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CSAK OLVASÁSRA!!!!!
Minden jog fenttartva

Ezt a könyvet az AKMT tagjainak ajánlom!

Azoknak, akik minden körülmények közt velem voltak
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ELŐSZÓ

Üdvözlöm a Kedves olvasót!

Udvarhelyi Zoltán vagyok, de a továbbiakban már csak mint BLUE, 
BLUE_SPEED, Kék főnök…stb. néven fog velem találkozni, hiszen a 
mai világban sok helyen már nick neveket alkalmazunk, főleg ha egy 
baráti társaságról van szó.
Ezen a pár oldalon szeretném mind a motoros, mind a motor nélküli 
társadalomnak  bemutatni  az  egyik  gondolatomat  amit  immáron 
sikeresen  valósítottam  meg,  egy  motoros  baráti  társaság  fizikai 
mivoltában.

Előre  bocsátom,  hogy  a  leírtak  a  saját,  egyéni  gondolataimat, 
véleményeimet tükrözi, így mást ez ügyben felelősség nem terhel.

A túra leírások tekintetében megpróbáltam azt az egyet  kiválasztani 
amelyik a legjobban tükrözi azt az életérzést, amit jelen körülmények 
közt átéltünk. Sajnos a nyelvezet tartalmaz egy-két olyan elemet, amit 
a konzervatív olvasó esetleg érzékenyen vesz, de sajnos a mai világ 
már csak ilyen

Mi mást mondhatnék még? Kellemes olvasást kívánok!

                                                             Udvarhelyi Zoltán
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2002.

A gondolatom elejéhez majd 4 évet kell utaznunk visszafelé a múltba, 
egészen 2002. tavaszáig. 
Soha  nem  érdekelt  a  motorozás,  leszámítva  a  szokásos  14  éves 
korosztályban töltött időszakot, mikor ballagásra, a jobb módú társaim 
megkapták életük első, legális motorkerékpárjukat ami nem volt más, 
mint egy 50 vagy egy 51 ccm-es SIMSON.
Sajnos vagy nem sajnos – de Én ebben nem tudtam szerepet kapni, így 
abban  az  időben  a  motorozásom  annyiban  ki  is  merült,  hogy 
kölcsönkaptam  egy  körre  az  egyiket,  amivel  kb.  300m-ert 
egyhuzamban le is motoroztam.
Így az-az életérzés, amit egy motoros keress ebben a témában, bennem 
nem  élt.  Vagyis  élt  de  mélyen,  legbelül  szunnyadt,  és  mivel 
motivációm sem volt már így ez egyre  jobban a mélységbe zuhant, 
hisz teljesen más dolgok kötöttek le, mint például az iskola, majd a 
munkahelykeresés,  zenekar,  katonaság,  szerelem,  házasság, 
gyermekáldás.
A  szenvedély  egészen  25  éves  koromig  volt  raktáron,  mikor  is 
beállított az egyik délután az egyik barátom az új szerzeményével, egy 
citromsárga 125-ös Cagiva Mitóval – egy igazi kis aszfaltszaggatóval. 
Ekkor az érzés robbanásszerűen tört elő bennem a motor látványára, 
aminek  köszönhetően  minden  erőmet  összeszedtem és  aktivizáltam 
magamat.  Összegyűjtöttem  a  kintlévőségeimet,  kivettem  a 
tartalékaimat és megtámadtam a bankokat, aminek köszönhetően pár 
hónap múlva, szeptemberben már boldog tulajdonosa is voltam egy A-
korlátozott vezetői engedélynek és egy svájci importú, 89-es évjáratú, 
Yamaha TZR 125 F típusú kis túramotornak.
Bár igaz, hogy nem ment akadálytalanul a jogosítvány megszerzése 
se. Miért is? Ó igen! A kresszt elsőre megcsináltam, s mint szokott 
lenni  elmentem a  rutinpályára.  Életemben  ugye  először  ültem úgy 
igazából  motoron és gond se volt.  Az oktató meg is kérdezte hogy 
beírjon a következő heti vizsgára? Gondoltam ezek szerint jól megy, 
tehát igennel válaszoltam. Nem kellett volna? Pár nap múlva a vizsga 
előtt tettünk még 1-2 „bemelegítő kört” ami viszont egyre szörnyűbb 
lett – pedig nem szoktam nagyon streszelni.
A lényeg,  hogy az  első körnél  már az  indulást  is  elcsesztem, mert 
relatíve sokáig néztem oldalra ahogy azt meg is kell tenni, ellenben a 
pályán  voltam  már  egy  „1m’-es  folyosóban   -  így  pedig  mire 
visszavettem a tekintettemet már majdnem érintettem a sárga vonalat. 
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Hirtelen adtam neki egy kis gázt, közben berántottam a féket – de már 
a kuplungot nem húztam be…..lefulladt a 150-es ETZ….
Nem szidtam senkit, nem anyáztam –hisz a saját hülyeségem volt.
Sokan  ezt  nem  tudják  elfogadni  –  és  anyázzák  az  oktatót  és  a 
vizsgabiztost  –  akik  részben csak  a munkájukat  végzik  (mikor épp 
nem  a  zsírozásra  mennek  –  hisz  melyik  oktató,  vizsgabiztos  jár 
magánemberként ócskavassal???? Pedig ugye az igazolt jövedelemhez 
nem passzol a kocsi…na mindegy, korrupció mindenhol van)
Másodszorra sikerült a rutin, így pár nap múlva már a forgalomban 
voltunk. Megvolt egyszer, kétszer….majd jött a harmadik kivonulás a 
vizsga előtt 2 nappal.
A menet szépen gurult, majd jött egy jobbos befordulás. Az út szélén 
viszont finom homok és por terült el – hála az úttakarításoknak. Mikor 
befordultunk  egy  kis  gázfröccs  kellet,  hogy  a  rögtön  induló 
emelkedőnek nekivágjunk, ellenben ez épp elég volt ahhoz, hogy a 
hátsó kerék kivágódjon és frankón megborultam.
A vállam felfogta a borulást, mire a társam és az oktatóm 1 másodperc 
múlva  már  ott  is  voltak.  A  csörömpölésre  kirohant  a  sarkon  lévő 
boltos is, s mire leszedték rólam a motort fejcsóválva megjegyezte:

„Itt ma minden motoros elesett”
Az oktató még épp emberi hangon közölte vele, hogy akkor mégis mi 
a …….. miatt nem intézkedik, mire a boltos is közölte, hogy az úttest 
közterület, így neki semmi köze hozzá.
Mérjük fel a károkat. A motornak semmi baja, azt leszámítva hogy a 
lábtartó pont középen kettétört. Én pedig? Baromira fájt a vállam.
A motort elvittük megcsináltatni, majd visszatértünk a garázshoz.
Az oktató látván, hogy egyre jobban húzom a vállam, kérésemre átvitt 
a sebészetre, majd abban maradtunk, hogy 2 nap múlva vizsga.
Ellenben a vizsgálatok nem kecsegtettek semmi jóval, de mivel nem 
tudnak a vállal mit csinálni, így maradt a felkötés, és a pihenés.
Gondoltam másfél nap alatt elmúlik, "nehogymáraztánhűde"…..
Nos igen. Nemhogy javult volna, hanem egyre jobb színekre tett szert, 
és  egyre  jobban puffadt.  Ez  valami  „váll-pajzsizom zúzódás  néven 
került  a  jegyzékembe.  A  vizsga  reggele.  Nem  ezért  játszadoztam 
ennyit,  ráadásul  ugye  már szeptember van. Így  reggel  telenyomtam 
magam  fájdalomcsillapítóval  és  elmentem  a  vizsgára.  Az  utolsó 
sarkon levettem a kötéseket,  és a lehető legóvatosabban mozogtam. 
Mikor sorra kerültem, elég érdekesen ráültem a motorra és indultunk.
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Vezetés közben nem volt semmi gond, hisz a kormány még tartotta is 
a  karom súlyát.  Visszatértünk,  gratuláltak,  megkaptam  a  szükséges 
papírokat, mire elővettem a kötést és visszaraktam.
Azt a meglepődést kellett volna látni 
A lényeg? Kezemben van ugye már minden…
A jogosítvány is megjött úgy 3 hét múlva, a motor is már a garázsban 
állt készen az indulásra…motorra fel és GOOOO.
2002. szeptemberétől  2003. áprilisáig magányosan,  egyedül  szeltem 
az utakat aminek köszönhetően a kilométer órám is pörgött rendesen. 
Mentem napsütésben, esőben, hidegben, melegben, fagyban, ködben – 
a  lényeg  nem  volt  más,  mint  a  szabad  akarat  érvényesítése  és  a 
szabadság, pihenés, kikapcsolódás összetömörítése órákba.
Ezt a „rendet” csak a hosszú és kemény tél szakította meg számomra, 
mikor  járhatatlanok  voltak  az  utak  Fejér  megyében  és  itt  Adony 
környékén, hisz vagy jégpáncél borította az úttesteket, vagy a lejárt, és 
így síkossá vált hó.
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2002.-ben ezeket a nagyobb utakat jártam be egyedül így hirtelenjében 
míg rám nem köszöntött a tél.
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2003

A  nem  motoron  töltött  szabadidőmet  különböző  „szaklapok” 
olvasásával töltöttem, aminek folytán egyre jobban érlelődött bennem, 
hogy Én mit is szeretnék, vagyis, hogy a motoros élet mely terültén 
szeretnék megállapodni.
Azonban mint mindig, nem tudok úgy dönteni, hogy nem vizsgálom 
meg a másik oldalt, ehhez azonban még várni kellett.
A tél sokáig tartotta magát, de végül, mint manapság is szinte átmenet 
nélkül megjött a jó idő.
Fellapoztam az újságokat  és a legelső,  számomra ideális  távolságra 
lévő, nagyobbacska motoros találkozót böktem ki. A lényeg ezen az 
úton döbbentett rá sok dologra – és itt fogalmazódott meg számomra, 
hogy mit szeretnék.
Én  motorozni,  tájakat  bejárni,  szórakozni  és  mégis  kulturálisan 
fejlődni akarok. Eljutni olyan helyekre ahol még nem voltam, vagy 
már nagyon rég.
Értékeket  tenni a magamévá,  amit egy találkozón ugye  nem igazán 
lehet. Ugyan megvan annak is a szépsége, aki épp azt szereti, de Én 
úgy vettem észre, hogy nem vonzanak a NAGY bulik, a nyüzsgés, a 
dinom-dánom, a félig ittas, vagy totál KO állapotba lévő emberek, bár 
ugye ennek nagyon egyszerű a magyarázata: nem iszom alkoholt csak 
kivételes és különleges alkalmakkor, de akkor is max. 1 pohár édes 
vörösbort ami nem más mint az Egri Medina, illetve a Sangria, vagy 
valami „körömlakk”.
Így délután már itthon is voltam és feltöltöttem a képeket, melyeket az 
út során készítettem. Ekkor döbbentem rá a természetes kérdésre adó 
válaszra: Én túrázni szeretnék. Túrázni, de nem egyedül.
Gondoltam  egy  merészet  és  a  friss  benyomásaimat  kommunikatív 
területre fektettem.
Egy éjszaka alatt elkészítettem életem első és egyben az álmom első 
web oldalát is, s már csak egy dolog volt hátra. Mi legyen a név?
A gondolatom pörgött  órákon át, hisz egy valós de mégis  frappáns 
nevet szerettem volna kitalálni, ami viszont a közelbe mutat, hisz a 
leendő tagokat is a környezetemből szerettem volna meglelni.
S hogy miért? Hisz egy 125ccm-is motorkerékpár nem igazán nagy 
túrákra való (elméletileg), így a hatótávolság is befolyásoló tényező.
Arról nem is beszélve, hogy a terv az volt, hogy bárki jöhessen.
Ez volt a legfontosabb pont a rendszerben, egy szabad és nyílt csapat 
létrehozása. Ez ma is az 1.számú szabály.
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Mivel tudomásom volt arról,  hogy a lakhelyemen is sok a motoros, 
így  az  volt  a  következő  észrevételem,  reményem,  hogy ezzel  nem 
vagyok  egyedül  –  csupán  valakinek  fel  kell  vennie  a  gyeplőt  és 
összeszedni a csapatot.
Így pedig a név is lassan kialakult:

Adony Környéki Motoros Club – AKMC

Rendben, gondoltam….
A weboldal  kész,  a név megvan,  már csak egy logot kell  kitalálni, 
amit, ha meglát valaki, a felíratok elolvasása nélkül is tisztában lesz 
vele, hogy mégis mi lehet ez?
Mivel a dolgok már tisztultak, így világossá vált hogy Adony címerét 
és  egy  motoros  képet  kell  összehozni.  S  a  mű  elkészült,  és  el  is 
kezdtünk reklámozni a „clubot” a helyi lapokban és TV-ben. Ebben 
Müller Ádám segítsége nélkülözhetetlen volt.
Nem  telt  el  2  hét,  mikor  is  megérkeztek  az  első  figyelemfelhívó 
levelek, telefonok.
Az első, a helyi jegyző volt, aki szívélyesen megkért, hogy a címert a 
lehető leggyorsabban tüntessem el a logóból, mert az  le van védve, 
így pedig nem használhatom. Ezután pedig egy igazi CLUB vezetője 
keresett  meg,  és  hála  istenek  nem  a  bunkóbbik  fajtájából.  Ő  is 
elmesélte, hogy a „club” alapításnak szabályai  vannak, ráadásul egy 
csomó papírmunkával jár, de a legfontosabbak olyanok, mint például 
a számlaképesség, alapító okirat…..stb……
Rendben  akkor  kezdjük  előröl Ez  lelkileg  visszavettet  a  zéró 
állomásra.
Adony  nevét  használhatom,  a  „környéki”  és  a  „motoros”  szó  sem 
lehet gond. De mi lenne a megfelelő szó, ami elmondja, érzékelteti, 
hogy mégis mit szeretnék kifejezni?? Nem jutott semmi az eszembe, 
így a zéró pont mélybúvárának képzeltem magamat. 
Másnap gondoltam egyet és elmentem egy agyszellőztető kis körre, s 
mikor hazaérkeztem a feleségem csak ennyit kérdezet:

- Már megint merre tekeregtél?
Hoppá! Hogy is mondta?? Megvan! TEKERGŐK. Megvan az új név: 

Adony Környéki Motoros Tekergők  -  AKMT
Megkérdeztem pár ismerősömet, hogy nekik hogy cseng ez a név, s a 
visszhang ugyan az volt, amire Én is gondolni mertem. Ezután már 
csak ismételten a logo volt a gondom? Nem szabad a címer? Jó akkor 
egyszerűsítsük le a játékot. Címer kitöröl, és megmarad a motor……
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Rendben! Megvan a név, megvan 
a logo és a weboldal csupán egy 
dolog  van  ami  hiányzik:  A 
TAGOK!
De hogyan is lehetne tagokra szert 
tenni? Bizonyosan nem úgy, hogy 
itthon  ülök  és  várom őket Így 
pedig nem maradt más választás, 
mint hogy egy túrát dobjak össze, 
körbe  plakátoljam  a  környező 
falvakat,  és  várjam  az  indulás 
percét. http://blue-devil.uw.hu
Egy dolog volt, amit elsődlegesnek éreztem mindig is! Ha kiírok egy 
túrát,  nagyon  csúnya  időnek  kell  lennie,  hogy  ne  induljak  el  akár 
egyedül  is,  hisz  már-már  rögeszmém  az  állandó  dokumentálás, 
archiváció,  fényképek  és  videók  formájában.  Miért?  Hisz  mi  fogja 
meg  az  embereket  egy  motoros  túracsapatban?  A  képek  látványa 
bármilyen  formációban  (pl.  szakadó esőben)  vagy  egy  bejegyzés  a 
weboldalon: „ rossz idő miatt lemondva” ???
Ez természetesen az egyén sajátos hozzáállásának döntése, hisz más 
miatt nem dönthetek – de mint kiderült már oly sokszor, voltak akik 
megbánták a döntésüket, mármint a maradásukat.
De térjünk vissza az első túrához……..

2003. május 10.    Táv: 182km

Az első szervezés  és 
az  első  hiba. 
Sajnos  mivel  már 
régóta felhagytam a 
tanulmányaimmal  – 
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így nem tudtam hogy 
a  mai  napon  volt  a  
ballagás – és emiatt  
csak  2-en  vágtunk 
neki az útnak.
Mivel  két  gyorsabb 
motor  volt  jelen 
(Béla-250MZ,  Blue 
TZR125F) , így az alap kis kört gyorsan módosítottuk egy 

nagyobbra és nekivágtunk. Legurultunk Várpalotáig, ahol megnéztük  
a Thury várat,  ami most  Vegyipari  Múzeumként  avanzsált……majd 
egy kis pihi után egy nagy kerülővel elindultunk haza.
Az idő jó volt, a motorok jól mentek…….szóval ez a nap is szépen  
eltelt…. költség: 2500ft

Ezután a „túrácska” után nem sok jóval kecsegtet az álmom, így pár 
hétre ki is vontam magam a forgalomból. De ez nem tartott sokáig.
Mivel kint voltak a plakátok, a weben a leírás és a fényképek, így kb. 
másfél  hónap  után  ismét  elkezdett  csörögni  a  telefonom  és  sorra 
jelentkeztek az emberek egy kis túrára.  Kivédve az előző kudarcot, 
nyíltan  közöltem mindenkivel,  hogy a túra csak  akkor  indul  el,  ha 
minimum  4-5  motor  van  a  startnál,  hisz  különben  fölösleges  akár 
csapatban is gondolkodni. A szám viszont jelentkezés szinten meglett, 
így június végére összedobtam egy igazi túrát, melyben van minden 
mi motorosnak álma .

