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A 4. előtúrát Rahahó – Bustyaháza szakaszon 07. 23-25. Veress István szervezte és 

vezette. Megszerezte a határvízi engedélyt, biztosította a felszerelést, a szállást, az étkezést és 
a szállítást 42 fő részére. Az első nap a kis víz miatt nehéz, a többi nap igen szép és kellemes 
volt. 

Az előkészületek során Haraszti Béla Sz-Sz-B Megyei és Nyíregyháza városi 
Természetbarát Szövetség elnöke interneten közzétette a túra kiírását. Csuklóra csatolható Sz-
Sz-B-Megyei Szövetség feliratú vízhatlan szalagokat készíttetett, rózsaszínűt és sárgát 

A szükséges engedélyek terv szerint készültek el, már májusban kértük a határnyitást, 
kedvező választ kaptunk. 

A határon a kilépést hatékonyan segítette Veress István az előtúra szervezője, a buszt 
is ő szervezte. 

Gyülekezés: 2013. VII. 24-én a Vidám Delfin kempingjében volt Tiszabecsen. A nyári 
hőségben Haraszti Béla 17 órától fogadta az érkezőket, 21-en megérkeztek. A Tisza vize igen 
meleg 23°C, a vízállása nagyon kicsi –215 cm volt. A meteorológia további meleg időt ígért. 

VII. 25-én reggelre, 23-ra bővült a létszám. A határátlépés gyorsan és zavartalanul 
zajlott. Statisztikai lapokat nem kellett kitölteni. Bökönyszegi József trailerére az összes hajó 
felfért, Gavalik István is hozott hajókat az előtúra és a saját csoportja részére. 

Kellemes, meleg időben 10-11 óra között mindenki megérkezett Bustyaházára. Veress 
István javaslatára a tavalyi jól bevált helyre, a panzió mögötti rétre.  

A XLV. NEMZETKÖZI TISZA TÚRA  hivatalos megnyitóját Haraszti Béla a Sz-
Sz-B. Megyei Természetbarát Szövetség elnöke tartotta meg. Utána Dr. Egri Kiss Tibor 
ismertette az útvonalat és a látnivalókat. Eközben megérkeztek az előtúrázók is. Közülük 12 
fő csatlakozott hozzánk. Így a létszámunk 35 fő lett. 

26-án az éjszaka csendesen, zavartalanul telt el. A Tisza vize a szokásosnál kisebb, 
Técsőn -78 cm, Husztnál -5 cm-s, a víz tiszta és meleg, 22 °C, 9:05 és 9:45 között szinte 
egyszerre indultunk, összesen 35-en. A holtágból nem lehetett kievezni, ezért a hajókat 
trailerrel szállítottuk a kitűnő beszállású, gyönyörű partra. /Az anyagi biztonság miatt nem 
táboroztunk ott! / Az akadálymentes, lassú Tiszán evezni kellett! Délben a velétei híd után 
ebédeltünk. Előtte a jobb oldalon volt egy érdekes hely 5-6 hatalmas fával a mederben. Ebéd 
után kaptunk egy félórás záport Huszt térségében, a nagy meleg miatt kellemes volt. 
Tiszakríva alatt a Tisza a sziklafalaktól most 200-300 m-re eltávolodott. A királyházai 
vasúthíd alatt jó nagy hullámok voltak, de most a baloldalon. Veresmartnál a csőhíd alatt új 
mederben folyt a Tisza. 16:45-19:45 órára mind a 35-en megérkeztünk a nagyszőlősi 
táborhelyre. A 3 trekkel jövőknek erősen kellett evezni. A lassú, akadálymentes vízen 2-3 
borulás volt. A főmedret szinte nem lehetett elhagyni a kis víz miatt. Szabó Károly a 
vendéglőjében lelkesen fogadott bennünket az Ukrán televízióval Nagyszőlősön. 

A 19 órai eligazításon Haraszti Béla megemlítette, hogy a pünkösdi Tiszai regattát 
Tiszabecstől – Tokajig 2 nap alatt 11-en teljesítették! 

27-én reggel kellemes időben, változatlan vízen eveztünk tovább 8:00-9:35 órától.  
Feketeardó térségében sok nagy fa volt a mederben, figyelmet igényelt. Tiszabökény után a 
szokott helyen ebédeltünk és összevártuk a csapatot így majdnem egyszerre érkeztünk 
Tiszaújlakra. Az akadálymentes, a hazaihoz hasonló, lassú vízen 2 borulás volt, anyagi kár 
személyi sérülés nem keletkezett! A határátlépés a vízen, gyorsan zavartalanul zajlott 14:45 és 
15:15 óra között. A trekkel jövők megint becsületesen eveztek. Tiszabecsen a beléptetés 
15:55-ra befejeződött. Ám utánunk érkező 7 honfitársunk leevezett a határvízen! A rendőrség 
kérésére „csatlakoztak” hozzánk és kifizették a további 1 órás határnyitásért a 33000,- Ft-ot! 



