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Beszámoló a Hernád vizitúráról amelyet, 
2016. szeptember 9 - 11 én rendezetünk.  

 
 
 Az előkészületek során a vizsolyi és a hernádkércsi polgármestereknek írtunk a tábor 
helyéről. A vízállást pontosítottuk. Az idén a szokásosnál 1 arasszal nagyobb volt 
Hidasnémetiben -79 cm, a víz hozam 23,6 m3/sec. Az időjárás jelentés igen jó, meleg időt 
jósolt. 
 Pénteken du. néhányan, este többen érkeztünk a vizsolyi hídhoz Debrecenből, 
Budapestről, Miskolcról, Nyíregyházáról, összesen 22-en reggelre 28-an lettünk. Szombaton 
reggel +16 ° C meleg volt. A Hernád vize 20-°C. Jászai Tibor kisbusszal hozta vissza a 9 
gépkocsivezetőz. Estefelé Vasensky is megérkezett felfújható kajakjával Hidasnémetiből 
indult, a folyón semmi akadálya nem volt! 
A kocsik 8;00 indultak el. Du. Kállay Péter vitte vissza Vizsolyba. 
 Félórával később a szigetek között könnyedén áthaladtunk. Egy óra múlva már a cécei 
gyaloghídhoz 1 szűkületen át értünk. Egy helyen volt kisebb fadugó a mederben, itt 1 borulás 
történt Déltől már Gibárton a 65,5 fkm-nél emeltünk át. Én eléggé izgultam, mert kitűnő 
homokos  és kavicsos fövenyek látszottak, a duzzasztás 3-4 m-el kisebb volt. A túlfolyónál 
építtet lépcső szerencsénkre leért a vízig, így azon könnyen felhúztuk a hajókat a túlfolyó 
tetejére. Azért volt izgalmas, mert alattunk 20 m-l a nyitott zsilipen zúgott lefelé a víz! 
Néhányan megfürödtünk, ebédeltünk. Az alsó vízen könnyedén haladtunk tovább. További 1 
óra alatt a perei hídnál, 2 óra multán a felsődobszai zsilipnél voltunk. 15;30-től. A jobboldalon 
emeltük át. A túlfolyón most kevés víz szivárgott, a zsilipen semmi vizet nem eresztettek át, 
az összes víz az erőműn átfolyt. 
 Délután -16-17;30 óra között mindenki megérkezett a szépen kaszált hernádkércsi 
táborba. Egy borulás volt. A kellemes, melegben már napsütésben érkeztünk. Este csodáltuk a 
bográcsok alatti lángokat. Ancsák András babgulyása remekül sikerült, sötétedésre készült el.  
Az esti eligazításon elbúcsúztunk és hívtuk őket a jövő évi vizitúráinkra, tudásuk, 
tapasztalatuk megfelelnek a Hernádszurdoki vadvízi- Felső-Tisza- és a Sajó- vizitura 
követelményeinek!  

Vasárnap 8;00-kor 9 kocsik elindult a Megyaszón át mindössze 2 X 23 km-s távra.  
Sajnos 1 gépkocsi meghibásodott, ezért csak 27-en mentünk tovább. 
Reggel hangulatos köd volt, ami hamar eloszlott. Utána igen szép és meleg idő volt. Néhány 
bedőlt fa nem okozott komoly gondot, egy helyen volt egy becsületes szűkület Z alakban a 
végén 1 m-s nyíláson kellett átbújni Ócsanálos felett 2 km-el. A víz rendesen folyt.  
Jókat fürödtünk, a szép tájat élveztük. A gesztelyi híd alá 13;45 és 15;10 között mindenki 
megérkezett. A víz 22 °C-ra melegedett. Vasenszky túratársunk tovább evezet + 10 km-t a 
Böcsi sörgyárig és ott szállt vonatra.  
  A túra folyamán személyi sérülés, anyagi kár nem keletkezett! 
 
 Összességében 27-en élveztük a Hernád szépségét és érdekességét, az idő remek kora 
őszi nyár volt. Szombaton szép, vasárnap gyönyörű volt. A folyó és a táj nyugodtan állítom, 
hogy a Hernád hazánk legszebb folyója! Örvendetes tény, hogy sokan fiatalok először voltak 
a Hernádon ők is egyetértettek velem! 
 
 Nyíregyháza, 2016. szeptember 12-én. 
 

Dr. Egri Kiss Tibor 
túravezető 
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