De sajnos ismét nem az jött össze amit szerettem volna. Az indulás 
reggelén igen ronda egy arcát mutatta a júliusi időjárás, de engem köt 
a szavam……nekem mennem kell így is, úgy is! És amúgy se volt 
semmi egyéb elfoglaltságom.
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2003. július 5.     Táv: 404,6km    Egri körséta       (AKMT II. túra)
Indulás  reggel  9-
kor.  Útirány:  
Adony-  Eger  .  
Távolság:  oda-
vissza: 404,6km No 
ismét  eljött  a  nap.  
Mivel  sokan 
telefonáltak,  így 
kiírtam  egy  kis  
túrát. Gondolom 
sokan megijedtek a 
rossz  időtől  ezért  
nem, jöttek, vagy be 
kell  ismernem,  
hogy

gyávák nagyobb túrára menni (akinek nem inge, ne vegye magára)
Összesen.  ketten  ment-
ünk  Pető  Laci  bará-
tommal (750-e Honda ).  
Az  út  király  volt.  
Odafelé nem volt semmi  
probléma,  azonban 
Kékestetőn  eleredt  az 
eső.  Ezt  megvártuk,  
majd  indulás  Egerbe.  
Egerben  kávéztunk 
egyet, majd egy kis pihi  
után indulás haza. Eger

és Gyöngyös között azonban úgy elkapott egy 8 perces eső, hogy Laci  
seperc alatt elázott  :-)  Jöhetett  az öltözködés,  majd hasítás tovább.  
18:40-re már Adonyban voltunk………
Sajnálhatod, hogy nem jelentkeztél, és nem jöttél el, de majd talán a  
következőn már te is ott leszel. 
Költség: 6500ft (benzin, üdcsi)

„ de majd talán a következőn”…..ez volt az a pont amikor beláttam 
hogy nem lesz következő……..
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Bár Laci barátommal jó volt a hangulat és barátian váltunk el, mégis 
ismét kudarcnak éltem meg a helyzetet, s így némileg be is fejeztem a 
túraszervezéseket.  Vagy  a  gondolatmenetem  volt  rossz,  vagy  a 
környék  motorosai  ennyire  más  irányúak?!  Ezt  a  mai  napig  nem 
tudom.  Maradtam  magányos  biker,  aki  egyedül  csavarja  a 
gázmarkolatot oly szinten, hogy 1 év alatt a kis TZR-be pumpáltam 
18.000km-ert  egészen  2003.  Október  14.-ig  mikor  is  épp  a 
munkahelyem  felé  haladván  egy  szabálytalanul  előző  autós  miatt 
balesett szenvedtem. Ez az a pont, amit nem vár senki, ámbár a „friss 
hús” mint  Én is,  itt  dönti  el,  hogy „köszönöm, ennyi  volt”  –  vagy 
folytatja a motorozást.
Hála  az  égnek  az  őrangyalomnak  gyorsabb  volt  a  motorja,  így  én 
olcsón megúsztam ezt a borulást………olyan olcsón, hogy a rend őrei 
és a mentősök is csodálkoztak. De sajnos (szerencsére) 2 hétre ki 
lettem  vonva  mindenfajta  közlekedési  eszköz  vonzásából,  mert  a 
kötözések és a zúzódások szobafogságra ítéltek.
Sok-sok időm volt gondolkodni….
Nem  azon,  hogy  most  mi  lesz,  lesz  e  motorozás  –  hisz  ahogy 
hazaértem  a  kórházból  máris  azt  néztem  mit  kell  megcsinálni  a 
motoron, hogy újra felnyergelhessem a vasparipát……
A  gondolataim  a  körül  forogtak,  hogy  mit  rontottam  el?  Hogyan 
tudtam volna még ennél is olcsóbban megúszni a helyzetet?
A  kérdéseimre  a  választ  hol  másutt  találhatnám  meg,  mint  az 
interneten??? NA NÁ! És meg is találtam……
A  hibám?  Egyszerű  volt…….nem  fékeznem  kellett  volna,  hanem 
kipréselni minden lóerőt a motorból, így mikor már előzésben voltam, 
egy laza mozdulattal a szabálytalanul elém kijövő autóst is megtudtam 
volna előzni, s így biztonságosan visszatérni a sávomba.
Ez a rutin……már tudom……és a poén? Nem telt el 1 év és ismét 
belekerültem  ugyanebbe  a  szituációba  egy  román  rendszámú 
gépkocsival……
Nem tartott  sokáig felidézni az  olvasottakat  –  bár  az is  igaz,  hogy 
azóta  már  jóval  erősebb  motorom  van,  így  tényleg  könnyedén 
megtudtam  előzni  a  sort  –  és  a  szabálytalankodó 
vezetőt……..miközben  PIROSig  pörgettem  a  motort,  hogy  a 
halálfélelem kapja el……szerintem legközelebb betartja a kresszt és 
előzés előtt  tényleg körülnéz a  látómezejében,  hisz ha ÉN láttam a 
szemeit, akkor nem igaz, hogy Ő nem látott egy ekkora marhát mint 
Én.  A  lényeg,  hogy  ugye  megtaláltam  a  választ,  pár  súlyosabb 
baleseti fényképpel. Rákerestem, hogy létezik-e olyan oldal ahol ezek 
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összevannak gyűjtve,  de ilyet  nem találtam – így nem maradt más, 
mint  hogy magamra  vállaljam ennek a létrehozatalát  egy kis időre, 
míg a nagyobb oldalak nem aktivizálják magukat ez ügyben, hisz a 
mondás  itt  nyer  értelmet:  Okos  ember  más  kárából  tanul!  Lásd 
példámat!
Ezt az oldalt hozzácsaptam az AKMT-s oldalhoz, de sajnálattal vettem 
tudomásul,  hogy  a  2  design  (hozzáértés)  fél  év  alatt  annyira 
megváltozott bennem, hogy az már vicc így pedig nem maradt más 
mint  december  20.-ra  összedobtam  egy  teljesen  új  weboldalt,  új 
designnal, új tartalommal, de a régi szöveggel és a már megejtett túrák 
kis leírásaival.
Itt  szeretném megjegyezni,  hogy  soha,  sehol,  semmilyen  formában 
nem tanultam sem számítástechnikát, sem weboldal szerkesztést……
amit tudok azt mind autodidakta módon, a saját bőrömön tapasztalva 
tudom a mai napig.
Ellenben  most  valami  jót  tehettem,  mert  a  weboldal  látogatottsága 
ugrásszerűen  elkezdett  növekedni,  és  az  új  jelentkezők is  felvették 
velem a kapcsolatot érdeklődve hogy mikor lenne az első út? 
Ennek egy akadálya volt……..a Tél ………ellenben ez pont kapóra is 
jött, hisz sikerült egy olyan kapcsolatot kialakítani a jelentkezőkkel, 
hogy  mikor  majd  találkozunk,  mégse  vad  idegen  emberek  fognak 
egymás mellett állni.
De itt lett az ÉV vége – és mint mindehol számot kell adni az elmúlt 
365 napról, vagyis az AKMT első évadjáról…..
Ez  könnyű….az  AKMT  élete  zéró  volt,  legalábbis  Én  kudarcnak 
éltem meg. A két bikerral mégis olyan kapcsolat alakult ki, hogy ha 
összefutunk  nem megyünk  el  egymás  mellett  szó nélkül,  bár  az  is 
igaz, hogy ha két motoros találkozik – mindig megvan a közös hang, 
téma.
Megvolt a beavatásom is, jöttek a jelentkezők is, így pedig már Én is 
kíváncsi lettem hogy mi lesz a következő évben?
S ebben az évben mennyit mentem mégis, így kudarcokkal a hátam a 
mögött??? Ennyit és erre……..
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De ugye az év végére beindultunk – így már vártam Én is a 2004.-es 
évet…… Lássuk

2004’
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Még mindig tél……
A motoromat lecseréltem egy Aprilia Futura típusú mocira,  ment a 
kapcsolattartás az emberekkel és telt az idő…
A hó elolvadt, a jég szintén………majd a víz is felszáradt.
A  sok  emailezés  után  végre  kegyes  volt  az  időjárás  hozzánk,  így 
gyorsan  kiötlöttem egy  laza  kis  délutáni  kört,  így  is  ösztönözve  a 
többieket, hogy ténylegesen is megjelenjenek.
Az első találkozó 2004-02-08.-án valósult meg Érden a Penny Market 
parkolójában, és Én lepődtem meg a legjobban hogy mind a 4 ember 
megjelent  a  START vonalnál….  Itt  alakult  ki  az  első  igazi  baráti 
kapcsolat,  hisz  nem sok  marha  mondhatja  el  magáról  hogy Ő már 
fagyban tolta a motorokat
Név szerint?

BEX & SZAMI – Kawasaki LTD 440 / Dunakeszi
NITA – Yamaha Virago 125 / Budapest

GERGOE – Yamaha Fazer / Érd

2004-02-08     Táv: 140km     Ismerkedés             (AKMT III. túra)
Indulás 12:30-kor
Ismét  beköszöntött  a  motoros  időszak……  A  tekergők  aktivizálták  
magukat és szerveztek egy kis "bemelegítéses" kiruccanást.
Az 5 jelentkezőből 4-en el is jöttek - gondolom az 5. emberke megijedt  
a meteorológiai előrejelzéstől, ami megint eltért a valós dolgoktól.
Szépen beálltunk olyan 90km/ó-ás sebességre és gurultunk. Az úton 
látszott,  hogy  Igen,  itt  a  jó  idő,  mert  úton-  utvélen  motorosok 
robogtak,  száguldoztak  -  és  a  hatóság  is  kitelepült.  (kb.  6x  láttam  
őket)  Adonynál  lefordultunk  Pusztaszabolcs,  majd  Velence  felé.  
Velencén  pedig  elkezdtünk  elemózsiát  keresni,  de  mivel  még  nincs  
szezon,  így  az  éttermek  nagy  része  zárva  van.  Végül  a  Cápa  
éteremben jutottunk ételhez, italhoz (nekem nagyon jó volt a milánói  
sertésbordám ) Itt elidőztünk majd 2 órát, azt indulás hazafelé, hogy  
mindenki még világosba hazaérjen. Nita elvétette az utat és nem a 7-
esen  mentünk  Érdre  (még  szerencsére  a  következők  miatt),  hanem 
visszafelé Adony felé gurultunk. Pszabolcson megelőztem, hogy ne a 
szokványos úton kelljen gurulni és a központban balra irányítottam a  
csapatot - Íváncsa felé, hogy majd a Szalma csárdánál visszatérünk a  
6-osra.
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Amint  kiértünk  a 
kereszteződéshez,  
lassítás,  
visszaváltás  -  és  a  
kuplung bowdenem 
megadta  magát.  
Bex  segítségével  
beindítottuk  a 
gépet  (Bex!!  Ezer  
hála!!!)  és  szépen 
kuplung  nélkül  
hazagurultunk 
Adonyig. A többiek  
hazakísértek  majd 
egy rövid búcsúzás 
(1  cigi)  után 
elindultak hazafelé.  
Költség: 4000ft

Mivel jó volt a hangulat 
–  még  ha  egy  kis 
műszaki affér is történt, 
megbeszéltünk  egy 
következő  dátumot  is. 
De  sajnos  időközben 
leesett  újra  a  hó  –  így 
kétséges  volt  hogy lesz 
e  valami???  A  társaság 
viszont  összehangolta  a 
dolgokat–  és  egy 
amolyan motormentes

kajálást iktatunk be, amire már egy új tag is bejelentkezett
NOB – Kawasaki Zepyr 400 / Dunakeszi

Így nem volt más, mint hogy mindenki eljusson Százhalombattára, a 
vasútállomás elé…..
Nekem a  motor  az  egyetlen  közlekedési  eszközöm,  így  adott  volt, 
hogy jeges motoros leszek…..de hogy Nita is motorral jön, ráadásul 
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az  új  250-es  Suzuki  Marauderével……hát  az  autós  csapat  nagyon 
megrökönyödött

Távolság: oda-vissza: 0km (egyénileg azonban több ) 
Meg  volt  beszélve  az  esztergomi  túra,  de  sajnos  az  időjárás  
közbeszólt.  Azonban a szabadnapot mindenki  elintézte,  így hogy ne  
menjen  kárba  azt  beszéltük  meg  a  fórumban  és  levelekben,  hogy  
összejövünk egy kis "találkozóra" egy evés, ívás erejéig.
A bátrabbak motorral jöttek (Nita és Én) a többek (Bex, Szami, NOB,  
Gergoe) pedig autóval érkeztek.
A közel 4 óra ismét elrepült, hála a jó társaságnak
És még havazás előtt mindenki hazaért!!!!!  Költség: 1600ft

  

És való igaz! Az észak felé induló csapatot már Érd határában elkapta 
a havazás……nekem még szerencsém is volt, hogy délre indultam
Ellenben az ebéd közben már bőszen terveztük a jövőt, ami bátor volt, 
hisz 2 hét volt csak a kijelölt dátumig.
De épp ez a jó! Az AKMT mindig is egy nyitott gondolkodású csapat 
volt…bárki beleszólhat a tervezésbe, természetesen abban az esetben 
ha jobb ötlettel tud előállni, hisz egy fecske nem csinál nyarat elven 
működik minden. Ezt a hozzáállást tartom a mai napig is….hisz nem 
egy katonaságot tervezetem, hanem egy baráti csapatot.
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Mikor  Én  is  hazaértem  felraktam  a  friss  képeket  és  a  következő 
lehetőséget.
A  weboldal  látogatottsága  innentől  ugrásszerűen  megnőtt.  Egy  hét 
múlva ismét elolvadt a hó és ezzel együtt  a jelentkezők száma is a 
többszörösére nőt.
S eljött a nap…..ismét……….

Egy út, és egy olyan út ami számomra örökké emlékezetes marad!

2004-03-21     táv: 313km   Cserhát túra               (AKMT IV. túra)

Az 15 jelentkezőből és a  
többi  "hirtelen  felindu-
lásból  elkövetett  4  
jelent-kezőből  végül  
csak a 15 motor jelent  
meg a 2. találkaponton. 
Gondolom  a  többiek  
megijedtek  a 
meteorológiai  előrejel-
zéstől, ami megint eltért  
a valós dolgoktól,  de 
relatív  itt  állt  össze  az  
AKMT  akkori  törzs-
gárdája:

Bex-Szami, Fukeneh, Old wing, Öcsi, Elf-Riki, Nita, Alíz,
Gergoe, Nob, Emi, Sayx-Röné és jómagam.
És még jelen voltak: Pocak és Soma a fiával és még egy biker
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Szépen beálltunk olyan 90km-100km/ó-ás sebességre és gurultunk. Az  
úton  látszott,  hogy  véget  ért  a  tél,  mert  úton-  utvélen  motorosok  
robogtak,  száguldoztak – és a hatóság is kitelepült (ekkor kb.  3x  
láttam őket), ebből 1 -  éppen egy száguldozó motorost igazoltatott.

Tehát az út. Pesten a Stadionnál csatlakoztak hozzánk a legtöbben,  
mert azt az instrukciót mondtam mindenkinek, hogy aki fentről jön, ne  
jöjjön  le  feleslegesen  Érdre.  Itt  is  megmutatkozott  a  8ad  literes  
motorok „átka” – hálistenek nem szerelni kellett, csak gumit fújni az  
egyetlen ETZ-n. 
10-kor elindultunk kifelé a 3-ason, és legközelebb  Aszódon álltunk  
meg,  mert  oda  is  ígérkeztek  csatlakozók,  de  nem  voltak  sehol.  Az  
utunkat folyattuk a 3-ason egészen Hatvanig, majd rátértünk a 21-es  
főútra  egészen  Szentkútig.  Itt  pihentünk  egy  közel  30  percet,  majd  
irány élelmet keresni. 

Ezt  meg  is  találtuk  Gergoe  ajánlásával  a  „Bableves  Csárdában”,  
útban Hollókő felé. Mindenki megtömte a bendőjét és elindultunk fel a  
Hollókő-i  várhoz.  Itt,  aki  akarta  lejárta  az  ebédet,  majd  lehűtötte  
magát egy kis ICEkrémmel. Megbeszélés után elindultunk a már előre  
is megtervezett útvonalon (senkinek nem ajánlom a Alsótold - Terény  
–  Szanda  -  Galgaguta  útvonalat  ).  Végül  kijutottunk  a  2-esre  
Dunakeszi  irányában.  Dunakeszin  elbúcsúztunk  egymástól,  majd  
külön-külön  elindultunk  hazafelé.  Sajnos  mivel  minden  jól  sikerült,  
gondoltam, hogy valami közbe fog szólni. Hazafelé a 6-oson Ercsiből  
kijövet felváltottam 6-ba, majd Sínánál vettem észre hogy nem tudok  
váltani  ……….mivel  90-nél  nem szállok le a motorról,  így eljöttem 
Adonyig, majd a benzinkútnál félreállva vettem észre hogy a váltókar 
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Költség: 7000ft =  kaja, üdcsi, belépő a várba

nyúlványa(ezt  
rúgod,  vagy 
taposod) 
hiányzik  a 
motorról  
….nem  tudtam 
mit  
tenni…..kézzel  
beraktam  1-be,  
majd  a 
maradék  1km-
rt  lassan 
legurultam.

Ez igen! Gondoltam……
Ha ez így marad akkor bármit meg lehet valósítani. Ez pedig ismét 
egy tervre adott okot és mivel rengeteg helyen nem jártam még, így 
kíváncsian vártam mit szólna a csipet-csapat egy 2 napos Veszprém 
megyei túrához?
A segítség itt sem maradt el – mindenki tett hozzá egy lapáttal, s így 
segítették az itiner összeállítását. S a túra időpontja ismét eljött…. Ezt 
a  túrát  Emi barátom leírásával  mutatnám be,  mert  a  Fekete  Lovag 
nyelvezete, szószerkezete magával ragadó

2004-04-17/18     táv: 510km       V1-es túra…..    (AKMT V. túra)

EMI költeménye:
(az  eredeti  cím az  lett  volna hogy  Veszprém megye  nevezetességei  
motoros szemmel, de közbejött egy, s más!)

