
Beszámoló a 2014. augusztus 15-18-án rendezett Sajó vizitúráról 
Ónod – Sajóörös – Tiszaújváros 

 

 Az előkészületek során a vízállást pontosítottuk, idén a kiadós esőknek köszönhetően 
hirtelen másfél méterrel megemelkedett a víz, a vízállás Sajópüspökinél 166 cm-re, a folyó 
17,2 °C volt. Az időjárás-jelentés bizonytalan, hűvös időt jósolt. Az Ónodi vár tövében lévő 
táborunkban megnéztük a 100 éves jubileumi MTSZ-s ma már 41 éves táblát, sajnos a 
tisztítás ellenére is nehezen olvasható. 

 Pénteken du. kellemes napsütésben érkeztek Nagykátáról, Jászberényből, Debrecenből 
Miskolcról és természetesen Nyíregyházáról összesen 25-en neveztek.  

Az este kellemes, hűvös, szeles, ezért kevés szúnyog is volt, éjjel öltözni kellett. Imre reggel 
rossz közérzete miatt hazament Debrecenbe. 

 Néhányan reggel érkeztek. Haraszti Béláék a táborhely megtekintésekor elakadtak. 
8 órakor elindultak Sajóörösre, fél óra alatt visszaérkeztek Bökönyszegivel. Rövid tájékoztató 
után 9 óra előtt el is indultunk kellemes napsütéses időben. A gyors és sárga színű folyón igen 
jól haladtunk. A Hernád torkolata alatt ketten is borultak a cikis akadálynál! A körömi komp 
alsó drótkötele nem volt komoly akadály, a girincsi komp alacsony kötele alatt is átbujtunk. 
12-14 órára érkeztünk a tiszta, rendezett partú Sajóörösre. Csupán a 4 m magas meredek part 
képezett kisebb akadályt. Harasztiék kitűnő lebbencslevest főztek. Sokan bementek a falunap 
megtekintésére. A szokásos esti eligazításon megemlékeztünk Domsitz Józsefről, aki tavaly 
még a Sajón velünk evezett! 

 17-én 8 órakor elindultak a gépkocsik a közeli vízi-sport telepre 8:37-re vissza is értek 
és már indultunk is a még mindig gyors és szép folyón. Kesznyéteny alatt is jól haladtunk, a 
Sajó vize már 20°C volt. Aránylag hamar a Tiszába értünk, annak vize 6°C-kal volt melegebb, 
ezért néhányan jókat fürödtünk. Az élénk északi szél itt már hátulról fújt. A tiszaújvárosi 
csónakház stégjéhez 11:45-13:00 óra között mindenki megérkezett. 

 Összességében 24-en élveztük a Sajó alsó szakaszának szépségét, újdonságát, 
érdekességét és a kellemes társaságot. Az időjárás és a vízállás végig jó volt. A csoport 2 fő 
kivételével most evezett végig a Sajón először. 

 
Nyíregyháza, 2014. augusztus 18-án. 

 
 Haraszti Béla Dr Egri Kiss Tibor 
 elnök túravezető 


