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BEVEZETŐ

A Hernád, a „kelet Rábája” - mondják az országismeretből jeles vízi túrázók a

Hernád folyóról . Érthető ez leginkább azért, mert a két folyó túrázás

szempontjából valóban testvérek, sőt akár ikertestvérnek is mondhatjuk Őket.

A Hernád éles, szűk kanyarokkal , bedőlt fákkal , kavicszátonyokkal és 4 vízi

műtárggyal tarkított folyó, általánosságban elmondható róla, hogy nem éppen egy

„első randis” vízi túra hely. Azok számára, akik már valamennyire harcedzettnek

mondhatják magukat vízi túrázás szempontjából , mindenképpen érdemes egy

próbát tenniük a folyón túrakajakban, vagy túrakenuban. Éremes azonban

figyelembe venni víz sajátos tulajdonságait és megfontolni azt, hogy szervezőként,

pedagógusként kezdőkkel , fiatal diákokkal túrázzunk a Hernádon, mert első

élménynek ez a gyönyörű víz nem feltétlenül megfelelő.. .

A Hernád-völgye bővelkedik természeti , néprajzi , történelmi látnivalókban,

a táj csodálatos, minden évszakban egy varászlatos mesevi lágban érezheti magát

az ide látogató turista. Jelen kiadvány készítésekor a folyó menti települések nagy

része még nem rendelkezett vízi túrázók által használható kialakított kikötőkkel ,

szál láshelyekkel , ám a számtalan turisztikai fej lesztés hatására a jövőben a Hernád

folyó és környezete minden bizonnyal egy turista paradicsommá vál ik.

A kiadvány elkészítésében szeretnénk köszönetet mondani minden Hernád-menti

segítőnknek, akik a bejárások alatt és az utómunkálatokban számtalanszor

segítették Szövetségünk munkáját.



A HERNÁD VÍZRAJZA RÖVIDEN

A Hernád folyó a Sajó mel lékfolyója, a torkolata Kesznyétennél található, a

Sajó pedig Kesznyétentől néhány km-re ömlik a Tiszába. A Hernád tel jes hossza

286 km, ebből a Magyarországon folyó szakasza 1 1 8 km. Szlovákiában, a Király-

hegy északi oldalából ered. A vízgyűjtő területe 5436 km2, ennek nagy része, 4300

km2 Szlovákiában terül el . Szlovákiában található a Hernád áttörés, a hegyi

túrákat kedvelők tökéletes célpontja. A Hernád folyó több ezer éves bevágó

munkájával kialakított kanyonszerű völgy a Káposztafalva közelében a hegyek

közé forduló Nagy-Fehér-víz torkolatától Szepessümegig terjed, tel jes hossza kb.

1 6 km. A néhol száz méteres magasságot is elérő sziklafalak között kanyargó folyót

mindkét oldalon erdők szegélyezik.

A Hernád a 1 1 8,4. fkm.-nél éri el a magyar határt és innen még 1 0,4

ki lométeren hosszan határfolyó. Hazánkban a folyómeder átlagos esése kb. 55-56

cm/km, a folyó víz átlagsebessége 2-6 km/h, átlagos mélysége 1 -3 méter, a meder

szélessége pedig átlagosan 50-70 méter.

A part sok helyen sóderes, homokos, meredek, kavicspadokkal szabdalt. A folyó

éles kanyarulataiban jel lemzőek a bedőlt és „otthagyott” fák, fatörzsek, melyek

sokszor tel jes terjedelmükkel elzárják a folyómedret.

Számtalan mel lék és holtággal rendelkezik, a nagyobbak a tel jesség igénye

nélkül : Vizsolyi morotva, Hernádvécsei holtág, Göncruszkai holtág,

Hernádszurdoki holtág, Zug-Zsujtai holtág, Taktaharkányi holtág, Taktaföldvári

holtág. Hernádszurdok közelében a Hernád vizének egy részét elvezetik a

Bársonyos-csatornába (más néven Kis-Hernád), amely 82 folyamki lométeren

keresztül hol közel , hol távolabb kanyarogva kíséri az anyafolyót és már Borsod-

megyében, Bőcsnél jut vissza a Hernádba. Bőcsnél a Kesznyéteni

üzemvízcsatornába kerül a folyó vizének tekintélyes része, ezért Hernád utolsó,

közel 1 4 fkm-es szakasza az év jelentős részében majdnem tel jesen száraz.

Magyarország területén a Hernádba torkol ló fontosabb vízfolyások:

Csenkő-patak, Szartos-patak, Perényi-patak, Gönci-patak, Garadna-patak,

Vi lmány-patak, Bélus-patak, Vasonca-patak, Vadász-patak.



NÖVÉNY ÉS ÁLLATVILÁG

A Hernád völgye hazánkban két jel legében rendkívül eltérő tájegységet
határol el egymástól : a Cserehát barna talaj jal fedett cseres-tölgyes
dombjait és az Eperjes-Tokaj i hegység vulkáni vonulatait. A két tájegység
ál lat és növényvi lágában nagy eltérések találhatóak, ezeket a Hernád
kapcsol ja össze egymással , ebből következik, hogy a folyó egyben ökológiai
folyosó szerepet is betölt. A folyosó által összekötött élőhelyek fokozottan
védett területek, így a Hernád összekötő szerepe is kiemelten
védendő terület.