Elégedetten néztem az ablakból, hogyan megy le a nap, és gyorsan  
ágyba bújtam hogy minél hamarabb holnap legyen. Kellemes meleg  
volt  a  délután,  a  meteorológusok  biztosan  tévedtek  a  holnapi  esőt  
illetően! 5- kor halk monoton kopogásra ébredtem. Esett. Nem baj van  
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még  két  óra  a  startig,  addig  úgyis  eláll.  Feleségem  szeméből  
kiolvastam,  mit  gondol,  de  csak  annyit  mondott  „vigyázzatok 
magatokra”!
6 óra. Újra átnézem a cuccot. Két hete vettem egy 100 %-ig vízálló  
kabátot,  márkás  holmi  nem  lesz  baj  vele.  A  gatyám  olcsó  darab  
úgyhogy  beteszek  a  tanktáskába pár nylon szatyrot  (meg  egyet  rá,  
biztos, ami biztos) jól jöhet, aztán még egy pulcsit a másik mellé hátha  
kell.
6,30. Ideje öltözni.  Az eső még mindig esik, ezért a bélést beteszem,  
kivenni  egyszerűbb,  mint  szarrá  fagyni!  Kitolom  a  gépet  és  még 
egyszer ellenőrzöm a rakományt. Hátul 82M málhazsák, príma darab 
a  nagyszekrény  is  elfér  benne,  ha  jól  van  hajtogatva.  Tanktáska 
rendben jól tartanak a mágnesek. Zárt sisakban indulok bár útálom, a  
másik a zsákban jó időre.
Röffentem  a  bringát  had  melegedjen,  míg  öltözök.  7,30-kor  van  a  
találkozó a TOTAL kútnál, de nem tudok várni, elindulok. A többiek  
úgysem jönnek, rám meg senki ne mondja, hogy papír huszár vagyok,  
kicsit várok aztán tűz haza.
7,10-re érek a kúthoz, üres, mint az államkassza. Lassan hajtok be, és  
megdöbbenve  látom,  hogy  a  második  vagyok.  Elf és  Rita  (Riki) 
ácsorognak az épület takarásában. Ők is meglepődtek, azt hitték, amit  
én. Üdvözlés közben befut újabb két fő.  Csaba Taxi és  Zrínyi Miki 
(Hadvezér) néven mutatkoznak be, azt hittem viccelnek, de tényleg ez  
a nevük.
7,30.  Indulni  kéne  
Adonyba hogy 8,00-ra 
ott  legyünk.  
Megbeszéljük  a  túra 
szervezőjével,  hogy 
egy jót 

dumálunk valahol 
aztán majd lesz, ami 

lesz…  A hangulatunk 
és az idő borús. De 

ekkor fényszórók 
villannak a 

kanyarban, motorosok 
jönnek! Nem 

 
is kevesen! A pestiek Hurrá!

Ebben a pillanatban döntöttem el, megyek! A hangulat egy pillanat  
alatt megjavult, sőt kurva jó lett ennyi őrült optimista láttán.  Sayx,  
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Röné, Bex és Szami, Oniell, Nob és a világjáró Andrikó testvérek:  
Old  Wing  és  Öcsi.  13-an  vagyunk  a  32  jelentkezőből,  de  még  
csatlakoznak  hozzánk máshol is, ez igen! Jó hangulatban indulunk  
de óvatosan. Én különösen, be vagyok szarva, mert  ezzel a géppel  
még csak száraz úton mentem eddig, és azon is csak 1200 km-t. Az 
autók  ész  nélkül  mennek,   és  betakarnak  vízzel.  Szarnak  ezek  a  
motorosokra!
7,50.  Adony.  Blue elégedetten  vigyorog,  mikor  meglátja  a  lelkes  
csapatot. Tankolás, kis dumálás, rádiók beállítása. Cihelődés közben  
feltűnik  egy  magányos  fickó  az  úton.  Úgy  tép  chopperével  mintha  
száraz úton, menne. Beáll közénk ő is, ide tartozik csak picit késett  
Oldi néven,  mutatkozik be. Jó fazon. A szerkóm jól bírja, még nem 
ázott át.
8,30. Indulás Fehérvárra, de a Tesco parkolója üres senki sem vár, ez 
némileg  lehangol.  Az  eső  kitartóan  esik.  Megállás  nélkül  megyünk  
Várpalotára, Nanu itt csatlakozik hozzánk tök szárazon.

A főtéren  pihenünk.  
Néhányan  száraz 
zoknit  húznak  fel  a  
lábukra,  mások 
zacs-kót.  Nekem 
pulcsit  kell  vennem,  
mert  szarrá  ázott  a 
karomnál. Na ennyit  
a márkás kabátról A 
nadrágom  viszont 
száraz belül, mint a  
Szahara!  A  bakan-
csom is jól 

bírja, hiába honvédségi   darab  (65-M surranó). Minden kesztyűből  
csavarni  lehet   a  vizet,  (kivétel  Sayx,  de  neki  van  kézvédő  a 
Varaderón) az enyémből is, de ez legalább nem fog! Bex keze lila a  
kioldott   festékből.  Öcsi  kesztyűje  meg  lukas  de  legalább  kifolyik  
belőle  a  víz.  A  téren  mindenki  bámul  és  csóválja  a  fejét.  Indulás!  
Bizakodunk, hogy nyugaton más lesz az idő. Szétrebbennek a népek a  
téren,  mikor  beindulnak  a  gépek!  Sorakozó  szépen,  lassan,  hogy 
minden bámészkodó élvezgethessen kicsit.

Félelmetesek vagyunk így. Néhányan hátralépnek, egy anya eltakarja  
gyermeke szemét.() Na jó ez vicc…..figyelemfelkeltés.
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Ismét úton. Valami templomnál megállunk, de zárva van. (Öskű kerek 
templom) Blue a rend kedvéért  lefotózza, aztán tovább megyünk. A 
jóisten megsajnálja kicsit a bandát, mert Nagyvázsonynál elállítja az  
esőt és kisüt a nap is! Szárítkozás, napozás. Akin nem volt esőruha az  
most  ismét kereshet  magára valamit. Rajtam persze nem volt!  Blue 
megsajnál  és  ad  egy  vízhatlan  széldzsekit,  ami  nem  megy  rá  a  
kabátomra. Nem baj, aláveszem. A többiek röhögnek rajtam, de nem 
bánom.  Ketten  le  is  fotóznak!  Itt  mindenki  siralmasan  néz  ki  egy  
kicsit.  Sárosak,  koszosak  vagyunk  mind.  Közben  Nita  telefonált,  
elindult  utánunk.  Stramm  kis  csaj  lehet,  hogy  egyedül  nekivág  az  
útnak.  Kávé, cigi….

Megyünk, és az előbbi reményünk beigazolódik.  Itt ugyanis nem esik  
az eső.  Ömlik! Csodás szerpentinen kanyargunk egymás után. Ide jó 
időben biztos visszajövök egyszer.A gumik tapadása is király, pedig az  
un. AQUAPLANING néhol a kutya fasza ahhoz, amin épp trappolunk,  
bár vannak, akik azt hiszik hogy átírhatják a térképet:-) Blue akkorát  
csúszik  az  egyik  kanyarban  hogy  igencsak  jókedvű,  amikor  ismét  
aszfaltot érez a gumik alatt, de gond nélkül megússza. Kellemes kis 
faluban állunk meg (Monostorapáti), itt várjuk be Nitát. 

A  zsupp  fedeles  vályog  falu  kis  kocsmában  cserépkályha  ontja  
magából  melegét,  a  sarokban  szamovár.  (orosz  irodalom 
gyöngyszemei) Szamovár nem is volt! (De volt!!!! -Blue). 

Nem volt! És ezt az útleírást én írom nem te! De volt egy dögös pincér  
csaj  igen.   Kávé,  cigi,  kajálás.  Melegszünk,  ruháink  minden létező  
helyen száradnak. Végre Sayx kesztyűje is átázott! Nehogy már az övé  
ne!  Befut  Nita.  Gyors  ismerkedés,  lassú  cihelődés.  A  cumók  nem  
száradtak meg a kályhán, csak melegek lettek, olyan érzés ez mintha  
fürdőkádban motoroznál. Mindenki szürcsöl valamit.
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Tapolca:  
Barlangtónál állunk
meg,  és  szinte  azon-
nal eláll az eső. Hm? 
Néhányan 
bemegyünk 
a  barlangba,  (az  
okosabbak  kint  ma-
radtak!)  én  minden 
esetre  megbántam.  
Kurva sokba került, 
és  szar  volt.  400 ft  / 
fő a jegy és 400 ft / fő 
a csónak!  Alkudni nem lehetett, csoportos kedvezményt nem 
ismerik! Hol vagyunk kérem a  középkorban? Néhányan viszont 
élvezték, vagy csak nem merték  bevallani az igazságot. (Én egy 
pöcs vagyok? Miért nem tetszett nekem  is? Fasz tudja! Nem tetszett  
és  kész!)   Nem esik  kint  az  eső!  Fogadni  mernék,   ha  elindulunk  
elkezd! Nyertem!  Nyertem! Ahogy elhagytuk a várost  újra rákezdett,  
és  módszeresen  követ  minket,  de  le  van  szarva!   Nagyszerű  a 
panoráma, csodás a környék! Napos időben biztos az, de most esik!  
Egymást  követve némán  gurulunk.  Ilyenkor  szokta  az  ember  
kapcsolgatni a rádiót az autójában és szentségel hogy még a műsor is  
szar. Na ezért nincs rádió a motorokon! Bizakodva nézem az előttem  
gurulót,  aki  mutatja,   hogy  ott,  elől  van  az   ahova  megyünk.  És  
valóban a távolban  a  víz   függönyön  át   már  látszik  is   az   a   vár  
aminek elfelejtettem a nevét (Szigliget).
Megállunk.  S  megáll  az  eső  is.  Akinek  van  még  száraz  ruhája,  
öltözködik.  Én   nem.  Ezer  és  egy  oka  van.  Meg  aztán  nincs  több  
száraz ruhám se. Vizes mindenem, kivéve a zoknim, ami a ráhúzott  
zacsi  miatt  nem  ázott  át  de  hallom  a  cuppogásból,  hogy  a  
bakancsomban is áll a víz. Felmegyünk a várba.
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A pénztárosnő szeme 
felragyog,  mikor 
meglát.  Na  jó  nem 
miattam,  hanem  a 
bevétel  miatt.  Ma 
ugyanis  mi  vagyunk 
az első vendégek. Ezt  
kihasználva 
megszokásból  
alkudozok kicsit (Itt 
lehetett  csoportos 
kedvezményt  kérni,  a  
barlangnál miért  nem?) bár a 200 ft igazán nem sok a 
látványért. A párás idő ellenére lehet látni a Balatont, és  Badacsonyt  
is.  A  (Szent György hegy -Blue) hegy  csúcsa mintha felhők között  
lenne.  Megérte  ide  felmászni!  Száraz  és  néptelen  úton  érünk  
Gyenesdiásra, a …………motelbe (nem írom le a nevét mert feketén,  
számla nélkül kaptuk a szállást) Lófasz az állam seggébe! Az egész  
épületbe csak mi vagyunk. 2, 3 ágyas szobák és meleg radiátorok 
várnak.  Minden  elképzelhető  helyen  ruhák  száradnak.  Ruha  van  a  
csilláron,  a  karnison,  de  még  a  mosdón  is!   Nyomás  enni!  A  
kisvendéglő tulajdonosa majdnem le esik a székéről mikor meglátja a  
tömeget.  Olyan  pici  a  csehó,  alig  férünk  be  valamennyien.  Ennyi  
emberre nem számítottak úgyhogy kaja nincs! Néhány perc alatt 
azonban összeszedik a vacsorához valót. Még palacsinta is kerül az  
asztalra!  Fel  zabálunk  mindent!  A  hangulat   remek,  és  a  bor  is  
megtette  hatását.  Nem  beszélve  a  csinos  (tényleg  csinos)  
pincérlányról, akinek szinte mindenki udvarol (én természetesen nem,  
már csak azért sem hátha az asszony elolvassa ezt az út leírást) A  
hölgy több bókot kapott egy óra alatt tőlünk, mint tavaly egész évben!  
(nem  csoda,  hisz  első  osztályú  segge  van)  Vacsora  után  aztán  
illedelmesen és udvariasan távoztunk. (Ez persze nem igaz! Éjfélkor  
úgy kell a bandát kirugdosni a krimóból) A csapat két tagja rögtönzött  
gyorsulási  versenyt  tartott  a  szobákig  (gyalog).  Nándi  barátom, 
Csaba taxi hátán tudott csak közlekedni és a fáradtságtól (nem azért  
mert  be  volt  baszva)  motornak  nézte  azt.  De  a  hangját  kitűnően  
utánozta! Néhányan a társalgóban még iszogattunk, beszélgettünk és  
a maradék sör felszívása után Film szakadás!
Reggel. Másnap! Az idő csodás! Esőnek se híre, se nyoma.
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6-kor ébredtem.  Gyors  mosdás,  és hogy ne zavarjam társam álmát  
lementem  a  motorokhoz.  Alig  ismertem  rá!  A  tegnapi  szutyok  
rászáradt mindenhol, a krómozott részek nem is látszottak. Mindenki  
alszik,  az  idő  csodás  mi  kell  még  a  mosáshoz?  A  szobában  van 
szemetesvödör,  a konyhában mosogatószer,  rongynak meg jó lesz a  
kendőm… Na gyerünk egy Cruiser nem nézhet ki így! 
7 körül kezdenek szálingózni a többiek. Van aki egyből felismer, van  
aki  sokáig  néz  rám a  másnap ködén  át!  Aztán  elkezdünk  pakolni,  
öltözni.  Ruháink  megszáradtak,  cipzárak  surrognak  mindenfelől.  
Előveszem a nyitott  sisakom végre.  Fizetünk. Melegítjük a gépeket.  
Száraz,  meleg  kesztyűt  húzok  és  átvillan rajtam a  gondolat,  mit  is  
értenek a csajok „száraz biztonságos” érzésen. 
Első  megálló  a  reggeli.  MC Donald’s  féle  finomságok,  és  IHATÓ 
kávé! Nem az a szar lötty amit eddig árultak. Kezd mindenki magához  
térni.  Megyünk  tankolni,  páran  nem  tudják  elviselni  motorom 
tisztaságát és beállnak a mosóba. 
Indulásnál derül ki a főmanusunk (125-ös Apriliája) beázott!
Szerencsére lejt az út 
nem kell sokat tolni. mert  
a  lejtő  alján  még 
beindult  majd  3  km-rel  
arrébb  végképp  leállt. 
Viszont a 
csapat  három felé  
szakadt,  mivel  páran  a 
kúton rekedtek, az autós 
támogatás  pedig  előre 
sietett  a  legjobb 
videofelvételek  reményé-
ben. Mire végre kiderül
nincs itt mindenki, az Aprilia ismét halott, de most már a tologatás  
sem segít!  Konzíliumot  tartunk  a  gép  körül.  Jó  hogy  mindenki  ért  
hozzá, rossz hogy nincs senkinél  gyertyakulcs.  Illetve egy valakinél  
minden  van.  Old  Wing  barátunk  laza  mozdulattal  nyúl  a  
csomagtartóba a szerszámért.  A gyertya kézről  kézre jár. Ilyet még 
nem látott senki. Nincs elektródája, teljesen elégett!
Hamar  egy  újat   Nita  ránézésre  tudja  milyen  kell  bele  (  Ez  azért  
fontos mert Nita NŐ létére ért a motorokhoz) és már mennek is érte.  
(Gyors  szervízelés  és  a  Futura  ismét  onthatja  magából  a  jó  2T-s  
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olajat) Haladunk az úton kellemes melegben. Valahol van itt egy rom,  
amit meg kéne nézni, úgyhogy letérünk a főútról. 
Aztán a mellék útról is! Felérünk egy hegytetőre víkendházak közé.  
Jobbra lent csodás völgy, nagyszerű panoráma. Egyre több a sár, és  
egyre kevesebb az út. 

