Beszámoló a 2018. július 18 - 28-én rendezett L. jubileumi
Nemzetközi Tisza vízitúráról.
Rahó, Bustyaháza - Tiszabecs - Tokaj
Az előkészületek során a vízállást pontosítottuk, idén az esőknek köszönhetően Tiszabecsen a
vízállás -195 – cm-ről -105 cm-re emelkedett, Bustyaházán a tavalyinál 30-40 cm-el volt nagyobb
vizünk, a víz. 20 °C volt.
Tiszabecsen a Vidám Delfin kempingben 18-án. estig 21 jeletkező érkezett be. Közöttük 1
német Hannoverből.
Még este ellenőriztük az útleveleket. A hajókat reggel pakoltuk a trailerre. Eléggé megtelt,
mert az előtúrával érkezők hajóit is fel kellett rakni, így 26 hajót vittünk fel.
Reggel 9 órára a határon voltunk, kevés átkelő miatt hamar végeztünk. A kis busz a szokott
helyen várt minket. Délre már Bustyaházán voltak. Én a trailerrel utaztam, elszaladt az idő vásárlással,
forrásvízre várakozással és a sofőrök étteremi ebédelésével 14:08-kor érkeztünk, pontosan egy kiadós
záporral egyszerre. A tavalyi helyen sátraztunk jól lerágott tehénlegelőn. A szokásosnál nagyobb
vízen az előtúrázók is megérkeztek 16-17 óra között 32-en Veres István vezetésével. Közülük 16-an
csatlakoztak hozzánk, így a létszámunk 37 főre bővült.
Az esti tábornyitásra az idő megjavult. A szép új Nemzetközi Tisza túrás plakát előtt. a
megnyitón megjelent a Viski Zöld Falusi túrizmus vezetője, az Ötvös házaspár köszöntöttek
bennünket. Haraszti Béla a SZ-Sz-B. Megyei Nyíregyházi Városi Természetbarát Szövetség vezetője
megnyitotta az L. Nemzetközi Tisza túrát.
Felhívta a résztvevők figyelmét, hogy december 1-én alkonyatkor egy magaslaton
mindenki énekelje el a magyar és a székely himnuszt! Ezek teljes szövegét lásd a beszámoló végén!
Sajnos a csöpörgő eső miatt a szokásos tudnivalókat pénteken reggelre halasztottuk. Az
érdemes túrázók szép sárga Nemzetközi Tisza túrás emblémás trikót kaptak. Veres István az ünnepi
vacsorára meghívta túra vezetését!
20-án, pénteken párás, de kellemes napsütésben bontottuk a sátrakat. Szerencsénkre éjjel nem
volt hívatlan látogatónk.
9:00 órától indultunk a kellemes, gyors vízen, egy kenunak sikerül már az elején borulni.
10:01-kor a viski hídnál voltunk, délben a velétei híd alatt ebédeltünk. Huszt előtt már megkaptuk a
szokásos esőt. A krívai híd után 35 perccel a jo. vízalatti sarkantyú hatalmas hullámain többen
borultak! Pedig kikerülhető lett volna! A vasúti híd alatt a jo. igen nagy hullámok középen leevezéssel
elkerülhetők voltak. A híd alatt 15:01-kor zápor volt, szerencsénkre csak pár percig tartott. A túra
eleje 16:00-ra megérkezett, velem együtt. Már megint nem volt kitűzve a kikötési jel! Szerencsére
most nem eveztek túl!
Szabó Károly vendéglőjénél táboroztunk. Bokáig érő pocsolyákban kellett felvinni a hajókat.
Egy káposztalevessel fogadott bennünket, a jó idő ellenére az ünnepi eligazítást az étteremben
tartottuk. A nap folyamán 4 borulás volt, közöttük egy tapasztalt vizitúrázó is!
Az éjszaka csendesen telt.
21-én kellemes napsütésben vittük vízre a hajókat, a víz már 22 ° C lett. Stagnált.
Én 9:22 perckor indultam, akadálymentes vízen haladtunk. Feketeardó térségében igen sok fát kellett
kerülgetni, de volt hely bőven! 11:00-ra a csőhídhoz értem. Tiszabökény alatti ktűnő homokpadnál
megálltam 12:18 perckor. Bevártam a többieket, jót fürödtünk. A víz már 1 arasznyit apadt 23 ° C lett.
A kijelölt időre 14:00-ra 13-an érkeztünk meg a tiszaújlaki hídhoz.

