
 
 
 
 
A IV. Yamaha Tájékozódási Túra  a szervezők szemszögéből... 
 
 
 
   Szombaton még egyszer – ezúttal negyedik alkalommal - lejártam az útvonalat ill. pontokat, 
hogy minden rendben van-e. Idehaza a többiek még a maradék térképeket „fésülték” össze, meg 
Karcsi szerzett rekeszeket a 110 üveg bornak.  
 
   A túra napján hétórakor indultam ki utánfutósan, felkészülve minden eshetőségre - és mint 
tudjuk, látnoki gondolatok voltak ezek.   
 
- Most csak ügyesen! Nem kaphatok még defektet sem, mert nem érhetnek hamarabb oda a 

túrázók, mint én!  - gondoltam magamban. 
-  
 Máriapócson szerencsésen leadtam a térképeket, és kifordulva Rakamaz felé, már jött is velem 
szembe az első ötfős motoros csapat, mire újra magamban:  
 
- Te jó ég! Ezek mennyivel jöttek ?! Még csak 8.25 van!  
 
Közben a többiek - Magdus, Bianka, Alíz, Peti, Imi, Kari -  benn rajtoltattak a cég előtt. Nekem 
egy kis pihenőm lehetett, mert már csak a Boldogkő Várához kellett térképet vinnem, a többi a 
helyén volt már. 
Úgy taktikáztam, hogy kb. a pálya közepén helyezkedjek el, hogy ha bármi van, bárhol gyorsan 
ott lehessek. Közben Peti és Alíz telefonált, hogy mindenki elrajtolt, indulnak ők is.  
 
- Na jó! Eddig minden OK!  - gondoltam. Lassan közeledtem a várhoz, mikor kezdődött a 

„szimultán játék” az SOS, és a saját telefonommal –meg a hívókkal. 
 
Valahogy így:  
       
 (Motoros 1.) 
- Szia! Elvesztettem a rendszámom! Nem találta meg valaki? 
- Próbálok utánanézni – válaszoltam, de már szólt is a másik teló: 
 
(Éttermes 1.) 
- Szia Tamás! Akkor kezdjük az ebéd kisütését! 12-re itt lesztek? 
- Igen, igen! Megyünk! Mehet a sütés, főzés! 
 
(Motoros 2.) 
- Hali!  Leállt az FJR-em, és nem világít az üresjárati, pedig nullában vagyok! Mi a teendő? 
- Mindjárt próbálok utánakérdezni Joci szerelőnknél, és majd visszahívlak! 
 
(Motoros 3.) 
- Szia! Figyelj! A gőzgépnél nem akarnak térképet adni, pedig van szám a kártyámon! 
- Várj! Hívom János bácsit,  hogy miért nem ad. Addig maradj ott! 
- Már eljöttem! 
- Bakterház… 
 



 
(Most én hívom János bácsit.) 
- János bácsi! Tényleg nem ad térképet olyanoknak, akinek pedig szám van a belépőjén??? 
- Hát nem hát!  Mivel kérem szépen -  hát szóval – ugye  nem egyforma vastaggal van írva a   
      szám a belépőn, meg a térképen! 
- János bácsi! Az tök mindegy, hogy milyen vastaggal van írva !!! – tessék már adni térképet, 

ha egyezik a szám!  - közben tépem a hajam, meg másokat is mondok magamban. 
- Akkor adjak??? 
- IGEN! IGEEEN! Tessék adni! 
- Na jól van! Adhatok éppen!  
 
 
(Hívom Gabit a Szőttes Házban.) 
- Gabikám! Ha valakinek nem adott János bácsi térképet – mert nem egyforma vastaggal volt 

írva a szám -  küldjed vissza a gőzgéphez! Szóltam neki, most már fog adni! 
- Te akkor lehet baj van!?  Én is adtam ha különbözővel tollal volt írva a szám!  Nagy 

gond??? 
- Dehogy!  Csak a szám stimmeljen! Érted? 
- Ja!  Értem! Akkor rendben! 

 
Hívnom kellene az FJR-est, de Jocit nem értem közben el. 
Sebaj azért hívom a srácot! 
 
- Szia! Nem indult be az óta sem az FJR? 
- Mi???  Meglett a rendszámom? 
- Ja! Bocs! Nem téged akartalak hívni! Amúgy nincs meg sajnos… 
 
Na még egyszer: 
-     Na beindult az FJR? 
- Igen, 2-esben betoltuk, most megy!  
- Hurrá! Ha gond van hívjál! 

