BESZÁMOLÓ A 2011. SZEPTEMBER 9-11-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 érkeztek 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
finomsült szalonnát.
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 vezetőket. Hernádkércsről 17 óra után még egy kocsival vissza kellett menni a
Vizsolyban hagyott gépkocsikért.
A Hernád vize a szokásosnál kisebb, igen tiszta és 18 ° C, reggelre 14°C, a levegő 7°C volt.
Vízen 9;35’-kor indultunk
Félórával később már a szigetek között könnyedén áthaladtunk. Egy óra múlva már a
cécei felett 3 bedőlt fa komoly akadályt képezett, a jobb szélen átlökdöstük a hajókat.
Középen is át bújtak néhányan 1 fő borult is. Az új gyaloghidat megcsodáltuk. 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. Néztük a középső zsilip építését. 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. Ott beértünk 3 kenut tőlünk függetlenül
túráztak.
Délután 5 órára mindenki megérkezett a szépen kaszált hernádkércsi táborba, néhány
horgász mellé. Összesen 3 borulás volt. A szél csökkent, a rendkívüli melegben sok szúnyog
volt. Igen kellemes este csodáltuk a bográcsok alatti lángokat. A borultak közül ketten nem
mertek tovább evezni. Reggel meg további 2 fő csatlakozott, így a létszám nem változott.
Vasárnap szintén 8 órakor indultak, a kocsik Megyaszón át mindössze 23 km-s távra
Útközben igen szép és meleg idő volt. Néhány bedőlt fa és a nagyon kis víz nem okozott
komoly gondot, jókat fürödtünk, a szép tájat élveztük. A gesztelyi híd alá 14; és 14;30 között
mindenki megérkezett.
Összességében 22-en élveztük a Hernád szépségét és érdekességét, az idő remek volt a
szembeszél elviselhető volt.
Nyíregyháza, 2011. szeptember 14-én.
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