Szerencsénkre a vége is megérkezett ½ órán belül. A határ ellenőrzés zavartalanul, gyorsan
végbement. Leevezéskor a vízmérce -150 cm-t mutatott. A hazai útlevél ellenőrzés 16:00 órára
befejezdött!
Betegségem miatt nekem nyújtott segítséget ezúton köszönöm!
Már a velétei híd felett megkezdték a meder mélyítését, még a tiszaújlaki híd alól is hordták a
sódert hatalmas billenős tehergépkocsikkal!
Az elő- és a felsőtúra résztvevői jó hangulatban érkeztek meg Tiszabecsre!
TISZABECS – TOKAJ SZAKASZ
Július 21-én 19 órakor megkezdődött a túra ünnepélyes megnyitója. Haraszti Béla az arra
érdemeseknek 16 trikót osztott szét! Többek között Egri Kiss Tibor is kapott, mert velem együtt 29
éve elsőnek eveztünk a Tiszán Bustyaházától - Tiszaújlakig 1 nap alatt. Ezután 1990-ben már 104
eveztük le ezt a távot 2 nap alatt. Azóta is a 2008 évi nagy nyári áradás miatt nem, de a többi évben
2015 kivételével rendszeresen eveztünk ezen a szakaszon is!
Egy perces felállással emlékeztünk Kiss Gyulára közelmúltban elhunyt elnökünkre, aki igen
eredményesen segítette a Nemzetközi Tisza túrák szervezését és 2 nap múlva lett volna 73 éves.
Haraszti Panna és Koncz Réka megkezdte az újonnan érkezettek adminisztrálását a szép,
hatalmas plakát alatt.
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, Nemzetközi Tisza túrás öntapadós matricát + 1 db mágneses
emblémát adtunk minden nevezőnek.
Tiszabecsen 54-en neveztek, szokás szerint néhányan hazamentek, újak jöttek, ezért a hazai
szakaszon összesen 72 fő evezett velünk.
22. –én. A Tiszabecs – Szatmárcsekei határvízen vízirendőrök fokozott ellenőrzést tartottak,
minden hajóvezetőt megszondáztattak. Most a Tisza vízállása Tiszabecsen -150 cm-s volt a víz
megfelelően haladt, a túrázóink is jó időben leértek Szatmárcsekére! A kitűnő, hatalmas homokpadra.
23.-án. Jándra is szépidőben eveztünk, a száraz úton könnyedén be lehetett hajtani a
gépkocsikkal.
24.-én. Jó időben eveztek, de Vásárosnaménytól – Tiszamogyorósig erős északi,
szembeszélben. Időben mindenki megérkezett a szép, rendezett kempingbe.
25.-én Csak a szembeszél zavart bennünket az újabb határvízen Jól elfértünk Tuzséron a nagy,
szép kempingben.
26. án. Dombrádra egyre lassúbb, melegebb vízen eveztek.
27.-én A tiszaberceli szépkilátású kempingben is kellemesen telt az éjszaka.
28-án A Szabolcsi tőltött-káposzta fesztiválon minden Tisza túrázót megvendégeltek délben.
Tokajba már álló, de 26 ° C meleg vízen érkeztek. Tovább nem evezett senki.
Összesen az előtúrán 32, a felső szakaszon 37, összesen: 69 fő evezett, a 4 borulás nem
okozott személyi sérülést és anyagi kárt. Mindösszesen 141 fő evezett a túránkon. A túra
valamennyi résztvevője a Tisza túrás matricát a hajóra felragasztható arasznyi emblémát kapott, fehér
színű Tisza túrás trikót vásárolhatott.
Igen kellemes, meleg időben minden túrázó jól érezte magát!
A kocsifordulókat és a csomagok, gépkocsivezetők visszaszállítását Bökönyszegi József nagy
rutinnal, zökkenőmentesen hajtotta végre.
Ukrajnában és itthon riporterek jelentek meg és beszámoltak a túránkról.
Nyíregyháza, 2018. juúlius 29-én.

