Balatoni Postás Bringatúra 2021
Leltár: 1 Balaton, 3 nap, 46 település, 73 bringás, 210 kilométer, 1000 élmény
Tavaly még hagyományteremtő, míg idén már hagyományőrző jelleggel vágtunk neki
a Balaton körbetekerésének. A táv nem kicsi, és nemcsak lábbal, de fenékkel is bírni
kell az utat. A tavalyi tervünkön nem sokat változtattunk, hiszen minden úgy volt jó,
ahogy volt. Remek idő, remek szállás és ellátás, erőnlétnek megfelelő táv-ütemezés,
izgalmas megállók, szuper társaság. Nem gondoltuk volna, hogy a tavalyi rekord
létszámot idén sikerül megdöntenünk. Ismét teljesen jól lőttük be a képességeinket,
ugyanis a túra terv szerint valósult meg, íme:
Első nap: A csapat Balatonszentgyörgyön gyülekezett, ahonnét KeszthelyBalatongyörök-Badacsony-Tihany útvonalon tettük meg az első 80 kilométert, illetve
ki-ki ennél többet, az egyéni elbóklászások függvényében. A balatongyöröki
szépkilátást követően a szigligeti bringás pihenőben fogyasztottuk el a helyben
készített taccot, vagy burritót, ahonnét Badacsonytomajba tekertünk az ebédet követő
kávéra, fagyira, sütire. A révfülöpi megállóban már jelentkeztek a fáradtság jelei:
megtörtént az első bringás borulás – álló helyzetből. Elsősegélyre szerencsére nem
volt szükség, csak egy kis tisztogatásra az olajfolt eltávolítása miatt. Mire a Bringakali
nevű megállóba értünk, túl voltunk a második esésen, melyre az „áldozat” itt sem
tudott pontos magyarázatot adni. Kisebb elsősegélynyújtást követően meg sem
álltunk Tihanyig. A tapasztaltabbak már tudták, hogy nem az első adandó alkalommal
kell befordulni a félszigetre, hiába is mutatja a kerékpáros tábla azt. Aki hitt neki,
hosszú kaptató után felért a városba, ahonnét már csak fékeznie kellett a kikötőig. A
csapat szerencsésen révbe ért, és a naplemente fényében szeltük át a Balcsit. A
szántódi szálláson elfogyasztottuk a megérdemelt vacsoránkat, és a nem mindennapi
teljesítmény elismeréséért ajándék vászontáskát kaptak a résztvevők.
Második nap: Szót fogadva és sajátosan értelmezve a tihanyi „vissz”-hangot, másnap
visszatértünk. A reggeli kompátkelés alatt a mi Balatonunk bebizonyította, hogy nem
véletlen nevezik „magyar tengernek”. Olyan hullámokon kellett átkelni, hogy
belekóstolhattunk a tengeribetegség érzésébe. A sikeres átkelés után alig vártuk,
hogy megérkezzünk Balatonfüredre, hiszen ennek a helynek a hangulata már
korábban is megfogott minket, és most sem csalódtunk. Csöpivel készült kötelező
szelfi után meg sem álltunk a Mágustanyáig, ahol babzsákokon igyekeztünk kipihenni
a délelőtti kerekezést. Csak az ugrasztott újra nyeregbe, hogy Balatonalmádiban, a
cukrászdában visszaállíthatjuk a vércukorszintünket. Kellett is az erő, az akarattyai
emelkedőhöz, de a kilátás sok mindenért kárpótolt. Az álló helyzetből a virágoskertbe
dőlt társunk felsegítése után begurultunk Siófokra. Igen, kipróbáltuk, és igen, alkalmas
volt a víz egy rövid megmártózásra. Innét már különösebb emelkedő nélkül haladtunk
Szántódig. Legnagyobb kihívás a nyereggel való küzdelem volt, amely során nagy
segítséget nyújtott, hogy többször is le kellett szállni az útmenti fagyisok és büfék
közelebbi szemrevételezése miatt. A vacsora és az esti közösségi élet után azzal a
tudattal feküdtünk le, hogy a nehezén már túl vagyunk, és, biztos, hogy ismét
megcsináljuk!
Harmadik nap: Ezen a napon a déli parton haladtunk, és örömmel tapasztaltuk, hogy
a tavalyi pályát javították, több szakaszon felújították. A balatonszemesi rövid pihenőt
követően célba vettük az előző évben már bevált kikötői büfét: lángos, palacsinta,
hamburger. Itt megfogadtuk, hogy Balatonfenyvesig már többet nem eszünk. Na jó,
ott is csak egy fagyit, legfeljebb egy pizzát, azzal már kihúzzuk a hátralévő 9 kilométert
Balatonszentgyörgyig. A három kellemes nap után egyáltalán nem akarózott
hazaindulni, a többszöri búcsúzkodás után a kiéhezett társaság egy része az idő
húzása érdekében még egy spontán „búcsúvacsorát” is tartott Balatonszentgyörgyön.
A Balaton ezer arcát ismerhettük meg a három nap alatt, az élmény megunhatatlan!
A jövő évi jelentkezési lista már most kezd megtelni! ☺
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