Növényvilág

A Hernádot jel lemzően l igeterdők szegélyezik. A magasabban
fekvő, ri tkán elöntött területeken ezek kemény fájú fajokból ál lnak, tölgy,
kőris, szi l , juhar, gyertyán alkotja ezeket a l igeterdőket. Az alacsonyabban
fekvő, árvízzel gyakran elöntött területeken a puha fájú fajok találhatóak
meg, úgymint a fűz, nyár, éger. Sajnos a keményfa l igeteket mára szinte
tel jesen elpusztították, kivágták, így ezeket csak nyomokban találhatjuk
meg a Hernád mentén. A l igeterdők visszaszorulása sajnos a
madárpopuláció csökkenését is magával vonta, ezért rendkívül fontos a
megmaradt kemény és puhafa l igeterdők védelme.
A folyó partja és árterülete számtalan védett növénynek ad otthont, ezek
dunai szegfű, kétlevelű sarkvirág , korcs nőszirom, macskahere, nyári tőzike,
pusztai meténg, réti i szalag, réti szegfű, széleslevelű nőszőfű, szibériai
nőszirom, tátorján.



NÖVÉNY ÉS ÁLLATVILÁG

Állatvi lág, halfauna

A XIX. század második felében, ahogy hazánk több folyóján, a Hernádon is

megváltozott – megfogyatkozott - a halfauna, amely elsősorban a folyó

szabályozásoknak köszönhető. A Hernád mentén élő halászok úgy tartják, hogy a

hal nem a Hernádban szaporodik, hanem a Tiszából jön, a gát és zsi l ip építések

pedig akadályozzák ezeket a halvándorlásokat. Ennek is köszönhető, hogy a

Hernád halfaunája tel jesen megváltozott, átalakult. A lesőharcsa szinte tel jesen

eltűnt, ponty is csak mutatóban volt megtalálható a Hernádban. Mára szerencsére

a telepítések és a vízterület megfelelő gondozása miatt némi leg helyreál l t a régi

„rend”. Jel lemző halfaj ták a Hernádban: ponty, csuka, sül lő, harcsa, keszeg, kárász,

bal in , sügér, márna, kősül lő, domolykó, i l letve bizonyos szakaszokon a pisztráng is

előfordulhat.

Bőséges halál lománya el lenére túrázás során viszonylag kevés horgásszal

találkozhatunk a folyó partján, de ettől függetlenül legyünk figyelemmel a partról

víz fölé benyúló horgászzsinórokra.

Állatvi lága a halfaunán kívül is igen gazdag. Gyakorlati lag a legtöbb rovar,

kétéltű , hül lő, madár és emlősféle megtalálható a Hernád mentén. A tölgyerdők

környezetében gyakran láthatjuk a szarvasbogarat, de i tt él az egyik legri tkább és

legértékesebb szitakötő fajunk is, a zöld acsa.

A kétéltűek vi lága igen gazdag, nem ritka látvány a mocsári teknős sem.

Számtalan ri tka és védett madárnak ad otthont a Hernád, gyakori vendég a parlagi

és réti sas, réti héja, ri tkán kerecsen sólymot és fekete gólyát is láthatunk. A

látóhatárt színesítik a nagy számban itt fészkelő gém félék, kócsagok, vagy a part

menti növényzetben megbújó kis ékszermadarunk a jégmadár. Ősszel vonuló

darvak zsivajától hangos a táj . A területre nem az ál landó, hanem a hegységekből

ide látogató nagyvad ál lomány (vaddisznó, szarvas) a jel lemző. Számtalan kisemlős

faj él i tt, nem ritka vendég a nyuszt és a nyest sem.!



VÍZITÚRA A HERNÁD FOLYÓN

Fekvése: Magyarország Észak-Keleti része

Magyarországi hossza: 1 1 8,4 fkm.

Átlagos szélessége: 40 - 70 m

Átlagos mélysége: 3-4 m.

Víz sebessége: jel lemzően WW-I és ZW-B, C

Folyamkilométer jelzések nincsenek

Jel lemző veszélyek: A felső szakaszán rendkívül gyors folyású, vadvíz jel legű víz, kövek,

sziklák, bedőlt fák, vízi műtárgyak éles, technikás kanyarok. Hernádszurdok felett a folyó

vize kifejezetten vadvíz jel legű!! Előfordulnak régi hídpi l lér maradványok a vízben

(Hidasnémeti), ezekre fokozottan figyeljünk.

Duzzasztók, erőművek, ahol figyelni kell : 93,2. fkm – Hernádszurdok;
66,1 fkm – Gibárt; 54,6. fkm – Felsődobsza; 1 3,6. fkm – Bőcs;

Milyen hajóval járható?: Kajak, kenu (aki teheti kevésbé sérülékeny
hajótípust válasszon!)

Ahogy a bevezetőben is említettük, a Hernád egy rendkívül élvezetes
vízitúrás víz, éles kanyarokkal, gyors és szeszélyes folyásával ínyenc falat
lehet ez egy gyakorlott vízitúrás terítékén. Kezdő túrázóknak, csoportoknak
vagy kevésbé tapasztalt természetjáróknak azonban semmiképpen sem
ajánlott - legfőképpen a felső szakaszán – vízitúráznia, hiszen a folyó igazán
komoly és magas felkészültséget kíván, nem csak a hajókezelésben hanem a
váratlanul felmerülő problémák megoldásában is.
A Hernád leginkább élvezetes, ám éppen ezért legnagyobb felkészültséget
igénylő szakasza a határtól Gibártig tartó rész, ahol igazán megmutatja vad
és zabolázatlan jel legét. Ezen a szakaszon találkozunk az első ál landó
átemelést igénylő hel lyel is, a hernádszurdoki fenékgáttal . Az első két erőmű
(Gibárt és Felsődobsza) között vize lassabb, csendesebb, talán itt érdemes
próbálkoznia a túrázással ismerkedőknek. Felsődobsza után a jel lege már
nem sokat változik, marad kellemes, kicsit szélesebb lassabb folyású folyó. A
bőcsi erőmű után a Hernád régi medre szinte tel jesen száraz, a vízhozam jó
része az erőmű alatti üzemvízcsatornába ömlik.



