És néhány visszajelzésetek a túránkról - melyek igazán jól estek - és lendületet
adnak nekem és a munkatársaimnak….
Sziasztok!
Gratulálok a túra szervezéséhez. Jól éreztem magam, az útvonal nagyon tetszett és a
látnivalók is érdekesek voltak. Sátoraljaújhely és Debrecen kivételével minden új volt
számomra. Az utak minőségéről nem ti tehettek, ahogy a hidegről sem, de ha utóbbin jövőre
tudnátok kicsit "változtatni" (esetleg korábbi időpont) az jó lenne, mert most a Ninja se volt
elég gyors, hogy még a megfázás előtt Pestre érjek :)
Persze azért jövőre is megyek ha ráérek.
Üdvözlettel,
H. Zoltán
(Budapest)
Kedves Lányok, Fiúk!
Köszönetünket szeretnénk kifejezni, azért, hogy időt, s fáradtságot nem kímélve kis
csapatotok egy ilyen felejthetetlen napot hozott össze. Nektek köszönhetően megvan a jövő
nyári nyaralási terv, ugyanis nagyon szép helyeken kalauzoltatok minket, mi pedig
elhatároztuk, hogy itt bizony sokkal több időt is el lehet tölteni, s el is fogunk.
Reméljük azért ti is jól éreztétek magatokat, s idén nem lett ráfizetéses a túra.
Köszönettel:
Szandi és Attila
Sziasztok!
Szerbusztok!
Péter azt mondta, hogy amikor kortyintunk a a furmintból, gondoljunk rátok is. Én kortyintás
nélkül is erre a remek napra, remek motorozásra gondolok; és persze rátok, akik
megszerveztétek. Nagyon köszönöm nektek!
Kellemes hetet, és kellemes pihenést (amennyire lehet) kívánok!
B. Béla

Nagyon köszönjük a rendkívül jól megszervezett túra élményeit,bízunk benne,hogy még sok
ilyen remek hétvégi motorozásban lehet részünk Veletek együtt!
Üdv: H. Andris
G. Laci
K. Laci

Sziasztok!
Szeretnénk köszönetet mondani a nagyszerű és mindenre kiterjedő szervező munkátokhoz
ami a tegnapi túrát jellemezte !
Úgy látszik jó kapcsolatban vagytok az "Égiekkel" is ,ami a jó időt illeti .
Szép útvonalon ,remek társasággal motorozhattunk együtt !
Várjuk a tavaszt is !
S. Zsuzsanna

,D. László utasa

Nagyon örülünk, hogy részt vehettünk ezen a nem mindennapi túrán. Még ilyenben nem
igazán volt részünk. Mi voltunk azok, akik szerintem utoljára értek oda. Olyan 6 -7 óra
között értünk Sátoraljaújhelyre. A google maps szerint nagyjából 400 km-es volt az össz. táv,
mi 500km-t tettünk meg J. Az viszont hozzátartozik, hogy későn vettük észre, hogy
Paszabnál van a szövőszékház és Rakamazról fordultunk vissza, hogy, megnézzük azt is.
Ebből kifolyólag kevés volt a benzin és Boldogkőváralja után Encs felé kitértünk, hogy
tudjunk tankolni. Meg mi reggel 9 órakor indultunk. Persze ez még belefért volna, ha nem
időztünk volna annyit az állomásokon. De hát pl.: Tiszaberceli gőzüzemű vízemelőnél mire
megtudtuk, hogy pontosan mi, hogy működöt… és persze mire átbeszéltük a múzeumőrrel
ezeket a régi magyar vasakat és az akkori magyar iparágak történelmét, eltelt egy kis idő. De
jót volt valami újat tudni. Legközelebb azért megpróbáljuk veletek tartani az iramot. Egy
kicsit hűvös volt, de jól fel voltunk öltözve és nem fáztunk.
Reméljük legközelebb is el tudunk menni.
Köszönjük a bort.
üdvözlettel: K. Zsanett és M. András

Sziasztok!
A tegnapi túra szuper volt, nagyon szép utakon és érdekes helyeken jártunk. Köszönjük a
profi szervezést, legközelebb is biztosan megyünk.
Üdvözlettel:
Sz. János
és Edit
Szia Tamás és a Csapat!
Köszönjük a beszámolót, erre csak annyit tudunk sóhajtani, hogy: "Ej, ha én is, én is köztetek
lehetnék, szép magyar vitézek, aranyos leventék!" A kedvenc helyeinket jártátok végig,
milyen jó lett volna Veletek menni! Reméljük, a következő év jobban fog sikerülni, ami a
motorozást illeti.
További szép őszi motoros napokat!
Üdv: Sz. Lajos, Kata

