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ÉLETEM TÖRTÉNETE
Dr Egri Kiss Tibor Gelejen születtem 1937. október 21-én. Anyám tbc-je miatt
nagybátyámék neveltek. Ő is félt a tbc-től, orvosi tanácsra sokat járt a jó levegőre, engem is
vitt magával Nyékládházáról az ónodi Sajó partra, Pestről a Budai-hegyekbe. Cegléden
gimnazista koromban állami gondozott lettem. Fényképek készítésével kerestem pénzt. 1953ban lettem a Ceglédi Lokomotív Turista Szakosztályának tagja. Ott végeztem el a
térképolvasói
tanfolyamot.
A szegedi egyetemen versenyszerűen tornáztam. Az egyetem alatt is fotóztam,
1956. októberében ott nemzetőr voltam. Harmadéves koromtól honvéd ösztöndíjas lettem.
tornáztam.
Az
egyetem
Sportegyesületében
versenyszerűen
Az egyetem elvégzése után, megnősültem 1961-ben felségem Honti Irén. Tibor fiunk
1962-ben, Anna lányunk 1963-ban és Gábor 1966-ban született. Sajnos Anna lányunk 1991
nyarán atomfizikus férjével a Berni-Alpokban síelés közben eltűnt!
Honvéd orvosként 1961-től a Nyíregyházán szolgáltam. A szakmai gyakorlatomat a
Nyíregyházi Megyei Kórház Fül-orr-gége osztályán végeztem. Előbb 1970-ben honvédorvosi,
majd 1980-ban fül-orr-gége-gyógyászatból szakvizsgáztam. A Kabay Gyógyszerész ES.
tagjaként 1962-től ismét szervezett természetjáró vagyok. Teljesítettük a feleségemmel az
Országos Kék túrát 1963-64-ben, a 243. jelvényt kaptam. Az első Nemzetközi Tisza túrán
részt vettem 1968-ban Sárospataktól – Szegedig eveztünk. A másodikat már közösen
rendeztük Haranghy Györggyel, Gergelyiugornyából indultunk. 1970-től folyamatosan
szervezem a Nemzetközi Tisza túrákat. 2018-ban segítek vezetni az 50. Nemzetközi Tisza
túrát!
Sz-Sz. Megyei Természetbarát Szakszövetségben 1966-tól főtitkárként tevékenykedtem 2004
májusáig. (Később Sz-Sz-B. Megyi Természetbarát Szövetség.)
1970-ben a rendkívűl nagy Szamos és Tiszai árviznél 15.000 katona és rendőr
egészségügyi biztosítását végeztem eredményesen, mert utána megkaptam az érdemes orvosi
címet!
1970-ben megalakítottuk a Honvéd Bottyán János Sportegyesületet, annak
elnökhelyettese, majd 1982-től elnöke vagyok. Miskolci hegymászóknál végeztem el a
hegymászó tanfolyamot 1970-ben. Ezek után oktattuk a hegymászást és a sízést a
megyénkben.
Mi szervezzük már 1982-2010-ig a Zemplén 50 teljesítménytútát és 1992-től a
Zemplén csúcsain jelvényszerző túramozgalmat. Mostanáig 452-en teljesítették!
Rendszeresen sátraztunk a családdal a Magas-Tátrában Stara Lesnán a kempingben a
tavaszi szünetekben április elején a hóban!
A szakosztály tagokkal végigjártuk a Magas Tátra szinte minden gerincét, völgyét, a
Fogarasi-, a Radnai-, a Kojsói-havasok és az Alacsony-Tátra- gerincét.