Ráadásul 
emelkedik.  Lassan 
felniig       érő  a  
sárban  megyünk.  
Jó,  hogy  pár  évig 
krosszoztam, na de 
egy  Cruiseren?  
Kis  tisztáson 
megállunk 
Mi  legyen?  Egy 
kivétellel mindenki  
morog.  Hadvezér  
viszont  ragyog  az  
arca, ő endúróval 

jött! Ezen a terepen otthon érzi magát Előre is szalad, megnézni mi  
van arra. Mi addig morgunk tovább. Bluet nyíltan felszólítom orális  
megbecstelenítésemre!  Szegény szabadkozik, és a térképet mutogatja.  
„Itt  másodrendű utat  jelez,  bazé látjátok.” Na ja de a tegnapi eső  
rámosta a fél hegyet! Még 2-3 Km előre, jön a válasz, vagy vissza 10.  
Előre!  Érdekes  az  út,  tulajdon képen  élvezem.  Csodás bükk,   vagy  
tölgyerdőben (de biztos, hogy nem fenyő:-)  haladunk 100 éves  fák  
alatt. Itt igazi friss erdei illatot szippanthat be a vándor, de mégsem 
érzem… Persze, rajtam maradt a maszk, lekapom és így már mindjárt  
más! Most már tökéletes az összhang, főképpen hogy feltűnik a két  
sávos  szerpentin!  (bár  itt  a murván  nem  igazán  látni  a  felező  
vonalat: -Blue)
 Milyen remek lesz ezen gurulni, ha majd egyszer le lesz aszfaltozva,  
mert még csak az alapjai vannak meg. De legalább nincs sár. Most  
viszont  apró  köveket  és  kátrányt  ver  fel  a  kerekem,  és  televeri  a  
hűtőmet…  Hogy  verje  teli  a  ……Elhagyott  gyár  mellett  megyünk.  
Lassan feltűnik egy falu is, az utcái kihaltak, mint dinoszaurusz! 
De azon túl ott az élet, a 84-es út! Na itt lehet húzni végre. Páran  
előre futnak, fogócskáznak, önfeledten élvezik a szabadságot! 
Sümeg. 
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A vár alatt parkolunk, ahol nem kis feltűnést keltünk, mivel tökig (a  
lányok  hasuk  aljáig)  sárosak  vagyunk.  Végig  nézzük  a  butikok  
kínálatát. Néhányan veszünk ajándékot anyának, jól fog jönni otthon, 
ha  majd  hazaérünk.  Sétálunk  a  várban,  beszélgetünk!  Itt  derül  ki,  
hogy  a  másik  két  srác  is  „B-ben”  (B=  Százhalombatta  –  Blue 
bejegyzés)  lakik,  ahol  én  is  ,  ráadásul  a  szomszéd  lépcsőházban!  
Kurva jó, mi? Egyébként a várba négy kiló a belépő, és nem lehetett  
alkudni, de így is megérte,  mivel csodás a kilátás. Kilométerekre el  
lehet  látni, és a WC is patyolat tiszta! (Érdemes itt  kezet is mosni,  
esetleg fürdeni, mert jó szagú krémszappan van kirakva) Nehezünkre  
esik tovább menni, úgyhogy nem is megyünk. Közben kapjuk a telefont  
hogy Pest megyében ömlik az eső – miközben mi napfürdőzünk egy  
szál pólóban. Üldögélünk a kávézó teraszán, napozunk, bámuljuk a 
csajokat.  (Én  nem!)  Az  indulásra  a  túravezető  csak  egy  közeli  
vendéglő reményében tudja rávenni a bandát, Úgyhogy indulunk! A  
következő látnivalót idő hiányában kihagyjuk.  Az azt követőt  is!  Az  
ígért vendéglő sehol, de Nándi tud a közelben egy jó helyet, ahol olcsó  
és ehető a kaja. Várpalota. Itt a vendéglő. Becsődülünk, és várunk,  
rendelünk és várunk…csak várunk…
Ilyen kibaszott lassú kiszolgálással még életemben nem találkoztam. A  
pincér flegma, borravalót öcsém nem kapsz, ne is várd! Talán azért  
vagyok  ideges,  mert  érzem hamarosan vége,  és hiányozni  fog ez  a  
meghatározhatatlan valami.  Jól  éreztem magam, jó volt  motorozni,  
dumálni,  poénkodni.  Megyünk  csendesen,  és  az  idő  is  érzi  a  
hangulatunkban beállt  változást, mert  ismét  elered az eső Fehérvár  
közepén. Na nem nagyon, csak úgy ímmel-ámmal, és amint kiérünk a 
városból ismét napsütés.

Velencén a cápánál állunk meg utoljára, egy csoportkép kedvéért. A 
hangulat és az idő ismét jó, mintha az egyik hatással lenne a másikra!  
Eljött  a  búcsú  keserű  pillanata,  de  csak  néhány  percig  tart,  mert  
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valaki  feldobta  a  következő  hétvégére  az  új  együtt  gurulás  ötletét.  
Remek, lehet tervezgetni és nincs is olyan messze.
(A főmanusunk és legjobb cimborája - asszonyostul itt le is szakad  
és Adony felé veszik az irányt- Blue)  Érdig együtt maradunk, aztán a  
lámpánál a többiek balra Pestnek, mi négyen jobbra B-nak megyünk.  
Hosszan nyomjuk a dudákat, kezek a magasban! Hülye autósok meg  
csak  bámulnak!  Nézem  az  órát,  510  km-t  mutat.  Legszívesebben  
megfordulnék,  és  mennék  még,  de holnap meló.  Csak az  vigasztal,  
hogy hamarosan találkozunk.

Addig is széles utat emberek!
Írta: EMI            2004. Április
Költség:  6000  (benzin),  2000  (szállás)  4500  (kaja,  üdcsi,  kv)  
1000(jegyek) = 13500ft

Na  igen!  Ez  a  csapat  összekovácsolódott.  Kezdtem  megérezni  a 
munkám gyümölcsét, hisz sikerült egy olyan csapatot megalkotnom, 
ahol olyan barátságok születhetnek, amik a normál életünkben szinte 
lehetetlenek,  mert  nagyok  a  távolságok…  Ki  hitte  volna  hogy  a 
legjobb barátom egy Dunakeszin élő házaspár lesz? Senki, hisz 75km-
rel  laknak  arrébb…  Ekkor  ugye  2004  tavasza  volt,  és  az  AKMT 
területi eloszlása összesen 3 megye fiát-lányát tartalmazta.
A  weboldal  látogatottsága  túllépte  a  havi  5000-ret,  amit  nem  is 
csodálok, hisz a V1-es túra után a képeket a feltöltést követően több 
mint  700-an  nézték  meg  3  órán  belül  –  s  mi  ugye  csak  14-en 
voltunk……
S az időjárás? Egyre csak melegszik, egyre szárazabb lesz minden…
A fórum szinte izzik, mennek a poénkodások, a viccelődések.
És a kérdés? Mi más lehetne…..Hova megyünk a következő hónapba?
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Mivel a csapat remek így akár merészebb gondolatok is lehetnek….a 
kis pöcsköszörűmmel kiviszem őket a világból.
Egy gondom volt csupán, hogy szabadságot nem akkor kaptam meg 
mindig mikor kértem, így a túrákat rá kellett helyeznem az 5 hetente 
lévő hosszú pihenőmre (P-SZ-V).
Tehát? Április kilőve, itt a május…..hova is mehetnénk???
Május 18.-19. Baranya megye?
Mikor feldobtam egy alap itinert a segítség ismét nem maradt el. Oldi 
felajánlotta  hogy  menjünk  le  már  pénteken  Balatonlellére  a 
nyaralójába,  és  bulizunk  egyet……másnapra  pedig  így  máris 
megspóroltuk a koránkelést no meg egy jó pár kilométert étgyomorra.
Rendben Tehát akkor a túra „3 napos” lett.
S  a  létszám?  Egyre  csak  bővült És  új  megyék  is  csatlakoztak 
hozzánk. Kik is ők?

Gyöngyhalász – 800 Suzuki Intruder (Mosonmagyaróvár)
JuditH & Husi – szimpatizánsok, de ma már törzs tekergők / 

Balatonlelle (Dunaújváros)

Gyöngyhalász?  Egy  igazi  állat a  szó  legnemesebb  értelmében! 
Annyira  jó  barátra  leltünk  benne,  ami  manapság  tényleg 
ritkaságszámba  megy.  És  az  „elkötelezettsége”?  Képes  350km-ert 
utazni egy jó buli miatt……..(oda-vissza)

JuditHék? Később kiderül róluk is minden…….

A lényeg, hogy elégé nyilvánvaló, hogy milyen is ez a csapat…….ha 
nem  mondanám,  elég  lenne  egyszer  eljönni  és  megnézni.  Közben 
megnéztem  egy  CITADELLA  felvonulást  is……véleményem? 
Többet nem mentem…….

De térjünk vissza a túrához……..és a csapathoz.

2004-05-14/15/16      táv: 900km    Baranya túra  (AKMT VI. túra)
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No  tehát  ez  volt  az  
AKMT  első  igazán 
komoly szervezése, hisz  
nemcsak  távban,  de 
időtartalomban  is 
eddigi  csúcsot  döntöt-
tünk.  Adatok:  782,2  -  
~900km-es  volt  a  túra 
Össz:  motorok  száma,  
ha  jól  számoltam  22 
motor  és  30  motoros. 
Indulás  a  megbeszélt  
helyen volt.
Innen legurultunk a fehérvári Auchanbe, ahol feltankoltuk az összes 
szabad kis  helyünket  az  esti  partihoz.  Tovább Balatonlellére,  Oldi  
rezidenciájára........ez volt szerintem mindenkinek az első meglepetés,  
hisz nem hitte szerintem senki, hogy ekkora durranás a "rezidencia" -  
Mégegyszer THX OLDI!!!
Itt  hajnali 3-4-ig folyt a BULI.....volt  benne minden. Kolbászt, húst  
sütöttek  páran,  majd  csak  előkerültek  a  motorok:-)  Az  este  
legnagyobb sztárja nem egy új vas volt:-), hanem egy SIMSON STAR 
totálisan eredeti állapotban. Éjfél után pár igazán tökös (és 1 másik  
nemű) csóka (OLDI, JuditH, Csabataxi, Nándi, Hadvezér, Oneill és  
Én)  nyeregbe  pattantunk  és  elmentünk  gurulni  egyet  -  erről  csak  
annyit: Balatonlelle MÓLÓ 130km/ó hehehe. Ezután visszatértünk a 
szállásra, és míg a többiek ittak még egyet, páran elkezdték a műszaki  
dolgok  áttekintését  és  mindjárt  egy  gyors  telószimering  javítást  is  
megejtettünk a két  zümmögőn (Oneill  -  NSR125,  Én - Futura 125)  
Utána  pedig  irány  az  ágyikó..........Ekkor  a  számlálóm  172km-ert  
mutatott.  Kemény  3-4  óra  alvás  után,  Emi  ébresztett  igazi  barát  
módjára:-). Már hozta a kávét és a cigit:-). EMI legközelebb egy kis  
nőt  is  kérnék:-).  Ezután  összepakolás,  amiben  a  hölgyek  nagyobb  
részt vettek ki:-) , de ugye nem is ittak annyit, mint az urak.
8-kor indulás........gurultunk reggelizni a helyi MC-be ahol bevártuk  
még Fukeneht, Anitát és persze Belfegort.......Evés, ívás, tankolás után  
irány  a  67-es  út.........kb.  30  km-rel  arrébb  egy  gyorsszerviz  után  
(Oneill  gépén  volt  valami  felakadás)  folyattuk  utunkat.....Itt  még 
csatlakozott  hozzánk  Acca,  Feri  bá és  Bizzy,  akik  majdnem 
lemaradtak a túráról.
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91km-rel  arrébb 
megérkeztünk  Sziget-
várra  (Aki  szereti  a  
jó utakat, és szerpen-
tineket  -  melegen  
ajánlom  ezt  a  
szakaszt!!!!) Várláto-
gatás,  hisz  Hadvezér  
urunk  nyári  placcát  
meg  kellett  nézni  
(Zrínyi  Miklós  -  
Szbatta)..
Mire kiértünk, utolért minket utolsó hiányzó tekergőnk Nita, aki hozta  
barátját is, Lacit.  A pihenés után folytattuk utunkat Sellye, Harkány,  
Siklós útvonalon a várhoz. Siklóson megálltunk egy étteremnél, ahol  
kb. másfél óra után meg is kaptuk a rendelt étkeket..A vár nagyszerű  
volt, és a kiállítások is maradandó élmények számomra (De ugye épp  
ezért vannak ezek a túrák)S a látványt emelte még egy katonai esküvő  
is, díszmagyarban.
Mivel ekkor 17 óra 40 perc volt, gyors léptekkel - vagyis csutka gázzal  
feltéptünk  Pécsre,  majd  a  66-os  úton  Oroszlóra,  ahol  6-7  órás  
időpontra  már  vártak  minket... És  hála  mindenkinek,  aki  nem  jött  
belénk.......6:59-re   fent is voltunk.......

Késni itt is látszik nem 
szokása 
az  AKMT-nek:-).  Itt  
mindenki  lemálházott,  
aki még éhes volt evett,  
majd  egy  kis  
állófogadás  mellett  
töltöttük az alkonyatot.  
Közben befutott Nob is  
autóval.  Aki  nem  volt  
fáradt elment a helyi 
"discóba"  és  akkorát  
mulatott hogy 

beleremegett jó párszor a ház.  Majd hajnalba 2-3 fős csapatokban  
elvonultunk vissza a szállásra. Az utolsó csapat 6-kor ért vissza, de  
6:30-kor ismét a bárpultnál állt mindenki egy jó kávéra várva:-) 8-9  
környékén összeszedtük a cuccokat és indulás tovább. Gyors tankolás,  
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majd mellékutakon tűz le Abaligetre. Hadvezér kérésére tettünk egy  
kitérőt  Kánba, ami az útminőség miatt  csak a tökösök vállaltak be  
(bocsi  többiek)  Tehát  akik  felmerészkedtek  az  ismételt  OFF-road  
helyszínre: 
Csabataxi (600 Bandit), Emi (VL800), Elf és Rita (GS500 - meg is  
fektették:-(,  Bex  és  Szami  (Gs500),  Hadvezér  (660Ténére),  és  Én 
(Futura)
Miközben mi ittunk egy kV-t és ettünk egy  
szendót,  rántottát,  addig  a  többiek  az  
ESZÜK nélkül  (ez  én  lennék:-)  elmentek  
Abaligetre,  így  olyan  15km-es  előnyre  
tettek  szert.  Mikor  utolértük  őket  pont  
indult  a  barlang  kirándulás,  így  páran  
vettünk  gyorsan  jegyet  és  bementünk  a  
barlangba. A séta végeztével, motorindítás  
és  következzék  a  túra  legnehezebbik  
szakasza....(számomra)  a  szerpentinek  
vizes  úton.  Elgurultunk  a  pécsi  TV 
toronyhoz.  Odafentről  csodálatos  a  
kilátás,  még  úgy  is,  hogy  gyülekeztek  az  
esőfelhők,  és majdnem leröpített  a szél  a  
kilátóból:-)  Ezután  pedig  tűz 
haza.........szakadó esőben. 17:45-kor már 
az  adonyi  Mol  kútnál 
búcsúzkodtunk.........Miután  ismét  sikerült  
bőrig áznunk.

Vacogott mindenki, de az 
elmúlt  3  nap  emléke  
mindenkiben benne éget,  
s  ez  melegítette  a  
csapatot.

Költségek:  
12000(benzin),  
5000(kaja,  üdcsi,  kv),  
3000(belépők,  
parkolások)
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A  túra  ismét  remek 
volt,  bár  kezdtünk 
félni,  hogy  valami 
rossz  átok  ül  a 
csapaton, hisz 2 nagy 
túra  és  mind  a  2x 
bőrig  ázunk.  Ez 
valahogy  nem 
stimmelt.  A  csapat 
motorállományának 
cseréje  is  ezzen  a 
túrán  indult  be 
igazán.  Lecserélte  a 
motorját  Bex, 
Hadvezér,  Nobnak is 
már  alakulóban  volt 
az  új  vas,  Nita  már 
lecserélte……
Én  is  lecseréltem  volna,  de  ugye  ami  nem megy  azt  nem  szabad 
erőltetni…….gondoltam Én.
A sors azonban közbeszólt.Mikor már ki volt minden külsőség javitva 
azon a hulladék Aprilián, szétment a gyűrűje, és rongyá darálta a teljes 
hengerfalat, dugót….. Nem is találtam hozzá alkatrészt…..de még jó, 
hogy alakulnak a kapcsolatok is, így egyszercsak kaptam egy telefont 
OLD WINGtől,  hogy az  egyik  ismerőse  épp most  szedett  szét  egy 
Apriliát és eladó lenne a a cumó….
Természetesen rögtön rácsaptam, megcsináltattam és eladtam……
Érdekes, azóta  - az utolsó infóm szerint semmi baja nincs……..
Az  árát  megspékeltem  egy  kis  magántőkével,  és  így  már  Én  is 
belecsaphattam  egy  zsír  új  motor  megvételébe,  természetesen 
részletfizetési konstrukcióban.
Ezzel  egy  gondom  volt  csupán.A  követekező  túráig  már  csak  9 
napunk volt, tehát nem elég motort találni, de a vásárlás lényegei  a 
következők voltak:

a., 9 napon belüli átvétel
b., passzoljon az elvárásaimhoz

c., legyen elég az indulóra a pénzem
d., a törlesztése se legyen halálos

Így az új szerzeményem nekem is egy GS500K4-es modell lett, ugyan 
olyan színben, pompában mint Bexnek.
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Mivel a motor egy váci szalonban lett véve, így a papírmunka miatt 
még 1x vissza kellett menjek….igen de hogyan?
Ekkor  ért  az  a  megtiszteltetés,  hogy  Bex  kikölcsönözte  nekem  a 
2000km-es  motorját  egy  teljes  hétre  –  Ő  ugyis  fuvarban  volt 
külföldön…..így a gondomat letudtuk. Persze hogy laza volt a barát, 
hisz ha bármit teszek a mocijával ővé lett volna az Én új vasam.
Így legalább megtapasztalhattam milyen is egy 125 ös után egy 500-as 
gép…….
Közben  JuditH  is  aktivizálta  magát  és  összeröffentett  Lellén  egy 
AKMT-s bulihétvégét. Mivel Én éjszakás voltam szombaton, Emivel 
vasárnap csatlakoztunk hozzájuk, majd este – természetesen – esőben 
indultunk haza. S már csak napok kérdése volt……..
Nos,  hogyan  is  történt  ez  a  túra?  Mivel  az  előző  motoromat  már 
eladtam, így ugye befizettem egy új csodagépre. Az ígéretek alapján, a 
túra  napján  mehettem  érte,  de  folyamatos  érdeklődések  és 
bizonytalanságok hatására rendesen ki voltam akadva, hisz az indulás 
előtt 1 nappal még nem tudtam semmi biztosat.