VÍZITÚRA A HERNÁD FOLYÓN

Hogyan szervezzünk vízitúrát a Hernádon?

Tekintettel arra, hogy a Hernád mentén meglehetősen kevés a vízitúrásoknak
állandó, kiépített szál láslehetőséget adó szolgáltató, i l letve nem ritka a
meglepetés szerű, előre ki nem számítható akadály a vízen, így a túrázandó
szakaszokat leginkább kényelmes vízre be és kiszál ló hely i l letve a tapasztalat
és kitartás függvényében érdemes meghatározni . A felső szakaszon (határtól
Gibártig) gyors, izgalmas és eseménydús vízre lehet számítani , ahogy lej jebb
haladunk a folyón, a víz úgy szelídül , lassul . Ez alapján a felső szakaszon
nagyobb, az alsóbb szakaszokon kisebb távokat tehetünk meg egy-egy evezés
alkalmával.
Érdemes minden Hernád menti települést ki és beszál ló helyként kezelni és
kikötés után – amennyiben nincs kifejezetten vízparti kemping – szál lást
keresni a településen. A vízparti sátorozás nem javasolt.
Helyismerettel nem rendelkező túrázók keressenek fel olyan túraszervező
vállalkozást, aki nem csak eszközt, hanem vezetőt és ez által magas szintű
helyismeretet is biztosít a túrázók számára.

Jó tanácsok az erőműveken való átemeléshez

A Hernád folyón 3 erőmű és egy fenékgát ál l ja útját a vízitúrázónak, ezeken a
pontokon kötelező átemelni (a fel és alvíz között a hajót a parton tovább
vinni), az erőmű műtárgyait megközelíteni szigorúan ti los. Tegyünk
különbséget a 3 erőmű és a hernádszurdoki fenékgát átemelése között:
az erőműveket értesítsük mielőtt odaérünk az átemelési szándékunkról , mert
mindenképpen be kell lépni az erőmű területére. A túrázók számára sehol
nincs kialakított átemelő hely.
A hernádszurdoki fenékgátnál a jobb parton a műtárgy előtt találunk egy
lépcsőt, ahol kényelemesen ki tudunk kötni , ki tudjuk emelni hajónkat és a
parton – kényelmesen nem, de legalább biztonságosan – ki tudjuk kerülni a
veszélyes részeket.



Egy szövetséga
vízitúrázás
szolgálatában...



ABAÚJVÁR

Abaújvár közel kétezer éves
múltra visszatekintő néhány
száz fős kis település, amely
festői környezetben, közvetlenül
a Szlovák-Magyar határ mentén
fekszik a Hernád partján.
Abaújváron található meg
Közép-Európa egyik

legértékesebb gótikus stílusban épül temploma, mely a református
felekezethez tartozik. Másik érdekes látnivaló a földvár, melyet Aba Sámuel
építtetett a XI . század első felében.
A várban Vármúzeum és Tájház üzemel, a múzeumban a régészeti feltárások
során előkerült fontosabb leletek tekinthetőek meg.   A környéken számtalan
túrázási lehetőség adódik, mind a hegyi túrázás, mind a vízitúrázás
szerelmeseinek.
Tökéletes vízitúra indulóhely, de ne felejtsük el , hogy a Hernád innen induló
szakasza a leginkább technikás, borulás esélyes.

Lélekszám: kb. 250 fő
Vízparti kikötő, kemping: igen
Egyéb szál láslehetőség: igen
ATM: nincs
Élelmiszerbolt: van
Folyó melletti fekvése: bal part, 1 09. fkm



ZSUJTA

Lélekszám: kb. 1 50 fő
Vízparti kikötő, kemping: nem
Egyéb szál láslehetőség: nem
ATM: nincs
Élelmiszerbolt: van
Folyó melletti fekvése: bal part, 1 02. fkm

Apró település a Hernád partján, közvetlenül Hidasnémeti előtt. A néhány
utcából ál ló apró falu két templommal büszkélkedhet, utcaképe rendezett,
túra során érdemes egy apró sétát tenni a csendes utcáin.

! Jótanács: A Hernád ezen szakaszán

gyakorlott kormányosok irányítsáka

hajókat, sokaz éles kanyar, bedőlt fa!



HIDASNÉMETI

Hidasnémeti a Hernád folyó
egyik legnagyobb települése.
Nemzetközi vasútál lomása miatt
rendkívül jól megközelíthető s
központi szerepet játszik az
idegenforgalomban. Első
okleveles említése a 1 3. század
elején történt meg, akkor még

Olnemet i l l . Olugnemet néven. Mindig is kiemelkedő szerepe volt a
közlekedésben, vámszedő hely szerepe jelentős, melyet a Hernádon átívelő
hídjának köszönhet. Hétköznapi életében a vasút jelentős szerepet játszik.

Figyelem! A híd alatt veszélyes vízfolyás, kövek és cölöpök állnak ki a vízből .
Áthaladás előtt mindenképpen áll junk meg és tervezzük meg a hídról
felülnézetből is a hajókkal való a lehaladást (a jobb oldal egész jó szokott
lenni !).

