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Beszámoló a 2016. június 03-05. 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 rendkívül kedvező vízállás után, igen kis vizünk volt, Hidasnémetiben 
-103 cm! Az időjárás-jelentés bizonytalan, záport, zivatart és helyenként felhőszakadásos időt jósolt. 
Pénteken du. egy kiadós záport kaptunk is. 
Este többen érkeztek Szegedről 9 fő 1 busszal, utánfutóval, Debrecenből, Budapestről, Miskolcról, 
természetesen a zöm nyíregyházi volt, összesen 37-en. A Bottyán HSE-ből a szokásosnál nagyobb 
létszám 11-en eveztek. Szúnyogok sem voltak. Mindenki jól aludt.  

Tőlünk függetlenül 3 nyíregyházi az új híd alól indultak, egy bérelt kenuval. Hatszor borultak 
mire Hernádszurdokra értek és a végén még a nagy zápor is a vízen érte őket. 
A horgász panzióban szálltak meg, mert mindenük elázott. Szombaton folytatták a kenuzást Peréig. 
A Hernádnak ez a része nem kezdőknek való, és nem magányosan!   
  Szombaton:Haraszti Béla az utánfutóval csak reggel 8 órakor érkezett, már türelmetlenül 
vártuk őket. Mivel én 7 órára jeleztem a menet kézséget, ezért a többszörös visszatérők elindultak, 
illetve az út mellett besoroltak 8;35 után szép időben elindultunk Kislodnára (Mala Lodina) 316 m, 
kisbusz és a 3 trailer 21 hajóval és 5 személykocsival. 
Kellemes, időben érkeztünk meg, a víz 14 °C volt.  
A táj csodálatos, mint mindég. A 7 gépkocsivezetőt, Bökönyszegi hozta vissza. 
   Az indulás előtt ismertettem a várható akadályokat, látnivalókat. Már 11;00 órakor szokásos 
időben elindultunk. A kenukban általában 2 felnőtt evezett, a hajók most simán haladtak. Az első 
napon 7-8 borulás volt. Most csak néhány horgász mellett haladtunk el. Az átemelés alatt ebédeltünk 
néhányan. Hernádszentistvánnál (Drusteva) az átemelés előtt már 16 °C volt a víz. Az átemelést 
rutinosan hamar elvégeztük. A zöm a kis zúgó alatt ebédelt. Sajnos a nagy árvíz után felújították a 
partot, igen meredekre, és hatalmas kövekkel, ezért 30 m-el többet kellett cipelni. Még néhány gyors- 
és az egyenes - szakaszban voltunk, az utolsó nagy félméteres hullámú zúgóban most a szokásosnál 
kevesebb vizet kaptunk. Kassára, célba 15;00;-16;15 óra között érkeztünk meg, leeveztük a 27 km-t. A 
gyönyörű idővel és a tájjal mindenki el volt ragadtatva. Hernádszurdokon 17;óra után a horgász-
telepen többen vacsoráztak és jót fürödtek. Az Este Ács Attila kitűnő gulyást főzött, ami a korai 
visszaérkezés miatt már 19;00 -ra elkészült. 
 Vasárnap terv szerint 08;00 -kor indultunk, Szlovákiából a hernádzsadányi (Ždaňa) hídtól a 
bal partról az új erőmű alól, de a kis víz miatt az alsó vízmérce alól 300 m-el ljebb. Ez kitűnő vízre 
szállóhely kavicsos fövennyel! 
A víz 19 ° C volt. A vízreszálló hely 126 fkm. Igen jól haladtunk. A könnyű szakaszt követően még a 
határ előtt elértük az új masszív gyaloghidat 30 perc alatt. Egy óra alatt értünk Magyarországra, 
további 10 perc után a régi indulóhelyhez. Élveztük az Európai Unió előnyeit. Néhány bedőlt fa 
összesen 3 helyen 60-80 cm-s kaput képezett ezek okoztak borulást, gondot. Indulás után 3 órával 
áthaladtunk a 2015. decemberében avatott nagy közúti híd alatt Abaújvárnál. Az abaújvári suvadásban 
most könnyedén áthaladtunk, A nap folyamán 6-8 borulás, máshol azért összejött, személyi sérülés, 
anyagi kár nem keletkezett.  

A szokásos helyen ebédeltünk, napoztunk, már hőségben. Most a hidasnémeti híd alatt nem 
volt könnyű az áthaladás, néhányan ott is borultak. A vízmérce most -104 cm-t mutatott. A táborhoz 
93 fkm, 14;30 és 16;00 között mindenki megérkezett. A trélerrel Bökönyszegi a lépcsőnél állt meg, 
igen szerencsés döntés volt, mert apadás miatt lent nagyon iszapos volt a part. Az új vízmérce még 
mindég 0,17 cm-t mutatott duzzasztás miatt. Néhányan jókat fürödtünk útközben, a már 20 -21° C 
Hernádban. Lejjebb a keresztgáton most nem volt átbukó víz, nem evezett le senki! 

Összességében a túra végére már 41-en élveztük a Hernád szépségét és érdekességét, a jó 
időt. Igen nagy szerencsénk volt, mert Nyugaton, hatalmas esők voltak, este már itt is esett!  
A nagy létszám miatt összesen a 16 borulás a meleg víz miatt nem okozott gondot. 
Jól bevált a hernádzsadányi (Ždaňa) indulás. A víz 14-21°C volt, sokan akarattal is jókat fürödtünk.  

 
 Nyíregyháza, 2016. június 6-án.    

Haraszti Béla elnök a túra szervezője  Dr Egri Kiss Tibor túravezető 
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