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A bizonytalan ukrán politikai helyzet miatt, nem mentünk ki  

Ukrajnába!  
  

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 rózsaszínű, szalagokat készíttetett. 

Gyülekezés: 2014. VII. 26-án a Vidám Delfin kempingjében volt Tiszabecsen. A nyári 
hőségben Haraszti Béla 17 órától fogadta az érkezőket, 31-en megérkeztek. A Tisza vize igen 
meleg 22°C, a vízállása kicsi –162 cm volt, 60 cm-t áradt, előtte -222 cm-s volt. A 
meteorológia további meleg, bizonytalan időt, ígért.  

A XLVI. NEMZETKÖZI TISZA TÚRA  hivatalos megnyitóját Tiszabecsen Haraszti 
Béla a Sz-Sz-B. Megyei Természetbarát Szövetség elnöke tartotta meg. Utána Dr. Egri Kiss 
Tibor ismertette az útvonalat és a látnivalókat. Nagy Anna és Haraszti Panna névnapját 
ünnepeltük. 

TISZABECS – TOKAJ SZAKASZ 

 27-én reggelre a vízállás -176 cm-re apadt. 10 óra után indultunk néhány más 
csoporthoz tartozóval együtt. Kellemes időben a Tisza is szokásos sebességgel folyt, 14;35 
órára már meg is érkeztünk néhányan Szatmárcsekére. Éjjel is igen meleg volt. 

28-án 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 fürdőzők száma kicsiny volt. A kikötés és a táborhely jó és 
szépen karbantartott. 3 büfé üzemelt, a lángossütőnek jó forgalma volt. Éjjel volt egy félórás 
zápor. 

29-én reggel már melegben indultunk Tisza vize is 24 °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. A pontonhíd egy részét eladták! Este Haraszti Panna születésnapját 
ünnepeltük! A kocsifordulókat Bökönyszegi József végezte, nagy gondot okozott a 12 kísérő 
gépkocsivezető visszaszállítása egy vagy két fordulóval! 

30-án reggel megint melegben indultunk Záhonyig zavartalanul haladtunk át a 
határvízen, a sok zátonyt kerülgetve. A kistárkányi parton nem volt nyitva a büfé. A tuzséri 
strand is csendes volt. A MOTEL kempingjében táboroztunk, szinte csak mi voltunk, jól 
elfértünk a hatalmas területen. 

31-én 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. Sajnos Bökönyszegi is hazament, így a gépkocsivezetők visszaszállítását nekünk kellett 
megoldani! 



Augusztus 1-én Igen meleg időben, lassú vízen haladtunk. A tiszatelki strandon is 
kevesen voltak. Az ibrányi parton fürödtek, a büfé délben kinyitott. Tiszabercelen a Tisza 
legszebb kilátású kempingben működött az étterem. Sajnos nagyon meleg volt, további hőség 
riadót rendeltek el. A Tisza vize már 28 °C-ra melegedett. Este elbúcsúztunk a túrázóktól. 

2-án majdnem állóvízen, nagy hőségben eveztünk Tokajig. 

 Összegezve: a Tisza kis vízállásán, lassú vízen, igen jó, meleg időben eveztünk 2 
borulás volt, személyi sérülés, anyagi kár nem keletkezett. Az igen kellemes, jó hangulatú 
túrán talán a legjobb időnk volt, a meteorológia országos riogatása ellenére, nagy 
szerencsénkre! 

Mindösszesen 31 fő, ebből 1 kerékpáros vett részt a túránkon. 

 
Nyíregyházán, 2014. augusztus 3-án Dr Egri Kiss Tibor túravezető 
 