Lélekszám: kb. 1 1 000 fő
Vízparti kikötő, kemping: nem
Egyéb szál láslehetőség: igen
ATM: van
Élelmiszerbolt: van
Étterem, büfé: van
Folyó melletti fekvése: jobb part, 97. fkm



VIZSOLY

Vizsoly hazánk egyik kiemelkedő
történelmi jelentőségű települése. A
település környéke már az őskorban
lakott volt, Vizsoly említésével
először a 1 3. század elején
keletkezett oklevélben
találkozhatunk Vysl , Wysl , Wysol
vagy Egyházasvizsoly néven. A
középkorban jelentős hel lyé vált

Vizsoly. Növekedése, gyarapodása amellett, hogy királyi birtok volt, annak
tulajdonítható, hogy itt vezetett át a Kassára, Lengyelországba és
Oroszországba menő legfontosabb kereskedelmi útvonal . Az 1 700-as években
két vízimalom, iskola, serfőző ház, postahivatal , több vendégfogadó, kocsma
is volt a faluban.
A település nevezetessége a hungarikummá vált Vizsolyi (Károl i ) Bibi l ia,
amely az első, tel jes egészében magyar nyelvre fordított Bibl ia hazánk
történelmében. Nevét a fordítást irányító gönci lelkipásztorról , Károl i
Gáspárról kapta. Ez a könyv a legrégibb fennmaradt (és ma is használt) tel jes
szövegű, magyar nyelvre lefordított Szentírás. A nyomtatást Vizsolyban a
lengyel Mantskovit Bálint végezte.
Vizsoly település mondhatni kötelező megállóhelye a vízitúrázóknak. A
település határában egy híd szel i át a folyót, itt kényelmes megállóhelyet
találhatunk és kis sétával megtekinthetjük a nagyon szépen rendben tartott
települést és látnivalóit, különös tekintettel az egyházi emlékekre.

Lélekszám: kb. 800 fő
Vízparti kikötő, kemping: nem
Egyéb szál láslehetőség: igen
ATM: postán
Élelmiszerbolt: van
Étterem, büfé: van
Kiemelkedő kulturál is lehetőségek!
Folyó melletti fekvése: bal part, 79. fkm.



GIBÁRT

Gibárt település a folyó bal
partján fekszik, neve először a
1 3. század elején tűnt fel , akkor
került a Gibárt család birtokába.
A család a 1 5. század elején
kihalt, ez után több család
gyakorolta a földbirtokos
szerepét a település felett. A
település 20 évig Encs része volt,
2006-tól működik ismét önálló
településként. A 1 9. században már üzemelt vízimalom, melynek helyére épült
a gibárti erőmű, amely ipari emlékműként a mai napig eredeti alkatrészeivel
termeli a váltóáramot.
A településen számtalan látnivaló található, gazdag történelmi és egyházi
emlékekben egyaránt, nemrég felúj ított közparkja pedig jó pihenőhely, egy
magas domboldalra épült, igazodik az országos kék túra útvonalához és
impozáns látványt nyújt róla a folyón átívelő gibárti híd.
Vízitúrás szempontból Gibárt település különösen említésre méltó, itt
találkozhatunk az első erőművel , ahol kötelező átemelni . Az erőművet hívjuk
fel , mielőtt megérkezünk és mindenképpen jelentsünk kikötési és átemelési
szándékunkat! Gibárt után a Hernád kicsit megszelídül , kezdő túrázóknak
érdemes innen indulni!
A híd lábánál jó kikötési lehetőség, közelben büfé és a sátorozás is

Lélekszám: kb. 300 fő
Vízparti kikötő, kemping: nem
Egyéb szál láslehetőség: igen
ATM: nincs
Élelmiszerbolt: van
Étterem, büfé: igen
Kiépített kikötési lehetőség a híd lábánál!
Folyó melletti fekvése: bal part, 65.5 fkm.
Területén erőmű található



HERNÁDBŰD

A falu első írásos említése egy
1 246-ban íródott, többször átirt
oklevélben található: Bywd-Byud
alakban, de a falu határában lévő
neolit kori földvár bizonyítja, hogy
itt már az őskorban is

megtelepedett az ember. A Gata nevű völgy feletti fennsíkon még ma is
tisztán kivehetők az e korból származó ősi védelmi maradványok, melyet ma
is Pogányvárnak nevez a lakosság. Krisztus előtt a 1V. században egy gall-
törzs, a bányaműveléssel és vastermeléssel foglalkozó gotinok laktak e
területen. E korból származik a Hernádbűd és Gibárt határában talált nagy
cserépedénybe helyezett vaskard, mellette vaskés, kardok és lándzsa.

A település Keleti oldalán a „pincék köze” nevezetű útszakasz melletti
dombélen található a Fülelő Ki látó, amely I I . vi lágháborús helyszín. I tt
működött egy légvédelmi figyelőegység1 938-tól 1 945.-ig, melynek a falú
életére is jelentős hatása volt.
A háromszintes faszerkezetű építményről gyönyörű panoráma nyíl ik Hernád
völgyre.

A község református temploma Árpád korabeli építmény, országos
védettséget élvez. Famennyezete és berendezése XVI I I . században kerül
felúj ításra és jelenlegi formáját 1 820.-ben nyeri el .

Hernádbűd takaros kis település a Hernád bal partján – egyike a legkisebb
falunak. Idegenforgalmi szolgáltatásokban nem bővelkedik, de egy rövid
pihentető sétát érdemes tenni a faluközpontban. Vízitúrás szempontból
nincs komoly jelentősége, de a település vezetésének kiemelkedő célja az,
hogy a falu vízitúrás és kerékpáros ál lomás lehessen.

