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Csapattúrán a Zemplénben
A Zemplénbe hívta túrázni csapatát Juhász Tiborné, szakszervezetünk záhonyi területének vezetője.
Az invitálást sokan elfogadták, és többségünk nem igen tudta, mire vállalkozik, amikor az autóbusz
elindult Záhonyból. Juhászné köszöntötte a mozgásra vágyókat, majd
átadta a szót – no és a „parancsnoki
hidat” – Nagy Attilának, aki nem a
képviseletvezetőnk
helyetteseként,
hanem
túravezetőként
segített
bennünket. Szakavatott ember, túravezető vizsgája is van, ráadásul VSZtag, úgyhogy rábíztuk
magunkat.
Kilenc óra tájt érkeztünk
Hercegkútra,
ahol a
Gombos-hegyi pincesor
mellett
indultunk
a
Kálvária meghódítására.
Sikerünket
a
kilátó
„elfoglalása” koronázta,
de valami azt súgta, ez
csak amolyan bemelegítés volt a kellemes,
napsütéses szombatunk reggelén. Így talán nem
csoda, hogy Tolcsván erőt gyűjtöttünk, majd Óhuta
következett, és egy csinos kis hegy lábánál
parkoltunk. De az igazság az, hogy sokunknak,
nekem mindenképp elég magasnak tűnt az elénk
táruló látvány. No, de mély levegő, és jókedvűen,
szép házak között sétáltunk a hegyünk felé.
Attila elmondta a legfontosabb tudnivalókat, például, hogy odafent nem lesz
térerő, tehát a simogatós telókkal nem
sokra megy, aki eltévedne. Ám sebaj,
jövőre érte jövünk! Leginkább az tetszett,
hogy kitartás, meg a túrázás egyik
alapszabálya, miszerint törekedjünk arra,
hogy csak a lábunk nyomát hagyjuk
magunk után. Megtudtuk azt is, hogy a
Bődi Gábor Emléktúra útvonalát fogjuk
végig járni, majd kellő tisztelettel
felnéztünk az előttünk álló emelkedőre, és
serényen követtünk Attilát.
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Már ameddig, mert bizony hamar pihenőre vágytunk, elsőként a Nagy
Gömböc Kő adott erre alkalmat, majd a Ne add fel pihenő, ahol sokaknak
jól esett üldögélni kicsinyt. De
nem volnánk mi, ha nem küzdenénk tovább, mígnem elérkeztünk a Kínok vége pihenőhöz.
A nehezén már majdnem túl
vagyunk – bíztatott Attilánk,
amit még néhányszor megismételt, mi meg próbáltuk tovább
követni. Közben „fafirkával” is találkoztunk, és nagy
öröm volt mindenkinek a Babuka-tó mellett nézelődni,
majd az Emőke-pihenőnél gyakorolni a szabad
lélegzés kiváltságát. Hamarosan megérkeztünk egy
kisebb Trianon-emlékhelyhez, és továbbhaladva már
nem csak Attilában, de önmagunkban is egyre jobban
bíztunk. Igaz, egy könnyedebb rész következett, hogy
a végén a Szelekfej-szurdokhoz érkezzünk. De már
tudtuk,
kisebb
egyensúlyvesztéseink
ellenére
hamarosan mienk a győzelem.
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A Bíborka-forrás után a
szurdok kövei és fái
ismét küzdésre bírtak
bennünket,
még
a
Juhászok is válogatott
túrabot után néztek. De
kárpótolt bennünket a
fenti jól eső pihenés,
majd erőgyűjtés után
hegyi sétánk második
felének
megtalálása.

Természetesen
túravezetőnknek
hála,
sikerrel jártunk, és mihamar megtanultuk,
lefelé sem mindig könnyed az élet. De
mindenképp gyorsabb, nem beszélve a
„sóhajok hídján” megtapasztalt felemelő
érzésről: megcsináltuk!

A technikának és Nagy Attilának hála kiderült, hogy a
több, mint nyolc kilométeres túra során majd négyszáz méteres szintkülönbséget gyűrtünk le. A
pihenők nélkül kicsivel több, mint két óra alatt 3,7 kilométer per órás sebességgel haladva elégettünk
hét-nyolcszáz kalóriát.
Ismét pihenő következett a parkolóban, majd felsétáltunk amolyan levezető körként az óhutai Pálos
kolostortemplom romjaihoz, illetve a Könnycsepp-tó mellett gyönyörködtünk a zempléni tájban.
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Végül utunk Regécre vezetett, ahol már „tapasztalt”
túrázókként mentünk fel a várba, és természetesen
vissza. Közben azon elmélkedtünk, miért ilyen
hosszú az alig két kilométeres út, de hamar
kitaláltuk, az emelkedő a bűnös, nem a lábaink.
Utóbbiakra viszont igencsak ráfért a pihenés, sőt,
rendesen meg is éheztünk, ezért a nap végén
Vámosújfaluban ért bennünket az estebéd, no meg
ismét némi erőgyűjtés, borkóstolás formájában.
Az est szép pillanati voltak, amikor Juhász Tiborné,
képviseletünk vezetője egy üveg pezsgővel
köszöntötte
Rebenkó
János
tagtársunkat
születésnapja alkalmából.

Hazafelé menet pedig kellő vidámsággal
nyugtáztuk, nincs az a hegy, amit meg ne
másznánk – egy következő alkalommal, együtt,
csapatban.
Dolhai József
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HUMORSAROK
INFORMÁCIÓCSERE
Két Toll törzsfőnök séta közben találkozik Édes Mézzel. Gyorsan lezavarnak egy menetet, majd
Két Toll így szól:
– Idefigyelj asszony! Ha kilenc hónap múlva gyereked születik, tudd, hogy tőlem van!
Mire Édes Méz:
– Idefigyelj, Két Toll! Ha tíz nap múlva is ilyen nyugodtan sétálhatsz a táborban, tudd, hogy
Mérges Bika még nem sejt semmit…!

ELTÉRŐ TAPASZTALATOK
Házi feladatként idegen szavakat kellett gyűjteni, a tanító néni Mórickát szólítja, milyen szót
talált?
– Perverz – válaszol Móricka.
– Jó, akkor most magyarázd meg a jelentését, de nem használhatsz csúnya szavakat!
Mire Móricka: Két nő sétál fagylalttal a kezében, egyik nyalja, a másik rágcsálja. A tanító nő
szerint melyik a férjezett?
Rövid gondolkodás után a tanító néni a rágcsálót választja.
– A férjezett az, amelyik karikagyűrűt hord – szólal meg Móricka – amire a tanító néni gondolt, az
a perverz.
Balogh Attila
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