
Beszámoló a 2013. 04. 26-28. megtartott Bodrog árté ri víztúráról. 
 
 Az idén is Tokajban a volt Úttörő-tábor helyén létesült Előre vízisport bázison 
táboroztunk. Jól bevált. Délután Dr. Egri fogadta az érkezőket. A száraz füves területen 
kellemes volt a sátorozás. A lenti részek párnapja még víz alatt voltak. A sátorozási díjat 
mindenki maga fizette. Szombaton reggel 7:12-kor Haraszti Béla is megérkezett, az előre 
elkészített névsorral könnyű volt az egyeztetés. A nevezők zöme is ideért. A kinyomtatott 
tájékoztatók is segítettek. Bár a túrázók nagy része régi ismerős volt, Miskolcról, 
Debrecenből, Budapestről jöttek, Császár Peti Bújról. Természetesen a legtöbben 
Nyíregyházáról érkeztek.  

Az előkészületek során Haraszti Béla a helyszínen megkérte a Bodrog-ártérre a 
beevezési engedélyt. Az Aggteleki NP. az idén is 700-Ft/fő kért. 24 főre, befizettük a tarifát, 
így nem volt semmi gond az áthaladással. Különösen gyorsította a belépést a rajtszámmal 
ellátott csuklószalag. A parkőrök is meg voltak elégedve vele. 
Az első túrázókat Dr. Egri Kiss vezette, 9:00-kor indultak 11-en. A Bodrog víz 19°C volt. 
A Zsaró-ér már 20-22 °C volt és sokat apadt, de még így szép volt az ártér, torony iránt 
lehetett haladni a 70-120 cm-rel elöntött réteken, a csatorna nehezen felismerhető volt. A 
vízállás a szokásosnál nagyobb, Tokajban a Tisza 570 cm, Sárospatakon a Bodrog 536 cm. Az 
ellenőrzés után gyorsan ment az átemelés. A fák már szépen kizöldültek Az egész túra alatt a 
szokásosnál kevesebb madarat láttunk és szerencsére szúnyog is sokkal kevesebb volt. 
Zalkodra 11:30-ra értünk, a kellemes hátszélben alig eveztünk. Élveztük a gyönyörű tájat és a 
meleg napsütést. Sokan felmentünk a boltba, mert kocsma már nincs a faluban. A nagyon 
kellemes időben néhányan már fürödtünk is a 22-23 °C tavakban. Zalkodon alig voltak 
vizitúrázók. 

Ebéd után 12:30-kor indultunk tovább az első csoporttal, Harasztiék meg ekkor 
érkeztek Zalkodra. A parkőrök kérésére nem a csatornában, hanem attól keletre eveztünk, 
hogy elkerüljük a sasfészket. A kitűnő vízen jól haladtunk, távolról a hatalmas fészket is 
megláttuk egy nagy fa közepén. Legnagyobb meglepetésemre a vissi-zsilpnél nem kellett 
átemelni és a víz még az ártér felé folyt. 13:50-re megérkeztünk, Bökönyszegi még nem volt 
ott. 

Várady István csoportszállítói már a helyünkön főztek 70 főre. Ezért az út északi 
oldalán kissé nedves talajon táboroztunk. Egy óra múlva megérkezett a csomagokkal 
Bökönyszegi is. A szép Vencsellői-legelőn nem táboroztak, mert részben víz alatt volt és 
benőtték a fák a legeltetés hiánya miatt. A gát mellett fel lehetett evezni a táborig, a kiserdő is 
víz alatt volt. A táborhelyeken kellemesen telt az idő, du. a nagy melegben az élénk déli szél 
nem sok gondot okozott. Az éjszaka csendben telt, pedig összesen voltunk vagy 90-en. 
 Vasárnap kissé felhős időben, szemerkélő esőben 8:00-kor indultam az élen. A holt ág 
csak 20°C volt. A csatorna közepén kínlódtunk a sok gallyal. A csatorna végénél az új 
fenékgáton észrevétlenül haladtunk át, evezni kellett, a befelé folyó víz miatt. Az élő Bodrog 
már 18°C volt a 24 fkm-nél. 
 A kellemes olaszliszkai homok még víz alatt volt. A szembeszél kezdett erősödni és 
bodrogkisfaludi - szegi egyenesben már kezdett hullámzani a folyó! Gyönyörű napsütésben 
értünk Tokajba 13:50-kor, a zöm is megérkezett 15:00-ra gond nélkül és élvezte a túrát. 
 Összegezve: egy jól szervezett, kellemes vízitúrán jól érezte magát a kevés, mindössze 
24 résztvevő a rövid hétvégén. A kitűnő vízállás és a remek idő ellenére kevesen voltunk. 
Vigaszalt bennünket az a tudat, hogy 2014-ben 4 napos lesz a május elseje, és akkor 
Zemplénből indulunk. 
A csomagokkal Bökönyszegi József időben visszaérkezett Tokajba. 
 

Nyíregyháza, 2013. április 29-én. 
 Dr. Egri Kiss Tibor túravezető. 