Lélekszám: 1 60 fő
Vízparti kikötő, kemping: nincs
ATM: nincs
Élelmiszerbolt: van
Folyó melletti fekvése: bal part, 61 . fkm.



PERE
Pere a Gibárt és Felsődobsza
erőművei között fekvő folyószakasz
második települése. Méretét
tekintve nagyobb falvak közé
tartozik. A község első írásos
említése 1 282-ből való, amikor egy
korabeli okiratban szerepel neve,
már mai alakjában. A XI I . században az Aba nembeli Bárczaiak birtokolták,
akik azután egy perben elvesztették itteni részüket.

A török sokáig nem tudta meghódoltatni , mivel a Hernád jól védhetővé tette
a falut, de a 1 7. században végül Török fennhatóság alá kerül a település.
Népességcsökkentő hatása volt a falura még a Rákóczi szabadságharc is, ám
a század második felének visszatelepítései után visszatért az élet a faluba. Az
1 945-ös TSZ alapítás nagyot segített a falu fej lődésében, ám sajnos ennek
ellenére a település lakossága erősen megfogyatkozott és az a csökkenés a
mai napig is tart.

Pere vízitúrás jelentősége kiemelkedőnek mondható a folyó tel jes szakaszára
vonatkoztatva. Van szál láslehetőség, a faluban vendégház és sátorozási
lehetőség is választható a túrázók számára és a település vezetése még tovább
tervezi a turizmus fej lesztését.

Lélekszám: 400 fő
Vízparti kikötő, kemping: nincs
ATM: nincs
Élelmiszerbolt: van
Folyó melletti fekvése: bal part, 59. fkm.
Szál láslehetőség: vendégház és kemping



FELSŐDOBSZA
A Hernád folyó bal
partján, a Szerencsi-
dombság nyugati peremén
található község.
Már az őskortól lakott, de
területén jelentős
bronzkori leleteket is
találtak, melyeket a
Nemzeti Múzeumban

őriznek. A falu már a 1 2. században létezett, de első írásos említése
későbbi , 1 220-ból származik Dobucya formában. Dobsza szláv eredetű
név, így valószínű, hogy az első lakosai , akiktől a nevét kapta szlovákok
voltak, Doza, Dobsa, Dompsa alakban talál juk középkori oklevelekben.
Mint hódoltsági terület, adózott a töröknek, ennek ellenére 1 635-ben a
portyázó csapatok kirabolták, lakója alig maradt. 1 71 5-ben csak 2
jobbágy és 2 zsel lér családot találtak. A 1 8. század közepén népesedett
be újra, ekkor jövedelmező malmot is üzemeltettek. Jelentős volt a
bortermelése, híres a juhtenyésztése. 1 776-ban nagy földcsuszamlás
érintette, a Hernád feletti domb a szőlőskertekkel együtt a Hernádba
zuhant. 1 833-ban 1 1 8 lakóháza és egy református temploma volt. 1 91 1 -
ben helyezték üzembe a ma is működő üzemvízcsatornás elrendezésű
vízerőművet. A turbinák és egyéb alkatrészek a Ganz gyárból
származnak.

Mára népszerű üdülőhely alakult ki a Hernád-folyó partján,
amely alkalmas a horgászásra. A náddal, fákkal és bokrokkal
szegélyezett folyószakaszon csónakázásra, és kajakozásra is adott a
lehetőség. Az érintetlen terület igazi nyugalmat és kikapcsolódást
biztosít, ezt segíti a kibontakozóban lévő falusi turizmus, és a lakosság
vendégszeretete.

Lélekszám: 1 000 fő
Vízparti kikötő, kemping: nincs
ATM: posta
Élelmiszerbolt: van
Folyó melletti fekvése: bal part, 53. fkm.
Szál láshely: van
Vízitúrás szempontból kiemelkedő jelentőségű



Megalakult a Közép-Hernád Völgyi VÍZ-
CSÖPPEK Turisztikai Hálózat és
Együttműködés.

A Hernád folyó magyarországi 108 folyamkilométer
hosszú szakaszának középtáján elhelyezkedő Gibárt,
Henádbűd, Pere és Felsődobsza víz menti települések
polgármesterei 2015. augusztus 18-án a Hernád-folyó
idegenforgalmi célú és egyébirányú fejlesztése
érdekében – a négy település Képviselő Testülete által
előzetesen jóváhagyott – együttműködési
megállapodást írtak alá.

Alapcélként a régió minden irányú turisztikai és vízi-
turisztikai fejlesztését tűzték ki, egyúttal vízi szakmai
együttműködő partnernek felkérték a DUNA-régió Vízi-
turisztikai Szövetséget.



KISKINIZS
Nagykinizs és Kiskinizs
történelme nem válaszható
el élesen egymástól . Az
Árpád-kori Nagykinizs és
Kiskinizs nevét 1 245-ben IV.
Béla király oklevele említette
először, Kenys formában. A
két falu a Hernád két

oldalán alakult ki . Az egyik Kinizs abaúj i várbirtok volt, a másik a Kinizs
nemzetség „otthona”, melyek elválaszthatatlanul ál lták a viharos idők
támadásait.
Mindkét település a Kinizsi család birtoka volt. A család egyik tagja János
1 270-ben átadta Julának kércsi birtokrészét cserébe egy Csehországban ejtett
fogolyért, egy zsákmányolt lóért és egy szolgáért. 1 300-ban János és Jula
eladta Nógrád vármegyében levő Rád nevű birtokát. Kiskinizs Juláról
Gyulatelke, később pedig Szentjánoskinizs nevet is viselt.
Az 1 300-as években a két község Gyulatelke és Szentjánoskinizs
elnevezésekkel szerepelt. A török el leni harcok során 1 567-ben Hasszán pasa
csapatai ostrommal bevették és elpusztították, még 1 71 5-ben is a lakatlan
helyek között tartották számon. Csak az 1 780-es években települt be újra.
1 828-ban már több mint 400 lakója volt, al ig száz évvel később 540-en laktak
a településen. A századfordulót követően fej lődésnek induló kisközségben
1 928-ban iskola, később kultúrház épült, és bevezették a vi l lanyt is.

