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Beszámoló a 2013. május 31 – június 02. rendezett hernádszurdoki vadvízi 
táborról Kislodna – Kassa és Hernádzsadány – Hernádszurdok. 

 
 

Az előkészületek során a hernádszurdoki gátőrrel sikerült egyeztetnünk a tábor helyéről. A 
vízállást pontosítottuk. Az idén a tavalyi igen kis vízállás után rendkívül kedvező vizünk volt, 
Hidasnémetiben +30 cm! Ilyen nagy vízen még soha nem eveztem! 

Az időjárás-jelentés bizonytalan, labilis hideg időt jósolt, záporral, zivatarral. 
Pénteken du. néhányan, este többen érkeztek Debrecenből, Budapestről, néhányan Miskolcról, 

természetesen a zöm nyíregyházi volt, összesen 18-an. A Bottyán HSE-ből a szokásos létszám evezett: 
Dr Egri Kiss Tiborné, Juhász Dénes, Egri Kiss Gábor és Kiszel András. 

Kellemes estét a tábortűz mellett töltöttük, szúnyogok sem voltak a szél miatt. Mindenki jól 
aludt. Terv szerint 8:05 után szép időben elindultunk Kislodnára (Mala Lodina) 316 m, kisbusz és a 2 
trailer 12 hajóval és néhány személykocsival. 

Kellemes, meleg, kissé szeles időben érkeztünk meg, a víz mindössze 12 °C volt. A táj 
csodálatos, mint mindig, felhők díszítették a képet. A gépkocsivezetőket Bökönyszegi hozta vissza. 

Az indulás előtt ismertettem a várható akadályokat, látnivalókat. Már 10:28-kor elindultunk. 
A kenukban 2 felnőtt evezett, a hajók most simán haladtak. Senki nem borult. 

Most csak néhány horgász mellett haladtunk el. Kysak (Aboskőszeg) felett ebédeltünk 
néhányan. Hernádszentistvánnál (Drusteva) az átemelés előtt még csak 14 °C volt a víz. Az átemelést 
rutinosan hamar elvégeztük. A zöm a kis zúgó mellett ebédelt. Sajnos a nagy árvíz után felújították a 
partot, igen meredekre, ezért 30 m-rel többet kellett cipelni. 

Még néhány gyors- és az egyenes - szakaszban voltunk, az utolsó nagy félméteres hullámú 
zúgóban most a szokásosnál kevesebb vizet kaptunk. 

A célba 14:16–14:45 óra között érkeztünk meg, leeveztük a 27 km-t. 
Este Ancsák András főzött nagy paprikás-krumplit, ami a korai visszaérkezés miatt már 20:00-

ra elkészült, azért elfogyott! 
Vasárnap terv szerint 8:16-kor indultunk Szlovákiából, a hernádzsadányi (Ždaňa) hídtól, a 

bal partról, közvetlenül az új erőmű alól. Engedélyezték a gépkocsik behajtását. 
A víz 14 ° C volt. A vízreszálló hely 127 fkm. A közepes vízálláson (Zsadányban 110 cm), 

igen jól haladtunk. A könnyű szakaszt követően még a határ előtt épült egy új, masszív gyaloghíd. 
Útközben délelőtt felhős időnk volt, még az eső is szemerkélt. Egy óra alatt értünk Magyarországra, 
további 10 perc után a szokásos indulóhelyhez. Élveztük az Európai Unió előnyeit. Néhány bedőlt fa 
összesen 5 helyen 60-80 cm-s kaput képezett szerencsére nem okozott gondot, borulást. 

Abaújvár alatt a suvadásos részt a Vízügy kitakarította, 1-2 db megdőlt fát azért hagytak, ami 
1-2 év múlva még fog „élvezetet” okozni, ha bedől, elzárja az egész folyót. A szokásos helyen 
ebédeltünk, napoztunk, már hőségben. Most a hidasnémeti híd alatt is könnyedén áthaladtunk. A 
vízmérce most 30 cm-t mutatott, ami majd egy m-rel nagyobb volt a tavalyinál. A táborhoz (93 fkm) 
14:10 és 15:10 között mindenki megérkezett Hernádszúrdokra. 

Az új vízmérce még mindig 81 cm-t mutatott. Néhányan fürödtek útközben, Galánta István 
videózott. 

Összességében 18-an élveztük a Hernád szépségét és érdekességét, a jó időt. Jól bevált a 
hernádzsadányi (Ždaňa) indulás. Az igen jó vízállás miatt, gyorsan haladtunk. A víz 12-15°C volt. 
Többen mondták, hogy még ilyen akadálymentes, jó vízállásunk nem volt. 

Nyíregyháza, 2013. június 4-én. 
 
 

Haraszti Béla elnök Dr Egri Kiss Tibor túravezető 


