
Beszámoló a 2016. augusztus 19 - 21-én rendezett Sajó vizitúráról  
Ónod – Sajóörös – Tiszaújváros. 

 
 Az előkészületek során a vízállást pontosítottuk, idén az esőknek köszönhetően 
Sajópüspökinél 53- Felsőzsolcán 46 cm-s a szokásos kisvíztől 1 arasszal nagyobb vízen 
indultunk. 20 °C volt  
Az időjárás-jelentés megfelelő időt jósolt. Az Ónodi vár tövében lévő táborunkba. Megnéztük 
a 100 éves jubileumi MTSZ-s ma már 43 éves táblát, sajnos a tisztítás ellenére is nehezen 
olvasható. Ami igendicsérete, hogy bronzból van és még mindég nem lopták el! 
 Augusztus 19.-én pénteken du. kellemes napsütésben, érkeztek, Nagykátáról, 
Jászberényből, Debrecenből Miskolcról, és Nyíregyházáról. Kellemes este 26-an, Néhányan 
reggel érkeztek. Gyerekekkel együtt 32 lettünk.  

VIII. 20.-án A 8 órakor elindultak Sajóörösre, fél óra alatt visszaérkeztek Bökönyszegi 
hiánya miatt a gk. vezetők visszaszállítását Jászai Tobor a buszával egyszerre visszahozta a 11 
főt. Rövid tájékoztató után 9 óra előtt el is indultunk, de egy bedőlt fa zárta el a folyót kis 
ügyeskedéssel Z alakban tovább lehetett evezni egy borulást azért okozott, kellemes 
napsütéses időben. A gyors és sárga színű folyón igen jól haladtunk.  
A Hernád torkolata alatt, már semmi gond nem volt a kiszélesedett folyón könnyen 
kerülhekők voltak a mederben lévő fák. A körömi komp alsó drótkötele nem volt komoly 
akadályt, 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 
kikötéskor. Kiszálláskor ketten „meg is fürödtünk” Harasztiék kitűnő gombáslecsót főztek a 
kikötésnél talált gévagombából. Sokan bementek a falunap megtekintésére. Az esti tűzijátékot 
hiába vártuk a holdfényesidőben. 22;45 kezdék, addigra már mindenki lefeküdt!  
Reggel a mellettünk lévő tanyáról hozott sajtból vásároltunk. 
 21.-én 8 órakor elindultak a gépkocsik a közeli vízi-sport telepre 8;37’-re vissza is 
értek és már indultunk is a szép folyón, Kesznyéteny alatt is jól haladtunk, a Sajó vize már 20° 
C volt. Aránylag hamar a Tiszába értünk, annak vize 6 °C volt melegebb, ezért néhányan jókat 
fürödtünk, a sziget felső végénél. Az élénk északi szél itt már hátulról fújt. A tiszaújvárosi 
csónakház stégjéhez 11;45-13;30 óra között mindenki megérkezett 
 Összességében 32-en élveztük a Sajó alsó szakaszának szépségét, újdonságát, 
érdekességét és a kellemes társaságot, 1 borulás volt. Az időjárás és a vízállás végig jó, bár a 
szokásosnál 1 arasszal magasabb volt. Néhányan most evezett végig a Sajón először.  

Nyíregyháza, 2016. augusztus 22-én. 
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