Lélekszám: kb. 300 fő
Vízparti kikötő, kemping: nincs
ATM: nincs
Élelmiszerbolt: van
Folyó melletti fekvése: jobb part, 50. fkm.
Szál láshely: van, turisztikai központ



NAGYKINIZS
Nagykinizs és Kiskinizs
történelme nem válaszható el
élesen egymástól . Az Árpád-
kori Nagykinizs és Kiskinizs
nevét 1 245-ben IV. Béla király
oklevele említette először,
Kenys formában. A két falu a
Hernád két oldalán alakult ki . Az egyik Kinizs abaúj i várbirtok volt, a
másik a Kinizs nemzetség „otthona”, melyek elválaszthatatlanul ál lták a
viharos idők támadásait.
Mindkét település a Kinizsi család birtoka volt. A család egyik tagja János
1 270-ben átadta Julának kércsi birtokrészét cserébe egy Csehországban
ejtett fogolyért, egy zsákmányolt lóért és egy szolgáért. 1 300-ban János és
Jula eladta Nógrád vármegyében levő Rád nevű birtokát. Kiskinizs Juláról
Gyulatelke, később pedig Szentjánoskinizs nevet is viselt.
A település turisztikai szempontból nem, ám vízitúrás szempontból nagy
jelentőségű. Jó kikötési lehetőség mellett a működő vízitúra szervező
vállalkozás várja a túrázókat. A nemrégiben épólt árvízvédelmi töltésen
lévő "kapunál" kel l kikötni a hajókkal, természetsen előre megbeszélt
időpontban!

Lélekszám: kb. 300 fő
Vízparti kikötő, kemping: vízitúrás megálló
és sátorozóhely a vízparton
ATM: nincs
Élelmiszerbolt: van, kocsma nincs
Folyó melletti fekvése: bal part, 50. fkm.



SZENTISTVÁNBAKSA
Két Baksa-Baxa névvel
találkozunk 1 262-ben egy
név nélküli oklevélen.
Felsew-Baxa a mai
Koksóbaksa és Alsó-Baxa a
mai Szentistvánbaksa. A
lakói ekkor várjobbágyok

voltak, amely intézmény a XIV. században felbomlott.
Szentistvánbaksa Borsod-Abaúj-Zemplén megye egyik jelentős régészeti
lelőhelye. A község fölött egy magaslaton az 1 800-as évek végén avar kori ,
cölöpökre épített halotti kamrák nyomaira bukkantak, melyek a Kr.e. 2.,
vagy 3. sz. emlékei . Az 1 930-as években a miskolci Hermann Ottó múzeum
régészeti részlegének munkatársai ásatásokat végeztek a szántóföldből ma
is 1 0 méter magasan kiemelkedő – az egykori "kriptát"magába foglaló –
dombon. Az ásatások során kerámia edények, és avar-kori fegyverek
maradványai kerültek elő nagy tömegben.
Szentistvánbaksának 1 321 -ben már malma áll a Hernádon ami kétségkívül
jelentős gabonatermelésre vall . A Rákóczi-szabadságharc bukását követő
elnyomás idején csak néhányan lakták a települést. A falu a XVI I I .
században újra települt református magyarokkal. 1 833-ban mint magyar
falu szerepelt, református templommal, zsinagógával, 90 házzal , 691
lakossal és l isztmalommal. 1 869-től 1 920-ig 687-ről 592-re esett vissza a
lakosság száma. (forrás: a település honlapja)

Lélekszám: kb. 300 fő
Vízparti kikötő, kemping: nincs
ATM: nincs
Élelmiszerbolt: van
Folyó melletti fekvése: bal part, 46. fkm.



ALSÓDOBSZA

Hivatalos írásban először az 1 332-
37-es pápai tizedlajstrom említi a
település nevét, Dobszát. Nevét
az ideköltöző Dobsai családról
kaphatta. A község legrégibb
gazdájának a Perényi családot
említik a fel jegyzések, amely család Zsigmond királytól kapta e falut, 1 404.
december 20-án. Ő 1 405. június 1 9-én elcserélte a földet a Kysnemty
testvérekkel . 1 409. szeptember 6. előtt már Garai Miklós nádor a tulajdonos.
A pápai tizedlajstrom 141 0-ben foglalkozik a dézsmaszedés ügyében a
községgel , mert annak szegény lakossága alig tudott fizetni . 1 465-ben a
község birtokosai már a Gercsey és Csányi családok, amíg 1 484-ben
zálogjogon ismét a Gercsey család birtokába jut. 1 807–1 808, sorsforduló volt
a falu életében. Ekkor kezdődött meg a felköltözés az ún. Ófaluból , a
település jelenlegi helyére. Ekkor szabták ki az iskola, és a templom helyét is,
amelyek még ma is ott ál lnak. Az új helyen a község neve, Kis-Dobsza lett,
egészen 1 81 0-ig, amikor is a mostani Alsódobsza nevet kapta. 1 891 -ben a
faluban tűzvész pusztított. Szinte minden leéget, de hamar új já is épült.
Ekkor nagy mennyiségű szőlőt termeltek ezen a vidéken (erre utal a község
címere is), melynek az 1 890 körüli fi loxéravész vetett véget.

