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Nagy sikere volt a természetjárók felhívásának, melynek eredményeként – hallgatva a hívó szóra – a Női torna
szakosztálytól többen is képviselték a lányokat a gyönyörű szép Tokaj túrán.
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A szervezés egy kissé még döcögött, ugyanis az ötlet, hogy a korábban, az éves programfüzetünkben már kihirdetett
túrát nyílttá tegyük, sajnos egy kicsit későn, az indulás előtt egy héttel született. A futóktól reklamálták is ezt, Ők is
jöttek volna, de hát a naptáruk idő közben betelt…
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„A hűvösebb – már szinte hideg – őszi éjszakák hozzájárultak ahhoz, hogy a természet gyönyörű, színes ruhába
öltözzön. Gyönyörködjünk hát közösen e hétvégén az ősz színeiben pompázó Tokaj hegy látványában!” – így szólt
G. Nagy János, túravezetőnk felhívása, melyhez a Természetjáró szakosztály vezetője, Honvári Terézia is
csatlakozott:
„2018. júniusában Salgótarjánban, a MÁV VSC 70 éves jubileumi rendezvényén jól éreztük magunkat együtt és
kipróbáltuk más szakosztályok sportágait. Mi, turisták, most ugyan ezt az élményt kínáljuk nektek, gyertek ki a sötét
tornatermekből, a poros pályákról a jó levegőre a szabadba, szálljatok le a bicajról, cseréljétek át a futócipőt
túrabakancsra, hozzátok el az asszonyt, a férjurat és a gyerkőcöket is és váltsatok egy kis sétára Tokajban, hogy
aztán a túra végén pár korty nemes nedű kíséretében együtt örüljünk az ősz sok színének, meséljük egymásnak
élményeinket.”
Ilyen előzmények után vágtunk hát neki a jó időt ígérő napnak. Az elején még át kellett esnünk az átszállásos
buszközlekedés akadályain, de a próba (Bp. Keleti pu – Hatvan között) jól sikerült. Alig tettük le magunkat az ülésekre
a buszon, pár szót váltottunk az előttünk álló napról, készültünk fel rá lelkileg is; – Hoppá! – és már ott is voltunk a
vonatunkon, a jól megszokott síneken.
A tervezett útvonal: Tarcal vá. (100 m) – Bánya tó (120 m) – Dobai – Róka dűlő – Sípálya – Nagy Kopasz (528 m) –
Lencsés árok – Hétszőlő (100 m) – (Szőlő tanösvény) – Szalka (260 m) – Kusald árok – Kistokaj – Szerelmi pincesor –
Tokaj vá. (100 m). Mindebből csak a csúcs meghódítása és a tanösvény megismerése (immár sokadszorra) maradt
el, erősen fogadkoztunk, hogy majd legközelebb… Az út végén még szerét ejtettük egy kedves régi ismerősünkkel
való találkozásnak, aki két flaska tavalyi, a kezeink által már látott nedűvel kedveskedett a csapatnak. Messzire
szálltak dalaink, a hegy csak úgy zengett! Nem maradt el a végére beígért Szerelmi pincesor meglátogatása sem. A
már jól ismert helyen tettük le fáradt tagjainkat és kóstoltuk a jobbnál jobb tavalyi termést. Volt sok oka is a
koccintásnak, kinek születése napja, kinek negyedik unokája megérkezése volt az. Vásároltunk is a hazaiaknak, akik
velünk lettek volna, de sajnos sokuk nem jött el, ezért hát elvittük számukra is a Tokaj-hegy hírét-borát. A fáradt
csapat pedig a kijelölt időben szerencsésen megérkezett Budapestre.
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Lejegyezte: Sándor Tibor
A fotókat készítette: Fodor Éva és Sándor Tibor
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