A Pamírban 6000 m fölé jutottam 1982-ben a Magyar Televizió 16 fős
csoportjával, Rockenbauer Pál vezetésével. A Magyar csapat orvosa voltam! A filmet be
is mutatták a TV-ben.
Bronz jelvényes túravezető 1966-ban vizsga után, 1972-től ezüstjelvényes túravezető, túraszervező, majd vizsgabiztosként tevékenykedek. Vizitúravezetői vizsgát 1980-ban tettem.
1984-től Aranyjelvényes túravezető vagyok. Az év vizitúrázója lettem 1985-ben és
teljesítettük a kiváló természetjáró minősítés feltételeit is a feleségemmel együtt!
Kétszer vezettem a MTSZ vizitúrázóit Lengyelországban a Bem József vizitúrán a
Mazuri-tavaktól a Pisa-csatornán és a Narew-folyón Ostrolekáig.
Sportdiplomataként képviseltem a MTSZ Skerlecz Ivánnal Horvátországban
Zágrábban és a Velebit-hegységben, 1979. október 11-14-ig.
1982 évben hegyi- 1983-ban sí kiképzésen vettem rész az osztrák hadseregben
Salfeldenben és Hochfilzenben.
A Varsói Szerződés utolsó nagy katonai gyakorlatán résztvettem
Csehszlovákiában a lenti alakulat egészségügyi biztosítását végeztem, jó eredménnyel!
Társszerzője voltam a Zempléni 1973-1984, a Bükk 1990-, az Aggteleki-karszt 1993, a Cserehát-hegység turista kalauzának. Tisza vizitura kalauzom 1982-ben jelent meg, utána
a Bodrog-, Hernád-, Sajó - vizitura térképek magyarázó szövegét írtam. A Bükk-, a Zemplénihegség 1:50000-s turista térképek elgondolója, a Bükk-hegység kerékpártúra kalauzának
(2003) írója vagyok. A Zempléni-hegység kerékpáros turista-kalauza 2014-ben jelent meg.
Kirándul a család Sz-Sz-B. megyei szakaszait is én írtam.
A Túrázás táborozás egészségtana és elsősegélynyújtás könyvet 1999-ben készítettem el.
A turista folyóiratokban 100-nál több írásom jelent meg.
1990-től Bánkúton símentő voltam.
Feleségem lábsérülése után kezdtünk el kerékpártúrázni, ezen túrák leírásáért 1990-ben
kaptam meg a Magyar Kerékpáros Túrázó Szövetség tiszteletbeli tagja címet.
Érdekesebb külföldi kerékpártúráim: szinte az egész Szlovákia, Kárpátalja, a Fekete Tiszaforrása, Vereckei-hágó, a Bihar-hegység, Dolomitok, és Norvégiában a Jotunheimen–Nemzeti
Parkban.
A
Sz-Sz-B.
megye
természetjárója
1993-ban
voltam.
Kaptam 16 katonai kitüntetést. A katonai kitüntetéseim egyrészét a kitűnő térképismeretem
miatt, az eltévedt alakulatok megkeresése és vezetéséért kaptam. 1970 évi nagy árvíz után az
Egészségügy minisztertől Érdemes orvos címet, a Magyar Népköztársaság Elnökétől 1985ben Sport érdemérem Bronz fokozatát vettem át. 2016-ig is aktív sportoló, kiváló
természetjáró voltam, a természetjáró kerékpáros-, vizi-, sí- és gyalogos- túrákat végzem. A
Honvéd Bottyán Sportegyesület elnöke, 2013-tól tiszteletbeli elnöke vagyok. a Magyar
Természetbarát Szövetség örökös tagja 2005.06.11-től.
A katonaorvosi munkámat a nyíregyházi magasabb egység egészségügy biztosítását
végeztem, a műtéteket a nyiregyházi kórház fül-orr-gége osztályán, szakorvosi rendelést
Nyíregyházán a rendelőjében. A záhonyi MÁV Szakorvosi rendelőjében dolgoztam részállású
szakorvosként megalakulásától 1970-2005-ig (az intézet megszűnéséig), később, mint MÁV
üzemorvos tevékenykedtem. Legnagyobb örömömre a záhonyi polgármesternőtől 2017
október 20-án a 80. születésnapomon ajándékot kaptam!
Nyaranta 1-1 hónapig a fehérgyarmati fül-orr-gégész főorvost helyettesítettem 10 éven
keresztül. Orvosi munkámat mindenkor a legnagyobb odaadással, lelkiismeretesen,
legjobb tudásommal végeztem.
Az idén vezettem a 49. Nemzetközi Tisza Túrát, közreműködök a Bodrog-, a Hernád
és a Sajó vizitúrák vezetésében.
A nyíregyházi főiskolások egy hetes „gyalogos” táborát 19 éven át patronáltam a
Bükk-hegységben.

Sok éves tevékenységemért számos kitüntetést kaptam 1985-ben, Eszterházy Miksa
Emlékérmet, Természetjáró Emlékérem ezüst fokozatát. Kiváló Sport Szervező érdemérmet
1998-ban. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzattól Kovács József díjat kaptam
2005-ben. Tagja vagyok az MTSZ aranyjelvényesek klubjának. 2013. február 17-én Vargha
Tamás HM parlamenti államtitkárától díszoklevelet és emlékkönyvet kaptam.
Régebben 5x7 napot síztem a Francia-Alpokban, mostanában az Alacsony-Tátrába
Jasnára jártam sízni március közepén 1-1 hétre.
Nyugdíjba vonulásom után gyakorlatilag Lillafüreden lakom, a Fehér-kő alatt.
Nagy örömömre szolgált, hogy 2012-ben Rahótól - Tokajig sikerült leeveznem a Tiszán.
Feleségem nyíregyházi tanárként több száz tanulójával 40 éven át túrázott.
Megtanította a gyalogos-, vizitúrázást és a sízést, ezért nyugdíjazásakor Nyíregyháza Kiváló
Pedagógusa címet kapott 1990-ben. Én pedig „Panni bácsi” lettem ezen túrákon!
2015 decemberében jelent meg A TISZA vizitúra és kerékpáros útikalauza
második kiadása.
Most van nyomdai előkészítés alatt az általam szerkesztett és írt Zempléni-hegység
turistakalauzának 3. bővített kiadása.

Nyíregyháza, 2017. november 8-án.
Dr. Egri Kiss Tibor