A községben álló református templom eredeti leg a Hernád partján állott, ahol
egy tűzvész pusztította el , de ismét oda építették újra. 1 803-ban ismét
elpusztult, ez úttal egy földrengés által . Az 1 807-es költözés után a templom
már a jelenlegi helyén épült újra és 2007-ben tel jes körű felúj ítás után dísze a
falunak. Szintén a falu látványosságai közé tartozik a régmúltba visszarepítő
tájház.

Lélekszám: kb. 300 fő
Vízparti kikötő, kemping: nincs
ATM: nincs
Élelmiszerbolt: van
Folyó melletti fekvése: bal part, 37. fkm.



GESZTELY
Gesztelyt a 1 3. század
elején említik először,
Gesztelnéven, 1 585-ben
már mezővárosként
említik.
A 1 7. században a terület
urai a Rákócziak voltak,
akik hajdúkat telepítettek

a faluba. Az 1 635-ös országgyűlésen részt vevők vissza akarták sül lyeszteni
a falut a jobbágysorba, ti ltakozásul Gesztely és a közel i települések lakói az
egri törökök segítségét kérték. Ekkor a törökök újra megszállták a
községeket. Mikor a törökök túl magasra emelték az adót, a falvak
szerettek volna megszabadulni tőlük, a törökök ezért felgyújtották őket.
Híres és diadalmas csata helyszíne volt 1 849. júl ius 28-án a település
határa: itt aratott győzelmet a gróf Leiningen-Westerburg Károly vezette
I I I . magyar honvédhadtest Grabbe orosz tábornok csapatai felett.
A református templom alapjai az 1 590-es években készültek. Bővítésére
1 824-1 825-ben került sor. Klasszicista stílusú formáját 1 900-ban nyert el .
Műemlék jel legű épületként tartják számon.
A műemlék római katol ikus templom 1802-ben épült neobarokk stílusban.
A község patinás épülete a Petőfi utca 44. szám alatt található Puky-kúria,
a legendás „Tusculanum”, melyet 1 800-ban építettek paraszt barokk
stílusban.
Gesztely a Hernád menti települések egyik legnagyobbika. Túránk során
mindenképpen érdemes itt megállni és megpihenni , meglátogatni a
település vendéglátó ipari egységeit és a Puky kúriát, Gesztely leghíresebb
nevezetes épületét

Lélekszám: kb. 3000 fő
Vízparti kikötő, kemping: nincs
ATM: nincs
Élelmiszerbolt: van
Folyó melletti fekvése: bal part, 24. fkm.
Jó sátorozási és kulturál is lehetőségek
A településen étterem és büfé található!



HERNÁDKAK
Hernádkak Árpád-kori
település. A környék már a
honfoglalás előtt is lakott volt,
a magyarok pedig már a
honfoglaláskor megtelepedtek
itt. 1 241 -ben bekövetkezett a
tatárjárás nagy katasztrófája.
A döntő, Sajó menti ütközet a
közel i Muhinál zaj lott le. A tatárjárás során elpusztult, de 1 302-ben már
zárdája is ál lt. Ma is megvannak a romjai , amit „Pusztatemplom” néven
emlegetnek. Az okiratok Hernád néven említik ezt a pálos kolostort, amit
Szent László tiszteletére építettek.
A törökök többszöri portyázásaik során Ónod és Szerencs közét 1 637-ben
felégették. A Hernád menti falvak sorában valószínűleg Kak is
felperzselődött. 1 750 táján helyet ad itteni birtokain cseh-morva
menekülteknek, akiket evangéliumi hitük miatt üldöztek el hazájukból .
Az 1 81 3-as árvíz nagy katasztrófát jelentett a falunak. Augusztus 26-ra
virradóra rettenetes zúgással ki lépett medréből a megáradt Hernád.
Az első és a második vi lágháború nem vonult el nyomtalanul a település és
a környék mellett, több tucatnyian hunytak el a harcokban és az
összecsapások miatt a települést és környékét jelentős kár érte.
1 950-ig a település Gesztelyhez tartozott, rövid önállóság után
Hernádnémetihez került, 1 990 óta ismét önálló. Hernádkak folyamatosan
fej lődő település, a település vezetői az ál landó fej lődés útját járják.

A vízitúrásokat nagy szeretettel látják a település lakói . Kialakított vízparti
kemping nincs ugyan, de vendégház található a településen, így a
szál láslehetőség megoldott, Hernádkak jó megállóhelye lehet egy Hernád
vízitúrának!

Lélekszám: kb. 1 700 fő
Vízparti kikötő, kemping: nincs
Szál láslehetőség: vendégház
ATM: van
Élelmiszerbolt: van
Folyó melletti fekvése: bal part, 22. fkm.
A településen étterem és büfé található!