2004. június 16     Táv: 820km    HKJ1 túra        (AKMT VII. túra)
16. péntek
Reggel  felkeltem,  összepakoltam  a  málhát  és  vártam  (mindig  is  
utáltam várni).  8-kor felhívtam a szalon egyik eladóját, hogy akkor 
most mi legyen mire jött is a válasz délre, mehetek a gépért, megvan,  
ott van, átírva, és felkészítve az elvitelre. Gondoltam, no, majd ha már  
rajta ülök és kiértem Vácról, majd akkor lehet örülni, mert onnantól  
már bizonyos hogy le nem szállok róla.
És tényleg így történt. Átvettem a motort, a papírokat és indulás. Az  
első  utam  természetesen  egy  benzinkútra  vezetett  és  szépen  
megitattam a paripát (18,6L bele is folyt a tankba – mikor 20L-es a  
tank. Ezt soha nem értettem…..egy vagy több milliós gépnél miért kell  
a benzinen spórolni????)
Vácról  legurultunk  az  autós  támogatásommal  (sógorjelölt  és  a 
húgom)  Dunakeszire  Nob  barátomhoz.  És  vele  vártuk  az  indulást.  
Időközben természetesen meglátogatuk Dunakeszi legjobb pizzériáját  
is.
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Kb.  2  környékén  
befutott Nanu is. Az  
idő telt….
Kb.  16  óra 
környékén  
felmálháztam  a 
vasat, motor indítás  
és  irány  a 
találkozási  pont  az  
M3-as kivezetőjénél  
a  Shell  kút.  Igaz  
hogy  megbeszéltük 
az  útvonalat  
Szamival,  de  ugye 
az  „Ész”  nem  volt  
Észnél  és  úgy 
belement  egy 
zsákutcába  90-el,  
mint az atom.
No de a végére csak  
odaértünk.
Szépen  gyűlt  a 
csapat.  Kijött  az 
indulásra András és 
Ares  is,  de  akkor  
még nem tudtak 
jönni.  András  másnap  csatlakozott  hozzánk,  de  ezt  majd  később.  
Mikor megérkezett mindenki (mondom András, Bex és Szami, Fuke és  
Anita
kivételével)  tankolás,  matricavásárlás  és  18:10-kor  megindult  a  
csapat az M3-ason. Sokan csodálkoztak,  hogyan merek  egy 0km-es  
motorral mindjárt útnak indulni, de ezt soha nem értettem, persze ha 
Bex barátom nem olyan rendes hogy a papírmunka idejére odaadja a  
sajátját,  akkor  bizony  gázban  lette  volna .  (de  ugye  neki  is  
beleraktam 5 nap alatt 720km-ert) Mentünk, mentünk………és ugyan 
megmondták és Én is tudtam hogy ne pörgessem 5000fölé a gépet, de  
mivel annyira kezes hogy észre sem lehet venni néha-néha belepörgött  
a 6200-be is és ez fölött lehet a mai napig is érezni hogy MEGY A 
GÉP- bár itt már nem is 100 a vége.
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No  tehát  mentünk  az  M3-ason.  A  Bexéktől  megvásárolt  rádión 
tartotam a kapcsolatott NANU hátvéddel, akivel annyira jól sikerült  
összehangolni  az  előzéseket,  hogy  akadálytalanul  gurultunk  
Füzesabonyig.  Füzesabony  előtt  pár  kilóméterrel  recss-ropp  a 
rádióban és befutott Belfegor is Fuke és Spyke alatt olyan 180-al 
Füzesabonynál  elhagytuk  az  autópályát,  és  a  25-ösre  térve  
felgurultunk Egerbe. Itt tankolás, egy kis pihi, cigi és nyomulás tovább 
a célig. Mikor megérkeztünk a kertek alá, Emi, Öcsi, Old Wing már 
várt minket (Ők már reggel indultak és egész nap gurultak erre-arra).  
Tehát  megérkeztünk  Szilvásváradra.  Lepakolás  és  sátorállítás  után 
rögvest a keping “éttermében” voltunk. Sajnos erről nem sok pozítiv  
dolgot tudok írni ezért ezt nem is teszem meg. Aki ott volt tudja, aki  
nem volt még ott, az menjen el és megtudja. Annyit azért mondanék  
hogy nem a mínősséggel volt gond, hanem a konyha raktárkészletével,  
mert  az  sajnos vajmi  kevés  volt  ennyi  ember  számára.  Így  egy  kis  
evés-ívás  után  ki-ki  döntött  és  úgy  tervezte  az  éjszakáját.  Valaki  
kinyúlt  a  heti  munka  után  így  elment  csicsikálni,  a  bátrabbak  és  
strappabíróbbak  pedig  belevágtak  az  éjszakai  mulatozásba  
(természetesen itt ismét ki kell emelni Nanu,Hadvezér úrakat) majd 
kb. hajnali 3 óra környékén vissza a kempingbe és alvás, addig amíg a  
reggeli ébresztő meg nem szólalt Kösz ismét Emi

17. szombat

Szóval  Emi  segedelmével  6:20-kor  már  ismét  talpon  voltunk és  
mivel a pincérasszonnyal volt egy fogadásunk – mégpedig, hogy az  
esti  állapotunk miatt  tuti,  hogy nem leszünk ott  nyitásra – így már  
akkor is. Vagyis 6:45-kor türelmetlenül vátuk hogy mikor kaphatjuk  
meg a KV-nkat. Meg is volt lepődve hogy ennyire bírjuk?? Naná
A reggel tápászkodás és útvonal egyeztetés után sajnos MyCOnak el  
kellett menni, mert egyébb elfoglaltsága jött közbe, így Ő elidult haza  
Győrbe,  mi  pedig  útrakeltünk.  Elsőnek  a  helyi  kilátót  vettük  
célpontba,  ahová  is  a  kepingvezető  barátja  (Herbert  –  750-es  
MotoGuzzi) vezett fel. Innen pedig csőgáz Ózdra egy tankolás erejéig  
és  újabb  módosításig  (mert  ugye  az  AKMT  túraútvonalai  mindig  
ruggalmassak – hisz a lényeg a motorozás) A tankolás ismét eltartott  
majd 1 óráig, de megszületett a döntés. Aggtelekre akartunk menni, de  
erről letettünk és inkább Miskolcot választottuk. Így a 26-osra térve  
legördült a csapat Miskolcra. Itt pihenés, ebéd és ismét megbeszélés.
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Valakik várat néztek volna, valaki motoros találkozót, valakik pedig  
tovább mentek  volna. Így  ezt  a  gondot  is  megkellett  beszélni,  mire  
végül nagynehezen megszületett a döntés: várlátogatás.
Nagynehezen megtaláltuk a várat. A csapat egy része birtokba is vette  
a padokat, míg a másik része felment a várba. Fent minden nagyon 
szépen megvolt csinálva és ami új volt az az idegenvezetés 
A  vár  után  ismét  megbeszélés,  hogy  tovább  valamerre  vagy  mi  
legyen?  Ismét  döntés  született.  Tanulván  az  előző  esti  
ételmennyiségből a TESCOT vettük célba, majd elindultunk vissza egy  
hegyi úton a szállásra. A kanyarvadászok örömére egy nagyon frankó  
kis  útat  találtunk,  így  lehetet  nyargalászni  a  kanyarokban  és  a  
rádióknak köszönhetően jópár éles helyzetett is kitudtunk iktatni (pl.  
sóder a kanyarban, autók jönnek mint az állat a mi sávunkban…stb)

Visszatéréünk  után 
nem  a  szállásra 
mentünk  hanem 
begurultunk  a 
Szalajka  völgy 
elejébe,  ameddig 
motorokkal  belehet  
menni.  Itt  pedig  jó  
szokáshoz  híven  az  
emberek  elkezdtek  
enni.  Fukenak 
valami megülhette a 

gyomrát(?) mert a féltve védett Belfegort odaadta mindekinek – már 
aki kimerte próbálni - egy kis körre a parkolóban Naszóval elkezdtek  
inni  és  pisztrángoztak,  majd  átültünk  a  Lovas  Étterembe  amelyet  
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bárkinek meleg szívvel tudok beajánlani. Az árak elfogadhatóak, de az  
adagok? Császári mennyiség!!!!! Este visszagurultunk a kempingbe 
és ismét jött a téma. Alvás vagy buli?  Belya (a  vezetőnek a lánya) 
ismét invitált minkett a helyi discóba, merthogy szombaton jobb a buli  
mint pénteken – tény! Eleve is jó volt, de hogy Hadvezérrel, Nanuval  
és Álló bikával lenyomultunk sokkal jobb lett. Hajnalban elkezdett  
szakadni az eső Félő volt hogy mi lesz, de hálistennek reggelre már  
csak  a párafelhő maradt  belőle  és  8-ra az  is  feloszlott  és  ismét  a 
csodálatos táj tárult elénk.

18. Vasárnap
Mivel  4-ig  lent  voltunk  a  dizsibe,  és  volt  vagy  5  óra  mire  a  
cseppegéstől  eltudtam  aludni,  Emi  ismét  riadott  fújt  6-körül 
Ellenben már Kv-al merészkedet zargatni – így megbocsájtottam neki  
hogy kemény 1 órát hagyot aludni. Ezért mire a többiek felkelltek,  
nekünk kettönknek fullosan össze volt pakolva mindenünk .
Az  előtte  megvásárolt  gyikhúsokat  felfaltuk,  majd  noszogattuk  a  
többieket  is  hogy  –NO  gyerünk  már  menni  kéne  tovább  –  de  ők  
általában  a  nemzetközi  jelzéseket  használva  kicsit  lecsititotak 
bennünket.  Volt  is  vagy  10  óra  mire  eltudtunk  indulni.  A  napi  
program még Hortobágy és Debrecen volt.
Egert elhagyva rátértünk a 33-asra ami lefelé vezett a Hortobágyra.  
Ekkor jött elő ismét az alváshiány, a 3 napi tempó és a discó hatás –  
valamint az, amire még nem találtam magyarázatot. A bokámtól a  
vesémig görcsbeállt a jobb lábam…..mivel ez nálam jópár perc így a  
többieket továbbirányitottam mi pedig páran (Old wing, Bex-Szami)  
egy kicsit félreálltunk amig elmúlik a görcs……..és mikorra meglett,  
csőgázzal hasítottunk a többiek után. 
Kis idő múlva le is értünk a Hortobágyra, átgurultunk a 9 lyukú hídon  
amin utoljára olyan 5 évesen mentem át nagyszüleimmel egy frankó  
kis 120-as Skodával.  Itt  megebédeltünk  és nézelődtünk.  Majd mivel  
már  13  óra  volt,  elkellett  dönteni,  hogy  merre  tovább,  hisz  
Gyöngyhalászra is gondolni kell, akinek innen regeteget kell mennie  
hisz az ország másik végében lakik.
Végül megszületett a döntés. 
A kertek  alatt  gurulunk el  egészen  Budapestig,  mert  pár  embernek  
nem volt matricája, páran pedig úgy tartották hogy a 4-esen ilyenkor  
dugó- dugó hátán.
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Ezért  Hevesig  
mellékutakon 
mentünk.  No  ezt  
nem kellett volna
Olyan vihar  kapot  
el  minket  hogy 
szinte  az  összes  
motort  arrébtette  
egy  hirtelen 
pillanatban  vagy  
30-40 cm. Emi ezt  
úgy jelemezte:

“ esőnadrág van rajtam, de úgy érzem a fiúk odalent viziladáznak –  
most becsurrant????” Nos igen? Bennem is megállt az ütő…..még az  
kellett  volna  hogy  az  új  (még  lefoliázott  oldaldeknis)  motorkámat  
rögtön megtörjem. Így mi Elfel és Bexel a másik két Gs-Fannal szépen  
lemaradtunk és 2-3-asban gurultunk elég lightos tempóban (10-20km/
ó).  Hevesnél  rátértünk  a  31-esre  aminek  a  minősége  és  az  
átázatottsága miatt is már sokal jobb volt, így hamar Budapest előtt  
voltunk. Itt kezdett a csapat szétválni….Én folytattam az utamat át az  
M0-és a jó öreg 6-os főúton hazáig.

A lényeg! Übefrankó kis gurulás volt ezzel a csapattal!
Költség? 25-30 ezer
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Ez már gyanús! Az eddigi 7 túrából 4x áztunk rongyá. Úgy érződött, 
hogy a csapatot valaki elátkozta. A csapatos gurulások után viszont 
mindig kánikula jött,  egy szem eső nélkül.  A Balatonlellei  “ZŐD” 
házat JuditHék kinevezték az AKMT nyári rezidenciává, így mindig 
szívesen látták a megfáradt motorost egy kávé erejéig. Így párszor volt 
is rá példa hogy megleptük őket.

A  nyári  szabadságolási  terv  is  elkészült  a  munkahelyemen,  így 
konkretizálni tudtam a nyári nagy túrát is, amit 5-7 napra terveztem. 
Szokás szerint, a terv fel  lett  helyezve a fórumba, amire jöttek is a 
reagálások,  tippek,  ötletek  –  ebből  kiindulva  pedig  megszületett  a 
valós terv.

Tehát íme az Én élménybeszámolóm a túrával kapcsolatban

2004. július 24-30   TÁV:kb 1500km   HKJ 2    (AKMT VIII. túra)
2004. július 23. Csütörtök este
Munka után hazarongyoltam és mivel nagyon be voltam már indulva 
így elkezdtem az éjszaka közepén pakolászni. Sikeresen felkeltettem az  
asszonypajtást is, aki full hülyének nézet, hogy mi a frászt csinálok  
ilyenkor. A válasz egyszerű volt: „ pakolok és megyek – s ennek több 
oka is van” az egyik ok az volt hogy már nagyon bennem volt a  
mehetnék,  a  másik  pedig,  hogy  nem  szándékoztam  a  legmelegebb  
időben indulni.

A  hülyeségemet  
tovább fokozta a kész  
csomagok  látványa,  
de  az  asszonynak 
sikerült  arra 
rávennie,  hogy nézek  
már  tükörbe,  mert  
szerinte  amilyen  a 
burám  nem  kellene  
hajnali  1-kor  
motorra  pattannom 
és egy laza 270km-ert  

legurulni. Én betértem a fürdőbe és akkor vettem észre, hogy az előtte  
3  nappal  történt  darázs-Blue  mérkőzés  még  mindig  tombol,  és  az  
arcformám legjobban a ROCKY 6-os forgatásába illő. Ezért hagytam  
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magam rábeszélni egy kis alvásra. A képem egy Calcium injekció után 
készült az indulás reggelén.

2004. július 24 Péntek
No az  alvás  is  megvolt. Aludtam-forgolódtam vagy  3  órát,  de  4  
órakor úgy kippatantam az ágyból, mint a többgyerekes anyákból az  
újszülött.
Felöltöztem, megnéztem a burám és örömmel vettem tudomásul, hogy 
már  nem  fognak  megijedni  tőlem  a  benzinkutaknál  a  nők. 
Kibotorkáltam,  előtoltam  a  vasat  és  elkezdtem  a  málházást.  Majd 
mikor minden kész voltam vettem észre hogy elrepült 2 óra. No több  
se kellett nekem. Világos van, reggel, a madarak csiripelnek….
Beöltözés is ágyő család!
Utam  a  6-oson,  majd  az  M0-áson  az  OMW  kúthoz  vezettet.  Itt  
tankoltam egyet és a mellette lévő Mekibe nyomtam egy adag flamót.  
Közben  Old  Wing  rám  csörgött  és  mivel  2  percre  dolgozott  így  
kiugrott  Józsi  kollégájával  hozzám  a  kútra.  Rövid  eszmecsere  és  
egyeztetés után különváltunk és indultam tovább. Ők délután jönnek  
majd utánam. Pesten sikerült átvergődnöm, és a szokásos Shell kútnál  
megváltottam a matricát is, ismét teletank (ez a lényeg! A tank azért  
van, hogy tele legyen mindig!) És csőgáz!

A nagy csomagok miatt 150-fölött elégé beszitált a vas feneke ezért  
alatta  is  maradtam  a  legtöbb  esetben. Fűzesabony  -Eger-
Szilvásvárad………az útvonal ugyan az volt,  mint  5 héttel  korában.  
11:30 tájékán érkeztem meg a kempingbe. Egy laza KV után a főnök  
lányával  as.  Belyával  elmentünk  fel  a  Szalajka-völgybe  kisvasúttal,  
majd gyalogszerrel vissza.  Ez a kis kör olyan 3,5 órát emésztett fel
Mire  visszaértünk  Old 
Wing  és  Öcsi  is  befutott,  
majd pár óra múlva Józsi.  
A  fiúk  ettek-ittak,  majd 
mivel  „falunapok” voltak,  
így  lenéztünk  a„buliba” 
Apám!!!!!  Olyan  nők 
voltak  hogy  még  én  is  
kapkodtam  a  fejem…..  
kis idő múlva a hangulat is

megjött, mert antialkoholista révén Józsi rábeszélt egy jófajta bor 
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megkóstolására.…és  a  kóstoló  kóstolót  követett,  míg  végül  belém 
csúszott  vagy  4 dl  borocska.  Tudom ez  nem sok,  de  aki  nem iszik  
annak ez komoly mennyiség.  Tehát a buli folyt. Késő este befutott  
Álló Bika is – így nagyon jó lett mindenki hangulata.
23 órakor még egy kis sztriptíz is volt így a hangulat még jobb lett 
kb. 2,5 - 3 óra tájékán sikerült sátorba bújnom, mert a Belya annyira  
KO lett hogy azt se tudta merre van a szobája . Szóval így elsőre 
nagyon tuti lett a napom.

2004. július 25 Szombat
5 órakor sűrű anyázásra ébredtem (ismét aludtam vagy 2 órát – kösz  
Bika),  mert  drága  Bika  barátunk  sátrát  ellepték  a  kis  fekete  
hangyák.  No gondoltam itt  már úgyse lesz alvás így felkeltem és  
elkezdtem pakolászni.  Ekkor  vettem észre,  hogy nem csak neki  van  
hangyaproblémája , mert hírtelenjébe a „hangyák a gatyában” dal  
tudott csak eszembe jutni

7-kor  ellenben  már  mindenki  várta  a  reggelit  és  a  szokásos  
koffeinadagját.  Megbeszélésünk  további  részét  az  képezte  hogy  mit  
csináljunk délig,  amíg a többiek leérnek,  hiszen Ők 8-kor indulnak 
Bp-ről és nekem is volt lazán egy 2-3 óra míg kényelmesen ideértem.  
Így  Álló  Bika  javaslatára  elmentünk  nyargalászni  egyet  a  közelbe  
(össz  táv  110km)  amibe  bele  sikerült  iktatni  egy  15%-os  lejtőt  is.  
Visszafelé Ózd következett, ahol gyorsulási verseny volt, de mivel túl  
korán  értünk  oda,  ezt  inkább  kihagytuk  és  elindultunk  vissza  a 
táborba. Mire visszatértünk befutott a csapat többi magja. Mindenki  
lepakolt………majd összedugtuk a fejünket hogy mit flamózunk ismét,  
hisz már elmúlt dél.
A gyors eszmecsere nem volt más, mint egy jó lecsó.
Szami  királynővel (akit  azért  is  kell  kiemelnem  mert  nemhogy  
bűbájos, de ráadásul a távot Ő külön egy 50ccm-es robogóval tette  
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meg!!!) és Belyával legurultunk a boltba és megvettük a hozzávalókat.  
Majd a pucolás és összevágás után hamar el is készült a fincsi Lecsó.
Kajálás után ejtöztünk egyet  és tanakodtunk, hogy a hangyainvázió  
ellen mit is lehetne tenni.

