Kaptárkő Egyesület havi hírlevele

- július-augusztus -

Végre itt a nyár!
A szokatlanul hűvös június után végre kitört a nyár, egyesületünk tagjai is megérdemelt pihenésüket töltik.
Azért nem maradunk programok nélkül, a nyári szabadság-szezon folyamán kenutúrát szervezünk. Hírlevéllel
és a már kora őszi programokkal legközelebb szeptemberben jelentkezünk. Addig is jó pihenést, nyaralást
mindenkinek!

Ez történt áprilisban:
Vízitúra a Tisza-tavon
Július utolsó hétvégéjén "hazai vízen", a Tisza-tavon eveztünk egy jót. Aki ott volt, örülhet, aki lemaradt,
bánhatja.
Szombat délután fél háromkor találkoztunk Poroszlón, ahol egy rövid
ismerkedést és eligazítást követően 8 kenuval szálltunk vízre. Kieveztünk a KisTiszára, és onnan a Dám csatornán a Poroszlói medencébe. Függetlenül attól,
hogy valaki járt-e már ezen a helyen, vagy nem, a látvány mindenkit lenyűgözött.
A szemközti part 4 km távolságról hívogatott minket. Közben jött a telefon az
Egerből későn indult barátoktól, hogy ők is megérkeztek Poroszlóra, és elindultak
utánunk. A Kis-Tiszán azonban az első lehetőségnél rossz irányba indultak, így
telefonos útbaigazítással egy, a miénktől eltérő útvonalon indultak az Óhalászi
sziget felé. A kissé monoton átevezést volt, aki versenyzéssel, volt, aki fürdéssel
színesítette. Az első megállónk az Óhalászi szigeten lévő kilátó volt. Amikor az
utolsó kenu is kikötött, befutott a később indult csoport is, így innentől teljes volt
a létszám. Fél órát időztünk a szigeten, néhányan besétáltunk az egykori faluba is,
ahol egy információs tábla írja le Tiszahalász település történetét. A következő
úticél az Óhalászi-Holt-Tisza volt, aminek az egyik ágát végigeveztük. Ezt követte
a Csapói-Holt-Tisza, aminek a túlsó végén lévő kilátóra is felmentünk. Ekkor már
egyre több túrázó adott hangot éhségének, tudták, hogy a kikötőben
bográcsgulyás várja őket... Este negyed kilenc volt, mire mindannyian kiértünk a
partra. Szerencsére nem kellett csalódnunk Pali bácsi gulyásában sem, senki nem
ment haza éhesen.
A teljes túra kb. 20 kilométer volt, egy hosszabb és egy rövidebb megállóval, ill.
a vízen néhány összekapaszkodós pihenővel együtt 5 óra alatt tettük meg. Ez alatt
az idő alatt mindössze egyetlen motorcsónak ment el mellettünk, rengeteg
hattyút, gémet, bakcsót, tündérrózsa mezőt láttunk, szinte a naplementében
érkeztünk vissza a bázisra. Akik végigjöttek ezen a túrán, a Tisza-tónak egy
nagyon szép arcát láthatták.
Aki lemaradt, ne aggódjon, lesz még ilyen máskor is! Ami már most is biztos,
az az augusztus utolsó hétvégéjén lévő 2 napos Hernád túra, de ha minden jól
megy júliusban is ellátogatunk a Tisza-tóra. Részletekért figyeljétek az Egyesület
facebook-oldalát.

Rekord résztvevőszám a Kaptárkövek TT-n
Egyesületünk Természetjáró Szakosztálya 2014. június 21-én, szombaton rendezte meg a Bükkalján a 6.
Kaptárkövek teljesítménytúrát három kategóriában (17 km-es, 30 km-es és 55 km-es távon) és a 2.
Kaptárkövek Trail terepfutó versenyt. A verseny akárcsak a korábbi években, most is sok résztvevőt vonzott a
túrázók körében kevésbé ismert Bükkaljára. Az útvonal sok kaptárkő-csoportot és bükkaljai kőértéket is érint,
mely igazán felejthetetlen élményt kínál a résztvevők számára. Idén újra megdőlt a résztvevőszám, minden
eddiginél többen, összesen 195-en neveztek a versenyre. 40 fő az 55-ös távra, 83 fő a 30-as távra, 43 fő pedig a 17es távra és 29-en a terepfutóversenyre.
A teljesítménytúrára Egerből, környékünk településeiről (Egerszalókról, Gyöngyösről, Kápolnáról, Hevesről,
Mezőkövesdről), de távolabbi városokból (Miskolcról, Budapestről, Debrecenből, Hajdúszoboszlóról,
Hajdúnánásról, a Hortobágyról, Nyíregyházáról, Püspökladányról, Szolnokról, Szegedről, Tiszaföldvárról,
Jászberényről) is szép számban érkeztek nevezők. Egyesületünk részéről közel 50 fő önkéntes vett részt a
szervezési és a lebonyolítási munkálatokban. A versenyzők az Eszterházy Károly Főiskola Hallgatói Klubjából
indultak szombat reggel 6 és 9 óra között és a táv teljesítése után ide is érkeztek. Itt került sor a
terepfutóverseny tömegrajtjára és az eredményhirdetésére is. A résztvevők élményekkel tele, a győztesek pedig
hasznos ajándékokkal felszerelve távoztak.
A verseny természetesen - ahogy a korábbi években is - önkéntesek és támogatók nélkül nem valósulhatott
volna meg. Ezúton is szeretnénk megköszönni a közel 50 fő önkéntesnek a lebonyolításhoz nyújtott segítségét,
továbbá a Heves Megyei Önkormányzat, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, az Evat Zrt., a Flavin7, a Kerekes
Band, a Terepfutás.hu, a Hamé, a Purina Dog Chow, a Rózsa Károly úti Gergely Zöldséges, a Garamond
Nyomda, az EKF Hallgatói Klub és az EGEREDRŐ Zrt. támogatását.