HERNÁDNÉMETI
Hernádnémeti , mint a

l egtöbb Hernád-menti
település h az Aba
nemzetség birtoka volt. A
községnek szerencsés

f ekvése, a Bánáttal vetekedő
szántóföldje, a Hernád
mögötti hatalmas tölgyes

erdőség és pompás erdei legelők a lakókat jómódhoz segítették, úgyhogy a
tatárdúlást kiheverve, a környékbeli községek között az első helyet foglalta
el . Az 1 526-os év nagy károkat okozott a településnek. Tekintettel arra,
hogy Hernádnémetinek egyetlen közelben fekvő vár (Diósgyőr, Egervár,
Tokaj) sem tudok menedéket nyújtani , a település a portyázó törökök
játszótere volt. A török megszállás alatt ismét elnéptelenedett, s később a
Rákócziak korában - 1 708-as évektől - kezdett fej lődni .
A katol ikusoknak már 1 400 elején önálló plébániájuk volt. A jelenlegi ,
román stílusban épült templomot 1 768-ban id. báró Meskó Jakab özvegye,
Fáy Mária grófnő két oldalkápolnával látta el . Így nyerte keresztalakját. A
tornyot 1 883-ban építették mellé.
A református felekezetnek 1 609-ben létesült parókiája Hernádnémetiben.
Az ősrégi gótikus templomot 1 895-ben lebontották és tágas, új templomot
építettek helyén, Katona építész terve szerint. A település ékessége a
Munka kastély, mert nem csak történelmi építészeti emlék, hanem egyben
egy szociál is el látó központ is!
Vízitúrás szempontból a település nem jelentős, kifejezett víziturisztikai
szolgáltatásai nincsenek, ennek ellenére jó kikötési lehetőség nyíl ik a
Hernád parton és a települést is érdemes meglátogatni ! Hernádnémetiben
uszoda és szauna üzemel!

Lélekszám: kb. 3800 fő
Vízparti kikötő, kemping: nincs:
Szál láslehetőség: nincs
ATM: nincs
Élelmiszerbolt: van
Folyó melletti fekvése: bal part, 1 9. fkm.
A településen uszoda és szauna található!



BŐCS
A régióban jelentős szerepet tölt
be Bőcs település, ennek jelei jól
láthatóak a gazdasági és
társadalmi fej lődésében
egyaránt.
Bőcs két korábban önálló
település, Külsőbőcs és Belsőbőcs
egyesüléséből jött létre. Utóbbinak a 1 3., előbbinek a 1 5. században történt az
első említése. A két – korábban különálló – település 1 950-ben került
egyesítésre.
A település határában álló Borsodi sörgyár a régió egyik vezető gyára,
folyamatos és töretlen fej lődése pedig szorosan magával hozta Bőcs település
fej lődését is. Másik említésre méltó ipari létesítménye a településnek a Bőcs-
Kesznyéteni duzzasztó és vízi erőmű, melynek Bőcsön a duzzasztómű része
helyezkedik el .
A település közintézményei folyamatosan felúj ításra kerültek, ezért Bőcs szép,
gondozott és rendezett képet mutat az ide látogatóknak.
Bőcs gazdag sport és kulturál is lehetőségekben, másodosztályú csapatokkal
rendelkezik férfi labdarúgásban és női kézi labdában egyaránt. Vízi túrázás
szempontjából is említésre méltó település, noha vízparti szolgáltatásai
nincsenek, de a bőcsi duzzasztómű után itt ágazik el a Hernád az üzemvíz
csatornára és az öreg mederre, melyen sajnos a túrázás aszályos időben
lehetetlen az alacsony vízál lás miatt. A túrákat érdemes itt befejezni !

Lélekszám: 2700 fő
Vízparti kikötő, kemping: nincs
ATM: van
Élelmiszerbolt: van
Folyó melletti fekvése: bal part, 1 3,6. fkm.
(duzzasztó)!



Íme egy jó hosszú lista a hasznos hoznivalókról. Nem szabad megrémülni,

természetesen nem kell mindenkinek egy balta vagy kalapács, ami fontos az

mindenképpen az, hogy megfelelő mennyiségű ruha és egyéb védőfelszerelés

legyen nálatok. A vízitúrák táborhelyeihez közel gyakorlatilag minden

beszerezhető, kivéve természetesen akkor, ha nomád táborhelyen vagyunk.

Fontos: vízre sose vegyünk fel olyan ruhát, ami könnyen beakadhat, túlzottan
lóg, mert vízbe eséskor akadályozhat minket a szabad mozgásban, esetleg
felakadhatunk vele egy vízben lévő akadályra. A lábbeli is fontos: lehetőleg
könnyen száradó, jól tartó“vízi cipőt” vegyünk fel. Ha ez nincs, megfelelő lehet
a szandál is. A sima papucsban veszélyes lehet a kenut átemelni, cipelni de akár
köveken lépdelni is (a lábunk könnyen kicsúszik a vizes papucsból)
Gumicsizmában, hosszú szárú bakancsban szigorúan tilos vízre menni!

Sátor (általában sátras szál lás van a túrákon) - Hálózsák, pol ifoam (faházas

szál láson is kel l !) - Erős zsák, hordó vagy vízhatlan zsák (akkor is jó, ha van

csomagszállítás) - Szalmakalap vagy sapka- Ez nagyon fontos! - Naptej -

Szúnyogriasztó - Esőkabát (esetleg esőnadrággal vagy neoprene ruha) - Több váltás

ruha - Szappan, törülköző - Sportcipő - Papucs, vagy szandál (vízen maradjon

fenn!) - Evőeszköz, tányér (fém vagy műanyag) - Pohár, kulacs - Bicska vagy kés -

Balta vagy kalapács - Spárga, gyufa, wc papír - EÜ felszerelés + gyógyszerek

(bármilyen kapható egységcsomag tökéletes lehet) - Személyi és diákigazolvány -

TB kártya

Kötelező hajófelszerelés (önálló túraszervezés, evezés
esetén gondoskodjunk, hogy legyen nálunk!):

Mentőmellény, 5 méter kötél , 1 l i ter űrtartalmú
vízmerő, evezőlapátok, fehér fényű elemlámpa
pótelemmel és izzóval (vagy ledes lámpa).
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