén a tavalyinak az ellentéte volt a vízállás 1 %
Hidasnémetiben -100 cm. Az időjárás-jelentés igen meleg időt jósolt.
Pénteken du. néhányan, este többen érkeztünk a vizsolyi hídhoz. Budapestről,
Kecskemétről, Ózdról és Debrecenből, Miskolcról, természetesen a zöm nyíregyházi volt
összesen 20-an. Kellemes estét a tábortűz mellett töltöttük és jóízűen elfogyasztottuk a finom
sültszalonnát.
Szombaton még további 2 fő csatlakozott hozzánk. Szép időben 8 órakor indultak 10
gépkocsival a hernádkércsi táborhelyre. A gépkocsivezetők visszaérkezése után eligazítást
tartottunk 22 indulónak. Ez is rekordba illik, 13 gépkocsival jöttek a túrára, 2 gépkocsi hozta
vissza a vezetőket. A Hernád vize a szokásosnál kisebb, igen tiszta és 20-22°C, reggelre 18°C,
a levegő 7°C volt. 9:35-kor már a vízen indultunk.
Félórával később a szigetek között könnyedén áthaladtunk. Egy óra múlva már a cécei
gyaloghídhoz akadálymentesen értünk. Az új gyaloghidat megcsodáltuk a 74. fkm-nél. A
folyó vize lassult, melegedett, a szembeszél megerősödött.
Délben már Gibárton a 65 fkm-nél emeltünk át, néhányan megfürödtünk, ebédeltünk a
melegtől, széltől védett árnyékban. Megnéztük az új középső zsilipet. Elolvastuk az új
tájékoztató táblát. Az alsó vízen könnyedén haladtunk tovább. További 1 óra alatt a perei
hídnál, 2 óra multán a felsődobszai zsilipnél voltunk. Mivel duzzasztás nem volt, néhányan a
szokott helyen másztak fel, mások a jobboldalon emeltek át. A kellemes meleg vízben páran
beültek dögönyözni a lezúduló vízesésbe.
Délután 5 órára mindenki megérkezett a szépen kaszált hernádkércsi táborba, néhány
horgász mellé. Senki nem borult. A szél csökkent, a kellemes, melegben egy szúnyog sem
volt. Este csodáltuk a bográcsok alatti lángokat. Az esti eligazításon megbeszéltük a 2013. évi
tervezett vízitúrákat.
Vasárnap szintén 8 órakor indultak a kocsik Megyaszón át mindössze 23 km-es távra.
Útközben igen szép és meleg idő volt. Néhány bedőlt fa és a nagyon kis víz nem okozott
komoly gondot. Az egyik egri túrázó besodródott a fák közé. A mentésére indult kajakos
borult, kihúztuk a kajakot a gallyak közül és óvatosan mentünk tovább. Jókat fürödtünk, a
szép tájat élveztük. A gesztelyi híd alá 13:30 és 14:30 között mindenki megérkezett.
Összességében 22-en élveztük a Hernád szépségét és érdekességét, az idő remek, a
szembeszél enyhe, elviselhető volt.
Nyíregyháza, 2012. szeptember 10-én.
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