A vízállás Tiszabecsen –228 cm, a víz 24 °C lett! A szabad strandon táborozó 
Kovácsék nagy ovációval fogadtak bennünket. Haraszti Béla elintézte, kifizette a hivatalos 
költségeket, ami ilyen kis létszámnál az összes nevezési díjat elfogyasztotta. 

Sajnos este Dr. Garay Dénes elcsúszott a gát igen rossz lépcsőjén és az orr sérülése 
miatt a fehérgyarmati kórházba vitte a mentő! Éjjel visszajött, de a túrát nem vállalhatta! 

TISZABECS – TOKAJ SZAKASZ. 
 A túrát többen befejezték, az újonnan érkezőkkel együtt 33-an lettünk. Csak néhányan 
tartottak velünk nevezés nélkül Jánd-ig. 
 28-án reggelre a vízállás nem változott. 10 óra után indultunk néhány más csoporthoz 
tartozóval együtt. Bizony evezni kellett az első órában és 7-8 km/órás sebességgel haladtunk 
(tavalyelőtti 13 km/ óra helyett!) az elején. 14:35 órára már meg is érkeztünk néhányan 
Szatmárcsekére. Éjjel is igen meleg volt. 

29-én 8 óra körül indultunk apadó, lassú vízen a kisebb homok padok is szárazon 
voltak, a meleg idő fürdésre csábított. A tivadari homokos strand jó nagy, Jándon igen meleg 
napsütés fogadott bennünket. A kikötés és a táborhely jó és szépen karbantartott. Igen sok 
fürdőző jött gépkocsival, bizony porzott az út. A büfé üzemelt. Haraszti Panna név- és 
születésnapját ünnepeltük. 

30-án reggel már melegben indultunk Tisza vize is 25 °C-ra melegedett. Zavartalanul 
evezhettünk az új híd alatt. Tiszamogyoróson a tiszta, bekerített kemping kellemes meleg 
zuhannyal fogadott minket. A kikötés is az új rámpánál jó volt. Az éjszaka csendben, 
kellemesen telt. Sajnos Bökönyszegi József hazament, így a kocsifordulók elhúzódtak, mivel 
csak 3 kísérő gépkocsi maradt! 

31-én reggel megint melegben indultunk, Záhonyig zavartalanul haladtunk át a 
határvízen, a sok zátonyt kerülgetve, az ukrán oldalon is láttunk folyamkm. köveket. A 
kistárkányi parton nyitva a büfé. A tuzséri strand is csendes volt. A MOTEL kempingjében 
táboroztunk, szinte csak mi voltunk, jól elfértünk a hatalmas területen. 

VIII.1-jén reggel kellemes időben evezhettünk, a szabolcsveresmarti strandon a 
felújított büfé működött. A Tisza érezhetően még lassabban folyt. A dombrádi-üdülő területén 
sem volt tömeg. Csend, szép táj volt, a kikötés is jó volt. Szokás szerint néhányan befejezték a 
túrát. Szerencsénkre Császár István újrajött és visszaszállította a gépkocsivezetőket.  

2-án igen meleg időben, lassú vízen haladtunk. A tiszatelki strandon is kevesen voltak. 
Az ibrányi parton sokan fürödtek, a büfé nem volt nyitva. Tiszabercelen a Tisza legszebb 
kilátású kempingében működött az étterem. Sajnos nagyon meleg volt, további hőségriadót 
rendeltek el. Este elbúcsúztunk a túrázóktól. 

3-án majdnem állóvízen nagy hőségben eveztünk Tokajig a víz már 28 °C lett. 
 Összegezve: a Tisza nagyon kis vízállásán, borzasztóan lassú vízen, igen jó, meleg 
időben eveztünk Ukrajnában, a kis létszám és a lassú víz miatt csak 2-3 borulás volt, személyi 
sérülés, anyagi kár nem keletkezett. A határvízen átlépés gyorsan és zavartalanul zajlott.  
Az igen kellemes, jó hangulatú túra. 
 
Mindösszesen 112 fő, ebből 1 kerékpáros vett részt a túránkon. 
 
 

Nyíregyházán, 2013. augusztus 4-én 
 Dr. Egri Kiss Tibor 
 túravezető 
 