 
 

(Éttermes – Széphalmról, 12 óra felé.) 
- Jó napot Máthé úr! Kész az ebéd! Mikor érkeznek, mert utána csoportunk lesz! 
- Ö-ööö… Azonnal visszaszólok - utánanézek, hogy hol járnak az első motorosok. 
- Igen, igen! Várom a visszahívást! 
 
(Peti és Alíz .) 
- Megérkeztünk a célba, de még nincs itt senki! 
- Várjatok! Nektek is mindjárt visszaszólok!! 
 
Telefonálgatok ide-oda a kávézókba,  majd Petiéknek vissza! 
- Figyeljetek! Ezek még Tokajban „pocolnak”,meg  van aki  még csak most akarja a gőzgépet 

beindítani!  
- Ezek szerint 8.25-kor nem a mieinket láttad Máriapócsnál??! ☺ - nevetgél  Peti. 
- He-he!  Nagyon vicces! – mondom -  Ezek szerint nem… na mindegy!  
     Gyertek gyorsan vissza Tokajba,  járjátok végig a kávézókat, és szóljatok a többieknek, hogy 
azért még sok van háta, „ne aludjanak be”, ti meg jöjjetek utána  a „C” útvonalon. Az haladós 
és szép is! Én meg szólok a kajázó helyeken, hogy késünk. 

 
 



Közben felvittem a térképeket a várba, majd igyekeztem fel Újhelyen a Kalandparkba. Letettem 
a cuccot, meg kitettem a zászlókat ahová kellett. Szóltam az étteremben is, hogy jelentősebbet 
késünk.  
(Nagy volt a „lelkesedés” – főleg a kiszolgáló lányok körében – mert azt hitték, 2-kor mehetnek 
is haza.  Hát ez nem így lett… )   
 
Éppen V. Palival beszélgettük, hogy mikor feljönnek a motorosok, mindenkinek szervezünk egy-
egy kötélpályán való lecsúszást, mikor  újra szólt az SOS telefon: 
 
 (B. Imi.) 
- Sajnos baleset történt Mád és Tállya között. Jönni kellene valami trélerrel! 
- Indulok máris. Kb. ¾ óra, és ott vagyok! Nagy a gond? 
- Hát a motor az le lett zúzva, de szerencsére a vezetővel nincs nagy baj! 
- Most az a legfontosabb, a többi most mindegy! Megyek! 
 
(Aztán én Petinek meg Alíznak.) 
- Gyerekek gond van! Egy motor összetört, nekem mennem kell érte. Gyertek a célba a 

legrövidebb úton, hogy tudjátok fogadni az érkezőket.  
     Az érkezési lapokat, meg a pecsétet a parkoló őr kezébe nyomtam, hogy pecsételjen! 
      Ja! A bor a lányoknál az étteremben! 
 
A gyorsabb úton mentem Mád felé, ahol Attila és Feri várt és segített a motort felrakni a futóra! 
(Ezúton is külön köszönet nekik!) Elintéztük a rendőrségi papírokat, míg Tibi a sérültet kísérte 
el, majd én is indultam vissza a cél felé. 
 
 Sötétedett mire újra felérkeztem a célhoz, de örömmel láttam a vidám arcokat, és jól esett 
elmondani, hogy szerencsére nagyobb baj nem történt.  
Beszedtem a YAMAHA zászlókat, majd én is „megebédeltem” a széphalmi vendéglőnél. 
Éppen indulni készültem, mikor Zsanett és András még begurult a Fazerével.  
 
- Nem rohantunk, meg egy kicsit el is kavarodtunk.  - mesélték ☺. 
 
Nekik is átadtam  1-1 üveg Tokaji-bort, majd csendesen hazaindultam – már nem kellett sietnem 
sehová - így Tokajban leültem egy padra megpihenni kovácsoltvas-lámpák alatt, majd felhívtam 
Magdust – kedves feleségem. 
 
- Hali!  Na most indulok haza!  

 
Lejegyezte:  
Máthé Tamás , Debrecen, 2010 október 1-én. 
 

 
Külön köszönet: 
 
- Munkatársaimnak, - (Magdusnak, Biának, Alíznak, Petinek, Iminek, Karinak.) 
- Paszab jegyzőjének – V.  Gabinak  - aki külön teával és kávéval kedveskedett! 
- János bácsinak☺ - a gőzgépnél, 
- Krisztinek a várban a pénztárban, 
- Évikének Máriapócson,  
- A Kalandpark legénységének:  Istvánnak, Tamásnak, Palinak, és a felszolgálólányoknak,  
- A kávézókban: Nellinek, Valinak és Julikának. 

 


