
A reggeli hét órás találkozóra szinte mindenki pontosan odaért. 
Szépen összegyűlt a csapat, bár az idő elég hűvös volt, nem kezdődött úgy, mintha ez a nap 
lenne a kirándulásé. Szerencsénkre később nagyon szép idő lett. 
Csatlakozott hozzánk két külsős is, Orsi és Tibi, akikkel én ekkor találkoztam először. Később 
kiderült, hogy Tibi is volt Cipruson, talán PHU-ék csapatával a Velosokkal. 
Kis várakozás után telefon Évától, majd egyeztetés után elindultunk Rétságra a megbeszélt 
benzinkúthoz. Az út gyorsan telt, és várni sem kellett sokat. 
Innen már együtt ment a kis csapat,Gaber 150km-es Renaultjában ültem én, Gaber és Tibi, mi 
mentünk elöl, majd Árpi, RPeti és Orsi, valamint Éva és Viktor zárta a sort a Golffal. 
Az autókat Kutasón állítottuk le, ott a csapat része kiszállt, és két autót átvittek Alsótoldra, 
mert az olt a túra utolsó, befejező pontja. 
Amíg az autókat elvitték, mi a helyi melegedőbe várakoztunk, ahol hidegebb volt, mint kint. 
Velünk együtt várakozott a kocsma macskája is, aki állandóan dörgölőzött egy kis 
ennivalóért, persze nem hagyhattuk ki, hogy ne simogassuk meg. 
Gaber hozta vissza a többieket, így az ő autója a kezdőponton maradt. Átöltöztünk, és kis 
melegítés után nekivágtunk. 
Elindultak a történetek, és az általunk kiválasztott útvonal elejének a megkeresése. Ha jól 
emlékszem, ez a sárga jelzés volt, és szinte égig ezen maradtunk. Az út eleje egy régi erdészet 
által kivágott út volt, amit nem nagyon használtak már. Hó nem volt valami sok, de a táj azért 
fehér volt. 
Kellemesen telt az út, kerültük a befagyott pocsolyákat, persze betörtük mindet, és ahol 
tudtunk fotózgattunk. Az eleje elég meredek volt, de nem mondanám nehéznek, mert nem 
tartott sokáig. Az út negyedénél találtunk egy geodéziai alappontot(pont amilyen a Csóványos 
tetején van),természetesen megmásztuk, mert tiszta volt az ég, és messzire el lehetett látni. Be 
olt zárva az ajtaja, de kis ügyeskedéssel kinyitottuk. Éva nem nagyon akart egyáltalán 
bemenni, de valahogy sikerült még arra is rávenni, hogy feljöjjön. Igaz, úgy lépett, mint 
amikor nagymamámtól elhoztuk a kutyát, és keresztanyámék belvárosi bérházába felvittük a 
harmadikra, olyan tériszonya volt, hogy majd ki fehéredett :D 
De Évának sikerült nagyjából legyőznie. 
A kilátózás és fotózkodás után mentünk tovább a geoláda irányába. Nem volt olyan messze a 
„kilátótól” ,a GPS toronyiránt mutatta, így hát mi is toronyiránt mentünk. A láda az egyik 
domb legtetején volt elhelyezve, Árpival versenyt futottunk az utolsó pár méteren ☺ 
Mikor mindenki felért, átnéztük a ládát, majd beirogattunk a füzetkébe. Elég gazdagon volt 
felszerelve a láda, Árpi alig bírta visszacsukni . Annyira jó idő volt, hogy leültünk 
elfogyasztani az elemózsiát, és tartottunk egy hosszabb pihenőt.  
A domb tetejéről egész jó volt a kilátás, a Nap meg sütött ahogy tudott. Ezután már csak 
hűvösebb lett. A Hollókői várat csak a hegy lábáról láttuk, mert az Ófalura és a várra nem volt 
elegendő időnk, így valamiről le kellett mondani. Az Ófalut választottuk, mert nem is tudtuk, 
hogy a várat nyitva találjuk e. Az Ófalun végig sétálva megnéztük a házak homlokzatának 
kialakítását és szerkezetét. 
A kék jelzést, ami a faluból kivitt, nagy nehezen találtuk meg, harmadik keresésre azért 
sikerült. Közben csúszkáltunk, körtét rúgdostunk. 
A faluból az út felvitt egy domb tetejére, majd onnan egy völgybe ereszkedtünk le, ahol 
elkezdett ránk sötétedni. Mire besötétedett, akkor értünk Alsótoldra, ahol Éva és Árpi autója 
állt. Behuppantunk, és visszamentünk Kutasóra, ahol Gaber autója parkolt. Elosztottuk 
súlyainkat, búcsúzkodtunk, és neki indultunk. 
A GPS jól megviccelt minket, és egy baromi nagy kerülővel értünk csak Rétságra. Konkrétan 
nem tudom ez hogyan sikerült, én már kicsit alukáltam a hátsó ülésen. 
Nagyon jó túra volt, élveztem, az idő pedig egyenesen kegyes olt hozzánk, hogy ilyen 
Napsütésben tudtunk gyalogolni. 18km-t gyalogoltunk le, a többit majd Gaber track-je. 


