III. Tokaji Bakancsos Bortúrák
Az MVSC Természetjáró Szakosztályának tagjai a 2010. évi – a tokaji borvidék jellegzetes
borairól (hárslevelű, furmint, szamorodni, aszú) elnevezett - 15, 25, 35, és 50 km-es
teljesítménytúra sikerén felbuzdulva úgy döntöttek, hogy megpróbálják a harmadik bortúrát is
megrendezni.
A túra kiírását továbbítottuk a Teljesítménytúrázók Társaságának, hogy éves túra naptárában
meghirdethesse, majd elkezdődött a támogatók keresése, a Környezet- és Természetvédelmi
Igazgatóság engedélyének megkérése, valamint a túrák helyszínének bejárása, annak
felmérése, mit kell elvégeznünk ahhoz, hogy a túrázókat megfelelő körülmények között
fogadhassuk.
Ennek érdekében több alkalommal szerveztünk túrát a tokaji Nagy-Kopasz környékére.
Ötletként felmerült, hogy a 25 km-es táv útvonalába eső - Tarcalról a Nyavalya 318 m-es
magassági pontig vezető - korábban szalagozással kijelölt szakaszt turista útjelzéssel lássuk
el, ezzel bővítve a Nagy-Kopasz turista útjainak kínálatát.
Az ötlet megvalósításakor kiderült, nem kis feladatot vállaltunk magunkra, mert a szőlők
között felvezető útnak voltak szinte járhatatlanná vált, elbozótosodott szakaszai. Nehéz
munkával sikerült az utat járhatóvá tenni, és elkészítettük az új, piros négyzetjelzést, mely a
Tarcal főutcáján vezető piros sávjelzést és a Nagy-Kopaszról Bodrogkeresztúrra levezető
piros keresztjelzéseket köti össze.
A többi turista utakat is végig kellett járnunk, és a bozóttal benőtt szakaszokat ki kellett
tisztítanunk, járhatóvá kellett tennünk, valamint több helyen a már meglévő turistajelzéseket
is javítgatnunk kellett.
Szeptember 11.-ére, a túra napjára elkészültünk a munkálatokkal. A jelzett turista utakon
kívül eső részeken szalagozással jelöltük ki az útvonalat.
A túrára a négy különböző távon az előző évitől több, összesen 190 fő nevezett be – többen az
ország távolabbi vidékéről érkeztek -, és valamennyien végigjárták a választott útvonalat. A
túra során megismerhették Tokaj, Tarcal, Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud és Szegi
településeket, gyönyörködhettek a hegyaljai táj szépségében, és a hatalmas szőlő
ültetvényeket járva bepillantást nyerhettek a szőlészetek munkájába is. A túra végén pedig az
emléklap és kitűző átvétele után mindenki megízlelhette az általa teljesített táv névadó borát.
Összességében úgy érezzük, szép élményekkel távoztak a résztvevők, jó véleménnyel voltak
az útvonalakról és az út során megismert vidékről, a rendezésről.
Teljesítménytúránk sikeres lebonyolításában segítettek bennünket és köszönettel tartozunk
támogatóinknak: a BAZ Megyei Közgyűlés elnökének, a Tokaj Kereskedőház Zrt-nek, a
Nyír-Márvány Kft.-nek, a B.A.Z. Megyei Természetjáró Szövetségnek, a Vasutas
Természetjárók Szövetségének, a tokaji Tokaji Ferenc Gimnáziumnak, a tarcali Könyves
Kálmán Művelődési Háznak, a szerencsi Bon-Bon Kft-nek, a tokaji Tourinform vezetőjének
és szakosztályunk lelkes tagjainak, akik az előkészítés és a rendezés munkálataiban részt
vettek.
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