A tanakodás vége az lett hogy Bex és Szamika  valamint Belya és Én  
rápattantunk  a  testvér  Gs500-asokra  (Bexé  5  hétel  korábbi  az  
enyémnél ugyebár) és legurultunk Egerbe a Tescoba egy-két dologért  
és rovarírtóért. Az indulásunkat megzavarta egy kis zivatar , de mire 
Egerbe értünk az eső már tovaállt, így csak a nyomait láttuk.
A pénzköltés után Bex tanácsára nem mindjárt visszamentünk, hanem  
egy másik hegyi úton átgurultunk Miskolcra, majd onnan a táborba  
(ez  volt  olyan  130km).  Az  pedig,  hogy  hogyan  telt  a  hegyi  út?  
Kérdezétek meg Bexet Mire a táborban voltunk igencsak elkelett a  
rovarírtó, mert azzok a szemét hangyák azt hitték  hogy “autópályán 
vannak – csúcsidőben”. No az irtás és öltözködés után irány vissza le  
a Buli………. Az este  fő szenzációja 2 részből állt!  1.,  megérkezett  
Nanu is 2., Ms. Lollita Angel kis……asszony erotik showja volt. Itt  
még  az  igazi  Hegyi  kecskét  is  megtaláltam.  A  Buli  után  még 
átnéztünk a helyi dizsibe, de a hangulat már nem volt a régi – ezt  
pedig főként a nemalvás idézte  elő. Így visszamentük a táborba és 
ki-ki döntése alapján nyugovóra tért. Én bezzeg nem Az agyam 
forgott, és a sok bajom miatt ismét a szokásom került előtérbe. 
Így  felpattantam a  gépre  és  irány  az  éjszaka.  Ne  kérdezétek  hogy  
merre  jártam……..mert  egy:  nem  tudom,  kettő:  tényleg  nem 
tudom……..csak azt, hogy valami nagyon sok km-ert toltam le és arra  
emlékszem hogy Egerbe tankoltam mikor már pirkadni kezdett. Majd  
azt sem tudom hogy hogyan kerültem a sátorkámba. Filmszakadás és  
alvás.
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2004. július 26 Vasárnap
11 óra. Fukeneh új kipuffogó szerzeményére ébredtem Kidugom a 
fejem a sátorból mire azt láttom hogy a banda nagy része az Eszük  
nélkül  máris  útrakészen  állnak  és   indulnak  valahova.  Még  Accát  
tudtam elkapni egy kérdére hogy ugyan merre van az arra mire jött  
is a válasz hogy mennek pancsolni Kékesd-re.
Gondoltam, rendi akkor míg ezzek pancsolnak Én is magamhoz tudok 
térni.
Nem is maradt más a táborban mint Nanu, Bex, Szami, Gergoe, Conyi  
és  Én.  Mivel  gyerek  volt  az  idő,  és  az  időjárás  is  csodaszép  
reményekkel kecsegtettet így az elmardt helyszínekre indultunk Nanu  
és  Conyi  kivételével  aki  inkább  a  Szalajka  völgyet  részesítették  
előnyben. Elgurultunk Miskolcra, majd Szerencsre a várhoz és tovább  
Sárospatakra.  Sárospatakon  megálltunk  ebédelni,  mikoris  jött  a  
telefon hogy a fürdő csapat beázott mert nincs már évek óta nyitva a  
kékesdi strand és ezért jönnek Ők is Sárospatakra.

Mi  megebédeltünk  
épp mire oda is értek,  
de  nem  tartotak 
velünk, hanem a helyi  
strandra mentek 
be.  Mivel  Szaminak 
haza  kellett  érnie 
estére ezért mi 2-en a 
két  GS.  Visszaindul-
tunk  a  táborba,  
Gergoe pedig még
elgurult  megnézni  valami  libbegőt  vagy  mittudomén  mit.  
Visszaérkezéskor Szami összepakolt és elindult hazafelé. 
Nanu,  Bex,  Bika  és  Én  elkísértük  a  legközelebbi  településig,  majd  
búcsúztunk,  és  visszatértünk  a  táborba  és  tengettük  az  időt,  mert  
vasárnap lévén a faluban nem volt semmi. Mire gondoltunk egyet és  
3-asban (Bex,  Gergoe  és  Én  )  elmentünk  le  keresni  valami  sokáig  
nyitvatartó éttermet, hogy ott beszélhessük meg az elmúlt idők nagy  
dolgait. 2 óra környékén pedig vissza a szállásra.

2004. július 27 Hétfő
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Reggel  nem tudtam aludni……..igy 5 kor már kint  járkáltam, majd  
elmentem a boltba és vettem reggelit Bex barátomnak és magamnak 
(ez jár annak aki a barátom és aki Gs500-al közlekedik)
Mikor  felkeltünk  összekészülödtünk,  mert  Nobnak  és  Gergoenak  is  
hazafelé kellett  indulnia.  No de nehogy má.  Kisérjük Őket is egy  
ideig.  Mivel  a csapat ismét a pancsolást  választotta,  így 3an (Bex,  
Álló  Bika  és  Én)  adtuk  a  támogatást  a  két  tekergőnek  egészen  
Pásztóig. Útközben megálltunk Mátraszentimrén a Szlovák csárdánál  
igazi  sztrapacskát  burkólni,  ami  mind  mennyiségben,  mind  árban 
perfektó volt – az aranyos pincérnőről nem is beszélve

Itt jött végre az igazi AKMT-s élet. Ugyanis eleredt az eső. Pásztónál  
búcsú és indulás vissza, de nem ahonan jöttünk hanem fel a 23-asra,  
majd Ózd és úgy vissza a táborba. Nem mondom rongyá áztam. De 
soha nem hagynám ki a barátaimmal való gurulást.
Mikor  visszaértünk  jött  a  tulaj,  hogy  kapott  egy  telefont  mikén  a  
pancsoló brigád Miskolcon ragadt, mert  Feri bá motorja beázot és  
nem indul. A hibát sikerült elhárítani  Gyöngyhalász segítségével, így 
kicsit megkésve és szétázva, meghülve de visszatértek Ők is.

Az eső pedig csak eset, csak eset………este pedig ugye nem tudtunk  
mit csinálni igy a kemping presszójában dekkoltunk. Egyszercsak a jól  
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ismert  ciripelés  (Bocs  Oldi)  és  befutott  Oldi  is.  Mindenki  
örömüdvözléssel fogadta Oldi barátunkat aki ha csak 1 éjszakáért, de 
feljött  Balatonlelléről  (302km).  Már  majdnem  lekezelhettünk  vele,  
mikor egy hang a sötétből: “ És én???? Már nem is vagyok jó???”  
Apám!!! Ez JuditH!!!
Na az esti hangulat rögtön meg is lett oldva

Hajnalig meséltünk, beszélgettünk, “KÁVÉT FŐZTÜNK” (hogy ezt  
mért emelem ki? Aki ott volt tudni fogja)
Majd mindenki  be-befeküdt  az  egyre  jobban szétázó sátrában mert  
ekkor már órák óta szakadt az eső.

2004. július 28. Kedd
Az eső miatt nem igen tudtam aludni, bár igaz, többet sikerült mint az  
előző napokban.
Elég  reménytelen  volt  a  kilátás.  Hisz  nem elég  hogy  esik,  de  még  
hegyek között  is  vagyunk ahol ugyebár ilyenkor több eső esik,  hisz  
megragad  a  felhő.  Oldinak  reggel  indulnia  kellett  Pestre,  így  Ő 
elvágtatott, de JuditH ott maradt velünk. Sokan azon gondolkodtak,  
hogy adjanak e esélyt az időjárásnak, vagy pakoljunk össze és indulás  
haza.  Feri  bá  és  Bizzy  elkezdtek  iszogatni,  így  meglepődve  kapták  
magukat amikor látták, hogy a maradék csapat indulásra készenállt,  
illetve már pakolászik. Bex, Álló Bika, Gyöngyhalász, Nanu, Conyi és  
Én  is  úgy  döntöttünk,  hogy  ennek  így  nincs  értelme,  hisz  fent  a  
hegyekbe a kanyarokon kívül csak egy dolgot utállunk jobban, a vizes  
kanyarokat. Így elindultunk hazafelé. Bex és Bika lepattant Egernél,  
mert Ők jobban szerették volna tolni hazáig, és mi még megálltunk  
útközben kajálni is. Így a csapat elindult. Hatvan környékén Conyi is  
leszakadt, maradtunk 4-en 3 motorral, de itt már szárazok voltak az  
útak  legalább  -–így  a  sebbeséget  lehetett  egy  kicsit  nővelni.  A 
megbeszélés alapján az M0-ásig Gyöngyhalász hozta JuditHot, majd  
ott Én vettem át a Taxis szerepet (nagyon szívesen)………Ő az M1-
esen hazagurult, mi pedig Nanuval az M7-esn téptünk lefelé. Nanu is  
levált, nem maradt más mint mi ketten.

2004. július 29. Szerda
Mivel  még  tartott  a  szabadságom,  és  semmi  kedvem  nem  volt  
hazamenni ezért egészen 30.-áig JuditHéknál dekkoltam, de legalább 
se Ő,sem Én nem untuk magunkat, mert eltudtunk beszélgetni jópár  
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dologról,  miközben  Petya  (A  fia)  is  kapta  a  napi  adagot  a  
motorokról.
30.-án délután pedig nyeregbe pattantam és elindultam haza……… 
Költség: kb. 40-50.000ft

 Természetesen! Ismét esővel ért véget a túra – s amint feloszlott a 
csapat,  az  esőnek  se  híre  se  hamva……s  ismét  beköszöntött  a 
forróság.A  szabadság  után  ráadásul  augusztusba  nem  volt  hosszú 
pihenőm,  így  a  túra  tervek  is  lemaradtak,  ellenben  1  napos  kis 
gurulásokkal pótoltuk a szabadságérzést.
Lejártunk Lellére JuditHékhoz, és bár utólag, de bepótoltuk az AKMT 
első szülinapját,  ami ugye  április 25.-e,  de áprilisban ugye  a V1-es 
Veszprém megyei  túrán voltunk – ami azóta is örök emlék minden 
megjelent emberben, hisz azt az ázást nehéz übereleni bármilyen kis 
esővel.
Így mikor volt egy szabad napom, feldobtam egy HKG túrát, amiből 
az indulásnál derült ki, hogy ez bízza a születésnapi kör lesz.

 

2004. augusztus 8.    Táv: 453km
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Jelenlévők: Gyöngyhalász, Nob és kedvese, Hadvezér és kedvese, Nita  
és  Nobadi  valamint  autós  támogatóként  Nanu  és  barátnője  és  Én  
Alizzal.
Ha  elolvastad  az  AKMT 
megalakulásának 
Előzményét,  akkor  98%-
ban ez ezen az 
úton alakult, de ugye azóta  
megvan  a  csapat  és  már  
több  túrán  is  voltunk.  
Mivel  volt  egy  „lyukas” 
napunk így hirtelenjében 
kigondoltam,  hogy  igaz  
már megvolt az 
1.Születésnap, de akkor épp a Veszprémi túrát nyomtuk le, így most  
ünnepeljük meg a társaság gondolatának megszületését.
Reggel a melóhelyről startoltam. Így hirtelenjében le is nyomtam egy 
laza 74km-ert Soltig, ahol felvettem egyik tagunkat, Alizt. Innen vissza 
Dunaújvárosig,  ahol  bevártuk  a  többieket.  Kb.  1  óra  múlva  be  is  
futottak. Név szerint: Nob és kedvese,  Hadvezér és kedvese,  Nita és  
Nobadi valamint autós támogatóként Nanu és barátnője.
Dunaújvárosnál ráléptünk a 62-es főútra és nekilódultunk
Áthaladtunk Székesfehérváron, Móron és Kisbérnél álltunk, meg ahol  
már Gyöngyhalász várt ránk. Itt pihentünk egyet és indultunk tovább  
Komáromba.  Itt  hirtelenjében  nem  tudtuk  eldönteni,  hogy  mit  is  
csináljunk ezért a Komáromi határátkellő előtt leálltunk pár percre.  
Itt találtuk meg egymást Zombori /ZOMBI/ barátunkkal, akinek végre 
sikerült  lecserélnie a gépet  és mivel  reggel  olvasta az útitervet  így  
szemből közelítve „ránk támadt” az 1600-as Wild Starral.

Mivel  dél  környékére  járt  ezért  jó  AKMT  szokáshoz  híven  – 
EGYÜNK Elgurultunk  Tatára,  ahol  tóparti  kilátás  mellett  
megebédeltünk  egy  hangulatos  csárdában.  Egy  kis  emésztés  után,  
indulás tovább Tatabányára, ahol elmentünk a Turulhoz is.
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Miután  az  is  megvolt,  Emi  javaslatára  (aki  nem  jött  velünk)  
elindultunk a megbeszélt és tényleges úton (1-es, 811) Velencére és ott  
felmásztunk a kilátóhoz, ahol már Emi várt minket. Mivel kicsi a világ 
rögtön belebotlottunk egy Battai párosba
Jött az ötlet – gépi fagyi. Elgurultunk Gárdonyba és degeszre ettük  
magunkat (kösz Nanu)
Mivel  fáradt  voltam már,  mint  a  dög,  és  még várt  rám az  utasom 
leszállítása is, így mikor elindultunk mi nem a többiekkel tartottunk,  
hanem ráléptünk az M7-esre és felszáguldoztunk (volna) Budapestre,  
de Érdnél olyan vihar kapott minket el hogy a tempót vissza kellett  
vennem 80-ra. Pesten természetesen a szokásos dugók – de ugye 

ilyenkor  jó  a  két  
kerék.  Így  Alizt  
hazavittem  és  elin-
dultam  hazafelé.  
Otthon  kezdtem  el  
számolgatni.  Dupla 
éjszakás  műszak 
után,  alvás  nélkül  
lecsavartam ez laza 
kis  453km-ert.  A 
szétázást leszámítva 
nagyon jó volt ez a  
nap is
Költség:
7-8000ft

 

Ismét egy eső. De már ügyet sem vettem rá…..
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Telt  az idő, amit  végül  Gyöngyhalász  unt  meg elsőre és a tervezet 
KISALFÖLD túrát dobta fel a fórumba, amire mint vércse a vergödő 
kisegérre, rá is csapot a csapat.
Ment a szervezkedés – s közben nekem is voltak 1-1 szabad napjaim.
Így feldobtam egy tényleg könnyű kis túrácskát.

2004. augusztus 22.   Táv: 450km
Ébresztő  6:00-kor.  Kinézek.  Elég  gány  egy  idő  van……..be  van  
borulva.  Kimegyek  a  teraszra……  esik……  fenyegetőzőm…… 
várok…….eláll…..
6:20 Felhívom a húgomat, hogy menjek –e érte, mert ugye jó AKMT 
szokáshoz  híven  „mit  nekünk  az  eső”…meglepődésemre:  „  Gyere  
már!  Még  szép  hogy  megyek……”  Gyors  öltözködés  és  gáz  
Százhalombattára a húgomért. Ahogy befordulok Battára, látom, hogy  
Álló  bika  már  ott  dekkol  a  Totál  kúton.  Befordultam hozzá,  hogy  
köszöntsem, majd még 4km Dunafüred.  A hugica felvéve, tankolás,  
nyomásellenőrzés,  majd vissza Bikához,  aki  már nem volt  egyedül,  
mert  Hadvezér  is  kilátogatott  a  melóból  eddigre.  Már  majdnem 
elindultunk volna vissza az Adonyi kútra (ez volt az alaptervem – mert  
itt találkoztam volna Fefe és Gyöngyhalász tekergőinkkel) berobogott  
az  1600-as  Wild  Star  Zombival  és  bűbájos  nejével.  No  akkor  
maradjunk……2 perc és Nobadi is befutott. Indulás Adonyba. Itt már  
Fefe várakozott,  de épphogy leállítottuk a gépeket  Gyöngyhalász  is  
megérkezett.  8:30 – Go! Szép menetben pontosan (!!!!) 9:14:534-re  
lent is voltunk Dunaföldváron, ahol Bex és Szami várt már ránk, majd 
kis idő múltán befutott Old Wing is. (Ő 8-kor eszmélt fel hogy  gurulás  
van, de mivel a motorja messze van a lakástól így inkább autóval jött)

Összekészülődés  és  
indulás… 
Már nem tudom mikorra, de 
Pécsváradra értünk. Emi és 
barátnője is előttünk futottak 
be  pár  perccel  így  Ők  is  
vártak  egy  kicsit  ránk.  Itt  
felgurultunk a 
várhoz és nézelődtünk. 
(belépő 290ft) Mikor 

mindenki kinézelődte magát indultunk tovább Pécsre. Kb. dél volt  
hogy Pécsre értünk. Pécs - Vár, Bazilika és Tettye (középkori templom 
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és kolostor rom). A Bazilikát csak kívülről néztük meg, mert belépő 
jegyet kellett volna váltani, ha jól emlékszem 1000Ft volt 2004-ben,  
csoport kedvezmény nincs. Itt az első kútnál megtankoltuk a paripákat  
és láss csodát! Kisütött a napocska. Felmentünk a székesegyház elé,  
itt leraktuk a vasakat és gyalogosan derítettük fel a terepet.  
Napoztunk, fagyiztunk és folyt a téma…….hogyan, merre, mikor?