Haraszti Béla elnök

Dr Egri Kiss Tibor túravezető

Székely himnusz
A Székely himnusz 1921-ben született, szövegét Csanády György, zenéjét Mihalik Kálmán
szerezte. A szerzők szándéka nem az volt, hogy valódi himnuszt alkossanak a székely népnek,
művük később sem vált hivatalos himnusszá. Az évtizedeken keresztül tiltott dal azonban
hatalmas népszerűségre tett szert Erdélyben és Magyarországon. A tömegrendezvényeken
gyakran éneklik együtt a magyar Himnusszal és a Szózattal.
Ki tudja merre, merre visz a végzet,
Göröngyös úton, sötét éjjelen.
Vezesd még egyszer győzelemre néped,
Csaba királyfi csillagösvényen!
Maroknyi székely porlik, mint a szikla,
Népek harcának zajló tengerén.
Fejünk az ár, jaj, százszor elborítja,
Ne hagyd elveszni Erdélyt, Istenünk!
Ameddig élünk magyar ajkú népek,
Megtörni lelkünk nem lehet soha.
Szülessünk bárhol, Földünk bármely pontján,
Legyen a sorsunk jó vagy mostoha.
Keserves múltunk évezredes balsors,
Tatár, török dúlt, labanc rabigált.
Jussunk e honban, székely magyar földön,
Szabad hazában éljünk boldogan.
Édes Szűzanyánk, könyörögve kérünk,
Mentsd meg e népet, vérző nemzetet!
Jussunk e honban, székely magyar földön,
Szabad hazában éljünk boldogan.
Ki tudja, innen merre visz a végzet,
Országhatáron, óceánon át.
Jöjj hát, királyunk, itt vár a Te néped,
Székely nemzeted Kárpát-bérceken.
Ős szabadságát elveszti Segesvár,
Madéfalvára fájón kell tekints.
Földed dús kincsét népek élik s dúlják,
Fiadnak sokszor még kenyere sincs.
Már másfélezer év óta Csaba népe,
Sok vihart élt át, sorsa mostoha.
Külső ellenség, jaj, de gyakran tépte,
Nem értett egyet otthon sem soha.
Maroknyi székely porlik, mint a szikla,
Népek harcának zajló tengerén
Fejünk az ár, jaj, százszor elborítja
Ne hagyd elveszni Erdélyt, Istenünk!

Forrás: wikipedia.hu

Magyarország himnusza
A Hymnus, a' Magyar nép zivataros századaiból (röviden, mai helyesírással Himnusz)
Kölcsey Ferenc költeménye, amely Magyarország alaptörvénybe iktatott állami himnusza.
Kölcsey mintegy 30 nyelvre lefordított és Erkel Ferenc által 1844-ben megzenésített,
össznemzeti imádsággá váló műve, több próbálkozás után végül 1989-ben került jogszabályi
védelem alá, hiszen ekkor lett az alkotmány szövegének része.
Kölcsey Ferenc: Himnusz
Isten, áldd meg a magyart
Jó kedvvel, bőséggel,
Nyújts feléje védő kart,
Ha küzd ellenséggel;
Bal sors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Megbűnhődte már e nép
A múltat s jövendőt!

Hányszor zengett ajkain
Ozmán vad népének
Vert hadunk csonthalmain
Győzedelmi ének!
Hányszor támadt tenfiad
Szép hazám kebledre,
S lettél magzatod miatt
Magzatod hamvvedre!

Őseinket felhozád
Kárpát szent bércére,
Általad nyert szép hazát
Bendegúznak vére.
S merre zúgnak habjai
Tiszának, Dunának,
Árpád hős magzatjai
Felvirágozának.

Bújt az üldözött s felé
Kard nyúl barlangjában,
Szerte nézett s nem lelé
Honját a hazában,
Bércre hág és völgybe száll,
Bú s kétség mellette,
Vérözön lábainál,
S lángtenger felette.

Értünk Kunság mezein
Ért kalászt lengettél,
Tokaj szőlővesszein
Nektárt csepegtettél.
Zászlónk gyakran plántálád
Vad török sáncára,
S nyögte Mátyás bús hadát
Bécsnek büszke vára.

Vár állott, most kőhalom,
Kedv s öröm röpkedtek,
Halálhörgés, siralom
Zajlik már helyettek.
S ah, szabadság nem virúl
A holtnak véréből,
Kínzó rabság könnye hull
Árvánk hő szeméből!

Hajh, de bűneink miatt
Gyúlt harag kebledben,
S elsújtád villámidat
Dörgő fellegedben,
Most rabló mongol nyilát
Zúgattad felettünk,
Majd töröktől rabigát
Vállainkra vettünk.

Szánd meg Isten a magyart
Kit vészek hányának,
Nyújts feléje védő kart
Tengerén kínjának.
Balsors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Megbünhödte már e nép
A múltat s jövendőt!

Forrás: wikipedia.hu