Támogatók:

Nyárra tervezett programunk:
Hernádi vízitúra
Augusztus utolsó hétvégéjén a Hernádra látogatunk el a többünk által már jól ismert Fodorsport
(http://www.fodorsport.hu/) szervezésében. A Hernád gyönyörű, tiszta vizű folyó, apró szigetek sokasága és éles
kanyarok tarkítják.
Tudnivalók:
Dátum: aug. 29-31.
Maximális létszám: 20 fő
Részvételi díj: 8.800 Ft
Részvételi díj törzsutasoknak: 7.900 Ft
Szombat esti vacsora: 600 Ft
Szállás: kb. 2.500 Ft
Előleg: 4.400 Ft
Jelentkezési határidő július 31.
A jelentkezés 4.400 Ft előleg befizetésével történik, a fennmaradó összeget illetve a további költséget a
helyszínen rendezzük. A Fodor Vízitúrák Széchenyi Pihenőkártya elfogadóhely, így lehetőség lesz a helyszínen a
részvételi díjból fennmaradó összeget SZÉP kártyáról befizetni. Az előlegeket egyesületünk összegyűjti, és egy
összegben fizeti be a Fodor Vízitúrák részére, ezért az előleget az alábbi számlára fizessétek be:
Lengyel János
Citibank 10800014-30000006-12153841
Közlemény: Hernád, résztvevő(k) neve
Tervezett program:
Péntek
Este gyülekező Abaújváron, tábornyitás este 8-kor.
Szombat
Indulás után 100 méterrel a folyó máris próbára teszi a bátor vállalkozókat, mert a meder annyira leszűkül, hogy
a bedőlt fák egyik parttól a másikig érnek. Szinte minden kanyarba egy meglepetés vár a vízitúrázóra, főleg a
meder alján akadt uszadék fák okoznak veszélyes helyzeteket. Normál vízállásnál rengeteg pompás kikötési
lehetőség van, ami fürdőzésre is alkalmas. A napi szakasz végéhez közeledve Hidasnémetibe érkezünk. Itt a régi
híd maradványai már sok kenust megtréfáltak, de némi helyismerettel ez az akadály is leküzdhető. Este
Hernádszurdokon a panzió parkjában táborozunk. A napi táv 16 km.
Vasárnap
Már a vízre szállás is izgalmakat tartogat, mert közvetlenül a Hernád-szurdoki keresztgát alatt indulunk. A
Hernád hatalmas robajjal zúg keresztül a duzzasztón, remek fotótémával indítva a napunkat. Az előző napinál
talán kissé könnyebb a pálya, de különös módon ez okozhat nehézséget. A folyó sokszor kilométereken át
szelíd, elaltatja az éberségünket, aztán előzetes figyelmeztetés nélkül ismét megvadul. A délutáni órákban
érkezünk Gibártra. A napi táv 28 km. A túra végén lehetőség van megnézni az első, magyar nyelven nyomtatott
vizsolyi Bibliát, vagy túrát tenni a közeli Boldogkő várába.

Csak gyakorlattal rendelkező túrázóknak ajánljuk, mert folyása
gyors, helyenként vadvíz jellegű. A túrázók dolgát örvények,
zúgók, bedőlt fák, víz alatti tuskók, régi hidak maradványai
nehezítik.

További tervek 2014-re:
Augusztus
2. szombat – 3. vasárnap: Barlangkutatóútra a
Bükk-hegységben
16. szombat -24. vasárnap: Nyári Kutatótábor a
Bükk-hegységben
29-31. péntek-vasárnap: Hernád vízitúra

November
Filmklub

Október
Filmklub
Bükkalja – ismeretterjesztő túra

Szeptember
27. szombat: Tisza tó – Tiszafüred, vízitúra (1
napos túra)
Filmklub
Kaptárkövek – ismeretterjesztő túra

December
Filmklub
Évzáró gyűlés