Majd  midőn a  gyomoridegek  normális  kosztért  kiáltottak  indultunk 
Mohács, majd Báteszék-Baja útvonalon.
Baján megnéztük a Tűr 
István  emlékművet,  
majd  gyors  iramban 
kaja után kutatunk. A 
Petőfi szigetre ívelő híd 
aljában  megtaláltuk 
ami  nekünk 
kell…….gyors,  finom 
kaját: alias Pizza….
Kajálás  és  utolsó 
pihenőként  itt  
töltöttünk egy  kis  időt,  
majd  majdnem  kerek  
18
órakor GO hazafelé az 51-esen. Ez a „GOOOO” olyan jól sikerült  
hogy kb. 19:50-re már itthon is voltam, pedig Solton még megálltunk  
egy kicsit tankolni, és itt szakadt szét a csapat.
Megjegyzés a félős motorosoknak!
Az hogy kinézel az ablakon és esik az nem jelenti azt, hogy végig esni  
fog……..  A  saját  tapasztalatom:  Eddig  egy  napot  végig  soha  nem 
áztunk.  A legdurvább az a Veszprémi túra (V1) volt. Ott indulástól  
egészen  Tapolcáig  eset…….Utána  csak  kis  megszakításokkal,  de  
másnap míg Pesten szakadt az eső, mi a Sümegi várban napoztunk.
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Költség: kb. 8000ft 

Igen, megint eső…..
Innentől kezdve már ha feljött az a 
szó  hogy  AKMT  túra,  az  első 
mindig  az  volt,  hogy  az 
esőruhákat  csomagoltuk  be  a 
táskákba. Nem  hiába  és  nem 
fölöslegesen.  Eközben  ment 
Gyöngyhalász szervezkedése az 1 
héttel későbbi kisalföld túrára.
Sajnos  Én  ezen  csak  egy  nap 
tudtam megjeleni, mert úgy jött ki 
a  beosztásom,  és  a  szabadidőm. 
De  ugye  sokszor  egy  nap  is  egy 
nap, tehát nem voltam egyedül. Az 
indulás reggelén a találkozóponton 
csatlakozott  hozzám  Álló  bika, 
Fefe  és  két  új  ember  Kucsi  és 
Teca személyében.  Az  időpont 
elérkezet indulás…..
Mivel  nem voltam ott,  így  ezt  a 
beszámolót  Gyöngyhalász 
írásában lehet olvasni. Ellenben a 
térkép az Én utamat jelzi, mint az 
eddigi túrák során is. 

2004. augusztus 28-29. a KISALFÖLD TÚRA     táv: kb. 650km
Gyöngyhalász tervezésében
 A túra ötlete két magánbeszélgetésből született meg. Az első nem túl  
meglepő  módon  MyCo  és  köztem  (Gyöngyhalász)  zajlott  le,  az  1.  
Hegyi kecske túra idején. A tömör lényeget úgy tudnám összefoglalni,  
hogy  EZT  A  CSAPATOT  EL  KELLENE  VINNI  A 
KISALFÖLDÜNKRE IS!
A  második  beszélgetés  véletlenül  megint  egy  hegyi  kecske  túrához  
kapcsolódik, szám szerint a másodikhoz. A monstre túra utolsó esős  
napján hazafelé tartottunk,  Blue_speed,  Nanu, JuditH, és jómagam.  
Az utolsó közös pihenőnél JuditH megkérdezte tőlem, valószínűleg fél  
komolyan,  hogy  mikor  gurulunk  Mosonmagyaróvár  felé?  A  tőlem 
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megszokott bőbeszédűséggel egy mosollyal válaszoltam. De míg haza  
felé  gurultam  úgy  Gyöngyhalász  módra,  már  azokat  a  helyeket  
próbáltam sorolni, ami egy ilyen laza túrába beleférne, és az AKMT 
számára megfelelő élményt  adhatna. A felsorolás elég hosszú listát  
eredményezett, melyből látszott hogy egy teljes hétvégés túra ígérkezik  
optimálisnak.  Ezt  közvélemény kutatás  követte  az  optimális  időpont  
megválasztása érdekében. Az aktív fórumozók körében az augusztus  
28-29-i hétvége kapta a legnagyobb népszerűséget.
A  napok  a  tervezgetés  alatt  lassan  teltek,  de  ahogy  közeledett  a  
kitűzött  hétvége,  úgy  szökött  fel  bennem  a  kétségbeesés  keltette  
adrenalin  szint.  Ugyanis  hiába  keresgéltem  az  emailek  között  a 
jelentkezők  levél  kupacait,  csak  két  megmentő  jelentkezést  
regisztráltam,  DumbER-5  és  Elf  barátaink  személyében.  Jól  van  –
gondoltam – többiek majd csak befutnak.

És  felvirradt  08.28-a  csodálatos  ám  egy  kissé  hűvös  reggele.  
Elindultam a megbeszélt Veszprémi találkozási pont felé!

2004.08.28. 7:30 – Mosonmagyaróvárról mindenre elszántan, bízva 
az AKMT összetartásában, elindultam a Veszprémi TESCO parkoló  
felé.
2004.08.28.  8:15  –  Oldi  mobilon  rám  csörgött.  Mizujs  lesz  túra? 
Hogy lesz-e, Hisz én már úton vagyok… Naná! Mert akkor EMI-ékkel  
jönnének.  Szuper  MÁR 4 motor  a  behatoló mellé!  „Alakul  a  terv!  
Gyönyörűen alakul!”
2004.08.28. 8:30 – Érd, Penny parkoló. Három motoros kelt útnak,  
miután Old Wing az újabb autós kíséretet nem vállalta –sajnos a Gold 
Wing szervízben volt. Könnyű volt kitalálni, hogy Elf és DumbER-5  
mellé Öcsi társult meglepetés „vendégként”.
10:00 – Veszprémi  parkolóban együtt  a szépidővel  dacoló motoros  
csapat, 6 gyönyörű motor csillog szikrázó napsütésben. Egy váratlan 
mozdulattal  EMI  barátunk  a  nagy  forgalmú  hipermarket  
parkolójában a délelőtti forróság hatására letolta a cordura gatyót,  
veszélyeztetve a túra sikeres indítását. Még öt perc és elvisznek minket  
közszemérem sértésért. Így hát gyorsan Csesznek felé vettük az irányt,  
mielőtt  még  lecsesznek.  A  82-s  úton  néhány  hétvégi  autóst  kellett  
kerülgetnünk,
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de  szerencsére  Zirc 
után a lágy 
bakonyi kanyarokban 
már  nem  zavarta 
senki az út nyújtotta 
élményeket,  legfel-
jebb én fogtam 
vissza társaságot.
08.28.  11:00  Lelkes  
csapatunk  rohamra 
indult, hogy a XIX. 
századig labancok 
által  birtokolt  várat,  és  a  jegyáruslány  álruhájába  bújt  
hercegkisasszony szívét meghódítsuk. A vár könnyen megadta magát,  
ódon  falai  nem  bírtak  roppant  seregünkkel,  de  a  lány  szívét  meg  
keményítette,  de  könnyes  szemmel  búcsúzott  tőlünk.  Huszáros 
jellemünktől tört el a mécses, vagy csak a parlagfű virágzása kínozta?  
Ez legyen a mesélő titka…

A  várfalak  mentén 
elénk  tárult  
panorámában  a 
látóhatár mentén 
megpillantottuk 
következő  úti  célunkat,  
a  Pannonhalmi  
Apátságot  A  cseszneki  
felejthetetlen 
szerpentinen  lefelé  
gurultunk, mikor végre 
Oldi felébredt, és hozta 

a már jól ismert csapatban motorozós stílusát, és egyszerre akart elől,  
hátul és középen lenni. Ismerős a kép ugye? Pannonhalmi Apátság, a  
várdombra annak is érdemes felmenni aki nem akar vagy nem tud időt  
szánni, egy szervezett csoportos apátsági látogatásra ami kb. 1,5 óra 
és 1200Ft a belépő díja. A három dombon elterülő apátság parkjában  
tett séta a kápolnához és a millenáris emlékműhöz szép élményt nyújt  
a természet kedvelőinek a sokorói dombság panorámájával. A bencés  
apátság  nem  csak  iskolájáról  és  könyvtáráról,  de  gyógyteáiról  és  
borászatáról  is  híres.  A  borászat  szerelmeseinek  érdemes  egy  
pincelátogatásra  befizetni,  ahol  megtekintheti  a  modern  és  
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hagyományos bor- készítés fortélyait, és borkóstolásra is meghívják a  
látogatókat. ( a pincelátogatás ismét 1500Ft/fő). Az apátság a 82-es  
főútról jól megközelíthető, a modern formájú látogató központ mellett  
tágas  fizető  parkoló  található,  de  néhány  (5-6)  motorral  fel  lehet  
menni  egészen  az  apátság  bejáratáig.  (Nem  szabad,  de  udvarias  
viselkedés  mellett  nem zavarják  el  látogatót,  csak  ne akadályozzon  
senkit!)  Ezzel  a  kellemes  hangulattal  értünk  le  a  sokorói  dombság 
lábához, hogy felkapaszkodjunk az Apátság büszke komplexumához.  
Persze nem bakancsos turisták vagyunk, ezért a kapuig hajtottunk a 
gépekkel. Egy árnyat adó ringlófa alatt leparkoltunk, és tettünk egy  
szép sétát a hegytetőn, meglátogatva az 1896-os millenárisra emelt  
emlékművet.  Ez  az  épület  a  századforduló  építő-  és  kézműves  
mestereinek éppúgy emléket állít, mint a honfoglaló őseinknek. Itt az  
apátságnál még egy jó hírt kaptunk, Bex és Szami Belgiumból haza  
felé tartva, már itt járnak a kertek alatt, így tettek a kedvünkért egy kis  
kitérőt, hogy egy kis kölcsönös váll veregetésre találkozzunk. 
A jó híreket fokozandó ígéretet tettek, hogy holnap reggelre Győrnél  
csatlakoznak akkor már két keréken! Ezzel váltunk el tőlük, ők haza  
felé,  mi tovább a „lenini  úton” Győr felé,  hogy végre együnk már  
valamit, hisz már du. 2 felé járt az idő. Győrben a városnézési projekt  
keretében  egy  kört  tettünk a belvárosban parkolót  keresve,  majd a 
színház  árnyékában  leparkoltunk.  Okulva  a  korábbi  éttermes  
tapasztalatokból egy szendvics bárba vittem kicsiny, de annál éhesebb  
csapatunkat.  Azt  hiszem  mindenkinek  ajánlhatom,  ha  valami  
tartalmas  étkezést  keres  de  nem  akar  éttermezni.  hideg  és  meleg  
szendvicsek frissen sült bugettel, saláták kinek-kinek ízlése szerint.( a  
hely  megtalálható:  Győr,  Czuczor  G.  utcában  a  színháztól  a  
Széchenyi  tér felé haladva az első jobb oldali  háztömbben.)  Ha az  
ember ebédkor jóllakik, eszébe jut, hogy jól esne egy kis szunyókálás,  
így elgurultunk a campingbe szállásfoglalási szándékkal. A camping  
magyaros vendéglátás zászlós hajója lehetne ;-). A recepción oly nagy  
meggyőző erővel próbáltak maradásra bírni, hogy egy faházat és egy  
motel szobát is felajánlottak, legyen miből választanunk. A látottak, és  
az alkuképtelen recepciós meggyőztek arról, hogy keressünk máshol  
szállást.  Szerencsére  ajánlott  egy  panziót  ahol  korrekt  áron  
kultúráltan  tudtunk  megszállni.  Íntelem  a  gyanútlan  túrázóknak:  
Kerüld el messze a Győri Kiskúti Campinget, mert az hogy üres az  
nem  szezon  függő,  hanem  egyszerűen  nem  akarnak  holmi 
szállóvendégekre idő és energiát pazarolni.A szállás keresés sikeresen  
lezajlott,  a Kiskúti Panzióban lecuccoltunk,  és irány a vadregényes  
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Szigetköz!  Az  úti  cél  a  Győrtől  kb.  50-55  km-re  fekvő  Dunakiliti  
duzzasztómű. Az utat jól ismerem kedves falukon át kanyargó nem épp  
elsőrendű főút visz végig a szigetközön. Gondoltam itt csupa kellemes  
élmény  vár  útitársaimra.  De  egy  pillanat  alatt  olimpiai  sportágak 
sorát kellett teljesíteni:

1. sportág:  utcai  defekt  
javítás. 

Helyszín: Ásványráró.
Versenyzők: 
-  Oldi,  Virago  és  
hátsódefekt tulajdonos,
- Öcsi,  felderítő és 400m-
es  akadályfutó  – 
gumisműhely  felderítéssel,  
a  kerékszerelési  váltó  
tagja,
- Elf, erőemelő és motor döntögető, kerékszerelési váltó tagja,
- Emi, szurkoló, jegyzőkönyvvezető (remélem fotókkal 
dokumentált!),
- DumbER-5 (NOB), az ellentábor vezérszurkolója ;-)
A verseny jó hangulatban telt, a gumis műhelyt 5perces 
szintidőn belül  felderítettük,  a hátsó kerék  10perc alatt  különvált  a  
viragotól.  A  második  harmadban Öcsi  Oldival  előreívelt  átadással  
jutatta a gumishoz a kereket.  A gumis mellel  levette,  majd laposan 
szöktette magát és ügyes cselekkel a lyukba fűzte gumijavítót. 1:0 a  
motorosok  javára.  Térfélkezdést  követően  Oldi  magához  ragadta  a  
kereket  és  gyors  rövidpasszos  játékkal  letámadták  szétszerelt  
motorkerékpárt. A felkészült és kipihent csapat rutinos mozdulatokkal  
terelte a kereket a helyére, majd néhány körkörös mozdulat és minden  
csavar a helyén. Végeredmény: defekt: motorozás: 1:1.
2.  sportág:  szabadtéri  motorbirkózás,  és  erőemelés.  Helyszín:  
Ásványráró. Versenyző: DumbER-5 vs Kawasaki ER-5.
A  birkózás  első  akcióját  DumbER-5  egy  gyors  mögékerüléssel  
indította (1pont),  majd egy horoggal földre vitte (2  pont).  Az ER-5 
még egy index töréssel és benzinfolyással próbált vissza támadni, de 
az  akció  nem  volt  értékelhető.  Ez  után  állásból  folytatódott  a  
küzdelem, DumbER-5 egy önindítózással próbálkozott, ezt a kísérletet  
első  ER-5  védte,  de  a  második  próbálkozásra  beadta  a  derekát,  
barátságos duruzsolással jelezte, hogy a küzdelmet feladja, és aláveti  
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magát lovasa utasításainak. A küzdelmet 4:0-s egyhangú pontozással  
DumbER-5  nyerte,  jutalmul  folytatta  a  túrát  rendületlen  
elszántsággal.  A  délutáni  nap  már  lefelé  tartott,  mire  elértük  a  
duzzasztó  művet.   Itt  egy  kis  sétára  invitáltam  barátaimat,  a  
duzzasztómű hossza kb 300m és azon túl gurulva álltunk meg attól kb.  
100m-re.  EMI  nagy  örömére  gyalogosan  néztük  meg  eme  óriás  
szörnyeteget, mely gátat szab a Duna szabad folyásának. Letekintve a  
15-20m-es  mélyen  kavargó,  örvénylő  vízáradatra,  csodálkozással  
adóztunk a természet ereje előtt. De az időszorításában tovább kellett  
indulnunk,  hisz  EMI  és  Öcsi  még  aznap  haza  akartak  érni.  Így  
következő  úti  célunk,  Mosonmagyaróvár  felé  vettük  az  irányt.  A  
szigetközi  út  tovább  kanyargott  alattunk,  szántóföldeket,  ártéri  
erdőket, dunai holtágakat és folyóvizeket keresztezve.
Kb.  19:00  körül  járhatott  az  idő  amikor  a  mosonmagyaróvári  vár 
bejárata előtt a malom-ági Lajta partjánál leparkoltunk, elbúcsúztunk  
a hazafelé tartó cruiserektől, majd kerestünk egy helyi ivót, hogy az út  
porát  leöblítsük.  Nem  volt  nehéz  dolgunk,  hisz  a  város  ezen  
városrészében  a  húzó  iparág  a  vendéglátás.  Miután  szusszantunk 
egyet,  és  már  untuk  a  szomszédos  vendéglő  teraszáról  átszűrődő  
hegedűszót,  amit  egy  húsvér  cigányzenész  szolgáltatott,  útnak  
indultunk győri szállásunk felé. A lokálpatrióta még egyszer előbújt  
belőlem, és elvittem a fiúkat az ’56-os emlékhelyre, annak a bizonyos  
sortűznek a helyszínére, de aztán GO! Hisz már 20:30 felé járt az idő  
és  az  AKMT tagok  gyomra erősen  jelezte  az  idő múlását.  Egy  kis  
versenyfutás  kezdődött  az  idővel,  ugyanis  az  éttermek  Győrben  
általában  22:00-ig  vannak  nyitva.  A  vacsora  helyszín  kiválasztása 
kissé  kalandosra sikeredett,  először  Oldi  próbált  2  kedves  aranyos  
lány  személyében  társaságot  találni  a  vacsora  mellé.  Ez  a  
próbálkozás  kudarcba  fulladt,  talán  megijedtek  a  lányok  a  
„chopperes rosszfiúk”-tól.  Egy kínai étterembe mentünk volna, de kis  
kínai  barátaink  nem  szabadságra  mentek!  Megpróbálkoztam  egy  
másik  kedvenc  helyemmel,  itt  meg  egy  esküvőbe  botlottunk.  Sebaj  
válasszuk  az  optimális  megoldást!  A  szállástól  2percnyi  járóföldre  
volt egy családias kiskocsma, egy finom gulyás, néhány korsó sör, egy  
már-már  túl  kedves  háziasszony,  aki  mellesleg  rajong  a  piros 
motorokért,  főképp  ha  az  egy  hárli  dévidddzon  ;-(((!  Miután  
pukkadásig  ettük  magunkat  mentünk  is  aludni,  hisz  várt  ránk  a 
másnapi újabb kalandok sora.
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2004.08.29.  7:27  –  Oldi  
barátunk  jóindulata 
jeléül  és  hogy  el  ne  
késsünk  Blue  Prezident  
érkezéséről,  egy  hangos 
kiáltással  ébresztett  
mindenkit  –  ettől  még  a 
halott  is  felült  volna.  
(Előző este megbeszéltük  
a  7:30-as  ébresztést,  
melyre a Nokiám 
ébresztőjét be is 

