Beszámoló a 2013. augusztus 16-20-án rendezett Sajó vízitúráról
Sajópüspöki – Sajókaza – Szirmabesenyő – Ónod – Sajóörös

Az előkészületek során a vízállást pontosítottuk, idén is kicsi volt, a vízállás
Sajópüspökinél 31 cm, a folyó 18,2 °C volt. Az időjárás-jelentés biztosan jó időt jósolt a
hosszú hétvégére.
Pénteken du. rendkívül melegben néhányan, este többen érkeztek Nagykátáról,
Jászberényből, Debrecenből, Miskolcról és Mosonmagyaróvárról, természetesen a zöm
nyíregyházi volt, összesen 20-an neveztek.
Az este kellemes, hűvös, szúnyogos volt, éjjel öltözni kellett.
Néhányan reggel érkeztek. A 7 gépkocsi és Kovács János kisbuszával 8:00-kor elindult
Sajókazára, 1 óra alatt visszaérkeztek. Rövid tájékoztató után 9 óra körül el is indultunk
kellemes napsütéses időben. A tiszta folyón jól haladtunk, zátony, akadály nem volt. Hamar,
11 órára érkeztünk a tiszta, rendezett partú Sajóvelezdre. Ebéd után volt néhány „érdekes
hely”. Sajókazára 14:45 és 16:30 között érkeztünk meg. Császár Péter vízimentőnek semmi
dolga nem volt, azért a sima vízen is volt 1 borulás. Ancsákék kitűnő babgulyást főztek.
Az este már melegebb volt. Derült időre ébredtünk. Sajókaza alatti kellemesen
kanyargó, élvezetes, néhol gyors folyón komolyabb akadály nélkül jól haladtunk. Az előző
évhez hasonló kis és lassúbb vízen. Berenténél az áradás elvitte a beevezni tilos táblát. Az
átemelést 11 órakor kezdtük. A keresztgáton nem evezett le senki. A hőerőmű már nem
üzemel. A szigete alsó végénél ügyeskedni kellett egy bokor miatt.
Ebéd után Sajószentpéteren különösebb esemény nélkül haladtunk át. A Sajószentpéter
alatti éles kanyar, az utána következő „érdekes” sziget megszelídült, a meder kiszélesedett. A
tavalyi bedőlt fa eltűnt és a szirmabesenyői fenékgáton is könnyedén túljutottunk. 16:00-17:15
között mindenki megérkezett. Borulás nem volt. Ez igen dicséretes, mert régebben még a
hajótörés sem volt ritka! Igaz, a társaság zöme gyakorlott vizitúrázó és a Sajón is többször
eveztek, mindössze 2 fő nem evezett még a Sajón. A Sajó folyó partja elfogadható, a víz II.
osztályú tisztaságú, néhány flakon és kidobott hűtőszekrény azért „díszítette” azt,
Sajókeresztúrnál már nem öntik a szemetet a folyóba!
Szirmabesenyőn a gátőrrel még időben sikerült kinyittatni a sorompót. Szép, csendes
és kényelmes táborunk volt itt is.
Augusztus 19-én szintén igen jó időben kis, 20°C-os, apadó vízen mentünk. A
miskolci fenékgátnál sokan áteveztünk, néhányan átemeltek. Jól haladtunk, a vasúti híd alatt
ebédeltünk. Alsózsolcán egy helyen a partra nagy adag szemetet borítottak!
Alsózsolcán a cigánygyerekek most nem dobáltak meg bennünket.
A Sajópetri bányatóban sokan megfürödtek, a vize tiszta, és melegebb volt a Sajóénál,
így is 14-16 órára mindenki megérkezett az ónodi várhoz. Megtekintettük a kastélyt és a
várban a Magyar Kárpát Egyesület 100 éves jubileumán elhelyezett, ma már 40 éves
emléktáblát. Nehezen olvasható, Haraszti Béla megtisztította.
A meteorológia Dunántúlra hidegfront érkezését jelezte, de nekünk továbbra is jó időt
ígért. Este igen meleg déli szél fújt, egy szem harmat nem keletkezett.
20-án kellemes meleg napsütésben eveztünk tovább. A Hernád torkolata előtt még
igencsak kerülgetni kellett a mederben lévő fákat, a víz is szaladt rendesen. A Hernádból
mindössze 2-3 m3/s víz érkezett. A körömi komp alatt már széles és nyugodt volt a folyó.

0Délre (11:46 és 12:30-ra) mindenki megérkezett a Sajóörös alatti kellemes kavicsos
fövenyre. Még mindig rekkenő hőségben, Dunántúlon már esett!
Összességében 23-an élveztük a Sajó szépségét és érdekességét, és a kellemes
társaságot. Az időjárás és a vízállás végig kitűnő volt.

Nyíregyháza, 2013. augusztus 21-én.
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