Beszámoló a 2016. 04. 29-05. 01. megtartott Bodrog
ártéri vízitúráról
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 sátorozási díjat mindenki maga fizette. Estére Haraszti Béla is
megérkezett, Bökönyszegi József az utánfutóval. A Vissi-zsiliphez ő szállította a nagyobb
csomagokat. A kinyomtatott tájékoztatók is segítettek. A túrázók nagy része régi ismerős volt,
Miskolcról, Debrecenből, Budapestről jöttek, 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.
Az első túrázókkal Dr. Egri Kiss 9:00-óra után indult, Haraszti Béla az engedéllyel 10 órára
megérkezett. A 24 felnőtt +1 gyerek zavartalanul belépett a védett területre. Sajnos a
zsilipdeszkák még a helyükön voltak, ezért át kellett emelni. A Bodrog víz 13°C volt.
A Zsaró-ér is csak 14, a holtág 18 °C volt ártéren. Az elején nehezen lehetett haladni a sűrű
növényzet miatt. A fák már szépen kizöldültek Az egész túra alatt a szokásosnál kevesebb
madarat
láttunk
és
szerencsére
a
szúnyog
is
sokkal
kevesebb
volt.
A Csónakhúzó-réten felépített kilátóba csak Ancsák András kötéllétráján tudtuk felkínlódni
magunkat, mert az meg pörgött. Haraszti Béla segítette a felmászást. A fenti szinteken már a
kitűnő lépcsőn jutottunk fel! Megérte, pazar volt a kilátás. Elég nagy disznóság, hogy
megépített kitűnő kilátó alsó szintjére nem építik meg a lépcsőt! A Határ-éren már jól
haladtunk a tavalyi kotrás miatt. Zalkodra 13-14-re értünk. Élveztük a gyönyörű tájat és a
meleg napsütést. A faluházat sokan megnézték. Zalkodon alig voltak vízitúrázók a szép és
rendezett parton.
Ebéd után 14-kor indultunk tovább az első csoporttal, Harasztiék meg ekkor érkeztek
Zalkodra. A kitűnő vízen jól haladtunk, 15:50-re megérkeztünk. Itt csatlakozott hozzánk
Kállay Péter további 4 fővel.
A szép Vencsellői-legelőn nem táboroztak, mert benőtték a fák a legeltetés hiánya miatt. Most
a zsilip mellett táboroztunk. A táborhelyeken kellemesen telt az idő.
Vasárnap a holtág már 19 ° C volt. A csatorna közepén kínlódtunk a gallyakkal. A csatorna
végénél az új fenékgáton, a Bodrog vize ismét 13° C volt a 24 fkm-nél.
A kellemes olaszliszkai homok és a komp melletti kempingben sokan táboroztak.
Szerencsénkre a hosszú, egyenes szakaszokon kezdett erősödni a hátszél, hullámzás nem volt
a folyón! Fátyolfelhős napsütésben értünk Tokajba, 13:50-15:50 között a zöm is megérkezett
gond nélkül és élvezte a túrát.
Összegezve: egy jól szervezett, kellemes vízitúrán jól érezte magát a kevés, mindössze
29 fő, Bottyán HSE-ből 6 résztvevő a rövid hétvégén. Kevesen voltunk, legnagyobb
szerencsénkre az idő megjavult a pénteki eső után. Vigaszalt bennünket az a tudat, hogy
2017-ben 3 napos lesz a május elseje, és akkor Zemplénből indulunk.
Nyíregyháza, 2016. május 2-án
Dr. Egri Kiss Tibor túravezető.

