
TÚRA A VELEBIT-HEGYSÉGBE
2018. október 31. – november 04.

21-en  indultunk  el  Brózs  Józsi  kisbuszával  és  három autóval  a  Paklenica
Nemzeti  Park melletti  Starigradba.  A határ után megnéztük Varazsdot,  majd
tettünk  egy  kis  kitérőt  Rijeka  irányában.  Végül  is  mindannyian  szerencsésen
megérkeztünk  szállásunkra.  Voltak,  akik  a  tengerparti  naplementében  is
gyönyörködhettek.  Ekkorra  kiderült,  hogy  a  csúcstúráról  a  várható  rossz
időjárás miatt le kell mondanunk.

Az első túranapon Polgár Lajos vezetésével a Kis Paklenica szurdokot jártuk
be a néhol 300 méteres sziklafalak között, helyenként kötelekbe kapaszkodva.
Ezen  a  napon  13,6  km-et  és  1080  m  szintet  tettünk  meg,  amelyet  Gyula  is
teljesített csípő- és térdprotézise teljesítőképességét a végletekig tesztelve
Erzsike gondos figyelme mellett. Egy idő után már az eső is rázendített, és a
vizes  köveken  csúszkálva  lefele  baj  nélkül  elértük  az  autókat.  Sárközi  Adél
tízéves túratársunk kitűnt fáradhatatlanságával,  (édesapjának sem volt mindig
könnyű tartani vele a lépést), szóbeli dicséretben részesítettük. Aki még bírta
erővel,  politikai  vitafórumot tartott.  A gyengébbek hamar ágyba bújtak,  és a
szúnyogokkal hadakoztak.

A második túranap szintén rossz időt ígért. Ekkorra már mindenki a norvég
időjárás-jelentést bújta reménykedve a csodában. Ezen a napon a Nagy Paklenica
szurdokot  jártuk  be:  13,7  km-en  600  m  szintet  teljesítve.  Eleinte  egész  jó
időben  csodáltuk  a  függőleges  sziklafalon  mászókat  Winettou  nyomdokában
haladva a Lajos szerinti babakocsi úton. Huszi élcelődve megjegyezte: „megnézné
Lajost, amint babakocsit tol rajta”. Bepillantottunk Tito bunkerébe is, amely ma
modern kiállító- és előadóterem. Két menedékházat látogattunk meg. Lógott az
eső  lába,  ezért  néhányan  menekülőre  fogták,  és  még  a  felhőszakadás  előtt
elérték  a  parkolót,  míg  a  kitartóbbak  a  felső  menedékházban  kóstolgatták  a
tulajdonos pálinkáját.  Ennek aztán az lett az ára,  hogy a legnagyobb szakadó
esőben  kellett  visszajönniük.  Este  a  csapat  fele  bement  Zadarba,  ahol
megnéztünk két román kori templomot és a várfal megmaradt részeit a kapukkal.
Meghallgattuk  a  tengeri  orgonát,  és  tekeregtünk  a  hangulatos  kis  utcákon
(köszönet  Robinak  a  szakirodalomért).  Este  Rikiki  bajnokság  kezdődött,
amelyben Mónika lealázta a fiúkat. Ez súlyos nyomokat hagyott egyesek lelkében
(szilveszteri kvízkérdés: vajon melyik túratársunk volt másnap letörve, mint a bili
füle?).



A harmadik túranapon végre kisütött a nap, és eltehettük az esőkabátunkat.
15,6  km-t  és  800  m  szintet  tettünk  meg  bejárva  a  Bojinac  hegyet.  Lajos
terminológiájában „a hely néhol kicsit kitett”.  Ez a valóságban azt jelentette,
hogy  a  tériszonyban  szenvedők  a  határaikat  tágíthatták  a  sziklafalon  a
repedésekben fölmásztukban. Néhányan egészen a csúcsig kúsztak fel, addig a
többiek egy óriási sajtlyuk peremén gyönyörködtek a csodálatos kilátásban. Berci
kiváló megfigyelőképességéről tett tanúbizonyságot, két viperát is felfedezett,
sőt, Lajos kívánságára az egyiket ott is tartotta, míg a többiek odaértek. Innen
lefelé „szekérúton” (ismét Polgár Lajost idézve) haladtunk lefelé. Egy ponton a
csapat szétszakadt. Egyesek gombát szedtek (szilveszteri kvíz előzetes: vajon ki
szedhetett gombát útközben?), mások autót stoppoltak le (Adélka korán kezdi!),
miközben  túravezetőnk  kiskorú  túratársunkra  várt.  Ismét  mások  túltolták  a
hiányos  felfestésnek  köszönhetően,  és  fáradhatatlanul  talpaltak  a  murvával
felszórt szerpentinen az autók irányába (Eszter, Erzsike és Marci). Attilának és
Lajosnak  azonban  sikerült  majdnem  minden  báránykát  visszaterelnie  a  köves
útra,  amelyen  jócskán  leereszkedhettünk,  hogy  aztán  a  másik  oldalon  újra
felkapaszkodhassunk.  Ezen  a  túranapon  Niki  is  beavatást  nyert  egy  kő
formájában,  amelyet  egy  vicces  túratársunk  olyan  gondosan  helyezett  el  a
hátizsákjában,  hogy  Niki  a  többszöri  célozgatás  ellenére  sem találta  meg.  A
parkolóban végre megszületett a hőn áhított csoportkép is. Este volt ének (Brózs
Józsi) és versmondás (Mályi Józsi, Párkány Erzsike, Jani és Józsi), majd ezen az
estén  is  folyt  a  kártyázás  (rikiki  és  uno).  Melinda  pedig  megmártózott
alkonyatkor  a  jeges  habokban  a  parton  pufi  kabátban  kutyát  sétáltatók
legnagyobb örömére. Másnap hajnalban már Jani és Attila is csatlakozott hozzá
ebbéli tevékenységében.

Az utolsó reggel gyorsan összecsomagoltunk, és elindultunk a Plitvicei tavak
felé,  amelynek  mindkét  részét  megnéztük  a  „járókerettel  teljesíthető  úton”
(Polgár  Lajos  szíves  közlését  idézve).  Gyula  és  Erzsike  egy  hónapon  belül
másodszor  jártak  itt,  de  egyáltalán  nem  bánták,  hogy  egy  másik  arcát  is
megtapasztalhatták az Unesco Világörökség eme részének. Nagy szerencsénkre
nem voltak sokan, így kiélvezhettük a látványt, és a fotósok (Attila, Erzsike és
még sokan mások) is tobzódhattak.

Hálás köszönet a szervezőknek: Lajos-Hajni és Attila-Eszter (Isten tartsa
meg  szokásukat!)  és  a  pilótáknak  a  hosszú  vezetésért,  Ildikónak  pedig  a
kapcsolattartásért és az adminisztrációért!
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