
Kiss Gyula  

Sz-Sz, maja Sz-Sz-B megyi Temésztbarát Bizottság, később Szövetség 

elnöke, az MTSZ - elnökségi tagja, - alelnöke, életének 73. évében elhunyt. 

Kiss Gyula barátom 1945. július 24-én született, 2018. június 18 meghalt. 

Temetése a Nyíregyházi temető nagy ravatalozójában lesz 2018, június 27.-én 10;00-

órától. 

A Szabolcs-Szatmár megyei Természetbarát Bizottság, majd Szövetség elnöke lett 1972 – 

2004-ig.  

Volt az NYVSC elnöke, Szövetkezeti utazási iroda vezetője. Elvégezte a Nyíregyházi 

Tanárképző Főiskola Idegenforgalmi Szakát. 

 Ezek után nagy hozzáértéssel, követelménytámasztással szervezte a természetjáró 

munkáját, mint  főtitkára igen eredményesen dolgoztunk együtt! Az aktíváktól és az elnökségi 

tagoktól, a határidő betartásával a vállalt munka elvégzését követelte meg, nem mindenkinek 

az örömére! 

Ennek eredménye ként a megyében meghonosodott az 1924- ől működő turzás. Létszámunk 

megnőtt, különösen a tanuló ifjúság körébe az ODK. szervezésével. Szinte valamennyi ODK 

találkozón résztvett!  A bronz és ezüstjelvényes túravezető képzésünk is igen népszerű volt. A 

megyei természetjáró vezetők képzések egy részét Kárpátalján és Erdélyben végeztük! 

Az országban elsőként szerveztünk környezetvédő túrákat. 

Igen sikeresen eredményesen szervezte meg Sóstógyógyfürdőn a Gyalogtúrázók Országos 

Találkozóját számos turista program mellett, még az ökörsütés is igen jól sikerült! 

Kitűnő kapcsolatot tartott a megye állami, sport és társadalmi vezetőivel, ez segítette a 

természetjárás elismerését, pályázati pénzek megszerzését. 

Nagy figyelmet fordított a sajtó és a rádió később a TV munkatársainak jó kapcsolatára! 

Ismert ember lett! 

Ő találta ki szövetségünk e-mail címét a tirpakturista -t 

 Nekem igen sokat és eredményesen segített a Nemzetközi Tisza túrák szervezésében, 

határ víziengedélyek elintézésében. A Tisza című füzetem megjelenítésében! 

A fenti jó munkájának elismerése ként 40 kitüntetést kapott, csak a természetjáró és sport 

tevékenységérét kapottakat sorolom fe: 

1970.  A Testnevelés és sport kiváló dogozója    OTSH. 

1973. A szervezett turisztika terén végzett munkájáért   MTSZ. 



1974 A sikeres sportnapok megszervezésért   OTSH. 

1977. Kiváló társadalmi munkáért édemérem.     OTSH. 

1977. Megye sportjárét emlékérem     Megyei sporthivatal. 

1978. Emlékérem az 50 éves NVSC-től    NYVSC 

1979. Móricz Zsigmond Emlékplakett    Megyei Tanács. 

1900. Erdők Védelmezője      M. Minisztérium. 

1982.  Sport érdemérem bronz fokozata   Elnökitanács elnökétől. 

1984. Erdők védelmezője     FAFEG. 

1986.  Kiváló Társadalmi Munkáért   Mniszter Tanács. 

1987. Kiváló Sport Munkáért    Mniszter Tanács. 

1990. Jeruzsálemi zarándoklatok szervezésért  Izrael Turisztikai Miniszter. 

1992. Természetjárás fejlesztéséért érdemérem  MTSZ. 

1996. A 25 éves természetvédelmi szolgálatért  Természetvédelmi  Miniszter. 

1997. Az MTSZ 10 éves elnökségi tagságágért oklevél. MTSZ- 

1999. Kiváló sport munkáért    Sportminiszter. 

1999. Magyar Sportért     Sportminiszter. 

2000. Díszoklevél, 10 éves támogatásért   EKE. 

2000.  gr. Eszterházi Miksa eé.    Sportminiszter. 

2004. Ifjusági természetjárás fejlesztésért. díj  TFSZ. 

2004. Spartacus Sportlovagrend tagja   Nyh. Spartacus. 

Kedves Gyula emlékedet megőrizzük, nyugodj békében! 

     dr. Egri Kiss Tibor a volt főtitkára. 



 

 Dr. Egri Kiss Tibor 