állítottam, ezt sikerült kedves barátunknak 3 perccel megelőznie.)Egy  
gyors  reggeli  és  már  halljuk  is,  hogy  a  nagy  mennydörgő  meg-
érkezett, nyergében Zombi és kedves felesége, kísérőjük a Bex család.  
Nagy volt  az öröm, és  ezt  még fokozta,  hogy a megbeszélt  8:30-as  
indulásra Blue is megérkezett kíséretével, (egy Tuareg, egy Vstrom és  
egy XT). Ez igen ez lesz ám a szép nap, 10 motor konvojban!
2004.08.29. 10:00 Indul a nap felbőgnek a gépek és elindul a sereg.  
Első  úti  cél  az  ország  egyik  legszebb  román  stílusú  temploma  a  
Lébényi parókia felé. Lébény plébánia templom - román stílusban. Az  
ország 3 román stílusú templomának egyike (Ják és Zsámbék mellett),  
mely  máig megőrizte  eredeti  szépségét,  és  mai  is  a  kisalföld egyik  
gyöngyszeme.  Az  M1  autópálya  vagy  az  1-es  főút  felől  könnyen  
megközelíthető,  díjmentesen  látogatható  (elsősorban  vasár-  és  
ünnepnapokon),  de  a  mellette  található  plébániáról  bármikor 
kinyitják. A reggeli  nap fényében  pompás  méltóságában tornyosult  
elénk e nagyszerű épület, melynek minden kövéből árad a történelem,  
az  1210  körüli  alapítás  óta  átélt  történelmi  viharoké.  Egy  kis 
kulturális  pihenőt követően  irány az út  célpont a  fertődi  Esterházy  
kastély.  Lébény  és  Fertőd  között,  nem  a  fő  közlekedési  utakat  
választottam,  így  utunk  átvezett  a  Fertő-Hansági  természetvédelmi  
területen,  a Rábaköz apró falvain,  kereszteztük a tájegység  jellegét  
adó vízfolyásokat,  a  Rábcát,  a Hansági főcsatornát  és  Répcét  (  ne  
gondoljon senki nagy vízhozamú folyókra, inkább csak folyócskák, de  
élő vizek!).
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Fertőd, Eszterházi  kastély:  az 1600-
as  években  épített  első  épület  
létrejötte  óta,  szebb  és  komorabb 
időket  élt  meg az  épület.  Fénykorát  
Esterházy  „Fényes”  Miklós  herceg  
idejében  élte,  aki  itt  rendezte  be  
rezidenciáját.  Akkor  alakult  ki  a  
kastély  ma  is  fennálló  épület  
együttese és hatalmas angolparkja.
Fertőd,  Eszterházy  kastély  Megközelítés  a  85-ös  főútról,  tágas 
parkoló (elvileg fizetős, de lehet egyezkedni), belépő 500Ft, külön fotó 
és video jegy! Öröm az ürömben, hogy a felújítási munkálatok miatt  
nem látogathatóak  a  termek  jelentős  része,  vagyis  talán  megérjük,  
hogy helyreállít  az állam egy méltán híres épület  együttest.  Fertőd  
után Nagycenk következett,  a Széchenyiek kastélya,  vagy a kisvasút  
múzeum.  Nagycenk,  Kisvasút,  erdők,  rétek  mellett  kanyarogva 
visszarepít a 19 század végére (2-300Ft). A kisvasút mellett szabadtéri  
vasúti  kiállítás is  hívogatja  az  érdeklődőket.  A  kiállítás  díjtalanul  
látogatható.  Egy kastély egy napra elég, így a kisvasútra szavaztunk.  
Kár lett  volna kihagyni, a vasút gyerekkorunk úttörővasútját idézte,  
hisz  iskoláskorú  gyerek  teljesítettek  szolgálatot  a  váltókezeléstől  a  
pénztárosi

feladatig,  és  munkájukat  
fegyelmezetten  felnőttes  
komolysággal végezték. A 
vonat  talán  4km-t  tett  
meg  de  felért  egy 
survivor  kalandtúrával.  
Kár lett volna kihagyni.A 
következő  napirendi  
pont?  Hát  persze  hogy 
már  elmúlt  dél,  és  
mindenki  korgó 
gyomorral  ült  a  mocira,  
hogy  Fertőrákoson  egy  
kiadós ebédre leljen.

Nagycenkről Fertőrákosra menet a szőlőskertek között kanyargott 
a kissé szűkre szabott kerékpárútként is funkcionáló aszfaltcsík. Míg a  
többiek  a  Fertő-tó  panorámájában  gyönyörködtek,  egy  váratlan 
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közlekedési  dugó hatására egy  újabb olimpiai  sportággal  keltettem 
nem vért izgalmakat a csapat tagjai között.
Egy bukkanót követően hirtelen fékezésre késztetett egy előttem lassító  
autós,  így  alkalmam nyílt  bemutatni  magánszámomat,  motorhajítás  
nadrágfékkel, kb.60-ról 0-ra lassulás közben. Sajnos a lábfejem nem  
volt  leszorítva  ezért  a  pontozóbírák  csak  9.8  pontot  adtak  a  
gyakorlatomra,  és  az  ismétlés  lehetőségét  is  megvonták  ;-).  
Szerencsére a legnagyobb kár a nadrágomban keletkezett egy 10cm-s  
repedésként. Sebaj ebben a melegben legalább szellőzik egy kicsit. A  
gépet  felállítottuk,  leporoltam magam és már toltuk is tovább. Nem 
volt idő a jajgatásra, hisz a többiek az éhhalál szélén, meg hát okom 
sem volt rá! ;-)) Fertőrákos, Kőfejtő csárda:
A  vendéglátás  
nagyon  sajátos,  
miközben kihordták a 
rendelt  ételeket  azon 
törtük  a  fejünket,  
hogy  a 
„pincérhölgyek”  hol 
tanulhatták  a 
vendéglátás! Talán a 
közeli  Sopronkőhidai 
műintézményben 
is  ők  a 
szállásadók? ;-)
Fertőrákos Kőfejtő, bányaipari emlékhely, ugyanakkor az üledékes  
mészkő képződés jól megfigyelhető benne. A kőfejtéssel létrejött 
termekben barlangszínházi előadásokat tartanak. A 84-es számú 
főútról Balfon vagy Sopronkőhidán keresztül közelíthető meg, nagy 
parkoló várja a látogatókat, belépődíj (2-300Ft) a parkolási díjat is  
tartalmazza. A kőfejtő hatalmas termei és a mészkőben fellelhető 
foszsziliák, kagylók, korallok mindenkit lenyűgöztek. És a barlang 
klímája és akusztikája, az egyszerűen hihetetlen.A kései ebédünk 
befejeztével befutottak a túra-motoros kollégák, Csanád, Feri és Ági,  
akik a Sopronhorpácsi templom miatt járták ezt a vidéket és  
csatlakoztak hozzánk egy kis közös gurulás reményében. Zombiék  
viszont búcsút vettek tőlünk, irány haza mert este már meló!
17:00 felé járt az idő amikor tovább indultunk a 84-es úton Sárvár  
felé.  Nagycenk határában a túra-motoros különítmény búcsúzott, és  
Bp.  felé  vették  az  irányt.  Sárvár  előtt  rátértünk  a  86-os  útra,  
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Hegyfalutól Szilig gurultunk, szerintem a 86-os út legszebb szakaszát  
tudtuk  magunk  mögött,  lágy  ívű  kanyarok,  néhány  élesebb  ívvel  
tűzdelve  a  tempós  haladást  kedvelőknek.  (persze  mi  csak  túra 
tempóban 90-100km/h)

Szil  községet  elhagyva  
Tét felé vettük utunkat,  
hogy  a  Rábán  átkelve  
az  Árpási  műemlék  
templom árnyékában 
megpihenjünk.  Árpás 
után  irány  Győr,  ahol  
hivatalosan véget ért a 
kisalföld  túra.  Kisebb  
csoportokban  elindult  
mindenki  lakhelye  
szerinti  
legoptimálisabb 

úton haza felé, ki-ki Bp, Adony vagy épp Mosonmagyaróvár felé. Azt  
hiszem mindenki élményekkel gazdagodva térhetett haza, gyarapítva 
az  esőmentes  AKMT  túrák  számát.  Ha  ezt  a  beszámolót  végig 
olvastad, akkor a következő túrán vendégem vagy egy italra!
Költség: kb. 10.000ft

Írta: Gyöngyhalász 2004. Szeptember

Ez valóban remek volt! Még ha csak egy napra is tudtam csatlakozni a 
csapathoz – mégis jó volt, s VÉGRE az első csoportos túra amin nem 
áztunk egy percet  sem!!!  No nézd csak?? Szerencse vagy eltűnt az 
átok? Majd kiderül….Vagy azért mert nem Én szerveztem?
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A  következő  ajánlat  JuditHé  volt,  aki  egy  4-5  napos  Horvát  túrát 
tervezet tengerparttal, és egyéb látványosságokkal.
Sajnos erre már sokan nem tudtak elmenni, mert sem szabadság, sem 
anyagi keret nem volt rá – de főleg a szabadidő hiánya volt a gond.
Ó igen  anyagi  háttér… erre  ki  kell  térnem,  mert  amint  magam  is 
tapasztaltam sok ember nincs tisztában a mai anyagi világnak.
Sokan nem tudnak belegondolni,  hogy egy laza kis kör vagy egy 2 
napos túra mennyiben is van egy motorosnak aki fizetésből él……
Hogy ez hogyan mérhető a legjobban? A saját és pár barátom példáján 
keresztül mutatnám be. Az alapeset nem más mint, hogy jó elmenni 
akár  egyedül  is,  de  a  legjobb  ha  van  mögöttünk  valaki,  akivel  a 
motormentes  időszakot  is  ellehet  tölteni.  Ez  ugye  alapesetben  egy 
hölgy (hölgy biker esetében meg mindegy a mi világban - ez vicc 
volt) De ha nincs társunk, így ugye nem marad más mint a híres nagy 
tárkereső oldalak felkutatása a XXI.században – vagyis kapcsolódjunk 
rá  az internetre.  Ha felmászol,  regisztrálsz bizonyosan találsz olyan 
nőt is aki nem riad meg egy kis motorozástól – ellenben sokan ezt 
nem tudják értelmezni….A netten ilyen hölgyeket lehet megismerni:
a., ÓÓ Persze Én már motoroztam……mentem az XY simsonjával, és  
robogózok is….
b., Persze az XY már vitt engem egy kört és képzeld 270-el mentünk az  
M7-en (a kör általában BP-Balaton) és élveztem
c., Igen,  a volt pasim, férjem is nagy motoros volt  – és rengeteget  
mentünk, nagyon sok találkozón voltunk
d., Igen már vittek….többet fel nem ülök motorra (ez a „b” ellentettje  
– Ő nem élvezte)
A motorszerető hölgyekből lehet kezdeni kiszűrni a jelentkezőket, ha 
ment – ha nem, ilyen esetben viszont ajánlatos egy próbakört ejteni, 
hogy mennyit bír akár távban, akár sebességben. Hisz az aki már ment 
Simsonnal,  robogóval  vagy  egy  kis  kört  –  fogalma  sincs  hogy 
mennyire terhelő egy napi 6-7-800km-es túra, egész addig míg nem 
szokik  hozzá,  nem  találja  meg  a  megfelelő  testtartást,  helyzetet, 
ritmust.
Tehát a kör szűkül….
Ezután jönnek a kérdések: Elviszel magaddal?
Ezt az eddigi  tapasztalataim alapján sok nő úgy veszi, hogy legyen 
egy balek aki furikáztatja és egész napos programot csinál neki.
Ha  netán  esélyes  egy  tartalmasabb  kapcsolat  akkor  természetes  a 
jelenség, de sajnos a tapasztalatok nem ezt mutatják.
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Hallottam olyan esetről, hogy egy ilyen alkalomnál a barátom feltette 
a kérdést: „Tudod a szabályokat?”
Mire a nő válaszul:” Persze, de csak gumival! „
Erre  a  meglett,  férfias  haverom  ámult  a  legnagyobbat,  mert  Ő  a 
tényleges  szabályokra  gondolt,  vagyis  110-nél  nem  fickándozunk, 
kanyarban nem tartunk ellen…stb.…..  
Természetesen rákérdezet erre, hogy mi is volt ez a válasz, s a válasz 
egyértelmű volt….sokan a szexért hurcibálják a cicababákat.
Itt jött a felismerés, hogy mennyire eligénytelenedtek egyes emberek. 
Megfogadtuk, hogy ilyen esetben még jobban szűkítjük a kört, hisz 
nem vagyunk sem stricik, sem balekok.
Hogyan  oldottuk  meg?  Simán  és  emberien.  A  kérdésre  a  válasz 
egyszerű: „Természetesen, de csak fifti-fifti alapon.”

Ezt a maradék csoportban lévő nők vagy megértik vagy nem…
Ezután jön a magyarázat  és ennek a storynak az elmondása,  vagyis 
hogy  nem  a  sexért  motorozunk,  ha  van  legyen,  de  ne  fizetségül, 
hanem azért, mert mindkét fél szeretné.
Ilyenkor sokan fellélegeznek és eljön az első érdembeli kérdés: 
-És mennyi lenne a részem? 
-Mennyi az a fifti fifti?? Tudom hogy 50%, de az általában menyi?

És ez az pont, ami mindenkire tartozik!

Vegyünk egy könnyed 4-500km-es egy napos túrát.
Egy normál motoros napot, amiben nincs semmi csak a a motorozás 
szeretette  és  egy  pihenővel  egybekötött  könnyed  ebéd  (pl.  a 
2004-08-22.-ie túra)
Az árakat csak a saját esetemben tudom ugye mondani….
Üzemanyag: 2 személlyel 6 L-es a fogyasztásom (kb.) = 8000ft
Étkezés: Magyarországon vagyunk ugyebár (min)       = 3000ft (pl. 
Pizza). Tehát 11.000ft egy sima kis gurulás amiben nincs se belépő, se 
semmi extra dolog. Ennek a fele ugye 5500ft.
Ellenben Én specc nem szeretem – pont ezért – az ilyen utakat, ahol 
csak a pénz megy, de semmi látványosság, érték nincs benne.
Egy közepes túra? Mind távban, mint látványban és ezért anyagiakban 
is csak több lehet és ugye még mindig 1 napos túráról beszélünk, ahol 
nem kell még szállást, 2-3 étkezést fizetni.
De vegyünk példának egy ilyet is. Egy laza Szlovákiai túrát.
Távolság: 900km, szállás éjszakára, parkoló a várnál, belépő, kaja
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Üzemanyag               = 20.000ft
Szállás: 6-700korona = 4200ft
Étkezés 6-900korona = 5400ft (ebéd, vacsi, reggeli, ebéd)
Parkolás (pl. Dobsina)= 300ft
Belépő                       =  1400ft (2*100 korona)
Szumma?  Ez  ugye  több  mint  30.000ft,  pedig  a  táv  sem  nagy  és 
tényleg a minimális ismert árakat adtam meg. Ennek már a önköltsége 
nagyban üti a 15.000ft-ot.

És ilyenkor jön az a sajnálatos dolog, amiről beszélek! Nem tudják az 
árakat az emberek vagy a nők palira akarják venni az embert???
Mert ilyenkor mi is szokott lenni a válasz?
- „Mennyi? Én olyan 2-5000ft-ot szántam maximum egy hétvégére”
Ó igen! Nos ugye ennyi pénzből max a helyi discóba lehet lemenni 
szórakozni,  de nem egy 2 napos,  tömény jókedvvel  teli,  látványos, 
érzéki és tanulságos kirándulásra.
Az  a  nő  aki  pedig  erre  azonnal  rávágja,  hogy  rendben  –  Őt  kell 
megfogni Egyrészt  felvilágosult,  másrészt  nem  nézi  majd  soha 
marhának  az  embert.  Szegény  motorost  úgyis  lehúzzák  kicsiny 
hazánkban, de nem is csoda….
Vegyünk egy esőruhát  – egy nagyon alsó kategóriást!  Egy motoros 
boltban 3990ft-ért vásároltam meg, egy internetes boltban 3000ft-ért, 
és egy szimpla munkaruházati boltban 1300ft-ért….
Mi ez ha nem maga a vicc!???? És mindennel így van! Ha az ember 
nem nézi meg, hogy ugyan azt a holmit – max. más színben - másutt 
jóval  olcsóbban  megtudja  venni,  akkor  akkorát  kaszálhatnak  a 
vállalkozók, hogy abból már tényleg futja arra, hogy 1-2 éven belül 
milliomos legyen  Vágó István  műsora nélkül  is.  És most  csak  egy 
egyszerű  ruháról  van  szó,  még  nem is  alkatrészről,  ami  fontos  és 
egyedi márkához kapcsolható.

De térjünk vissza az emberi gondolatokhoz!
Tehát sokan már ezt sem tartják fejben, és keresik a balekokat….
Én, és a hasonló gondolkozású emberek csupán csak erre gondolnak 
még így is, tehát a túrák költségei osztódjanak meg. Olyanra ilyenkor 
egyik fél sem gondol, hogy mint minden járműnél vannak kemény árú 
amortizációs költségek. Mik ezek?
Lássuk! Nem kell nagyon mélyre gondolni csak az alapvető holmikra: 
Lánc, láncspray, gumik, kötelező szervizek azok a dolgok amik nem 
csak egy új motornál jelentkeznek. Én most estem át a 32.000km-en 

66



így ezeket nekem is meg kellett ejtenem időszakosan, ahogy az adott 
alkatrész kívánta. Egy évben nekem elmegy 3-4 flakon spray ami kb. 
10.000ft. Le kellett cserélnem már mind a 2 gumit aminek esetemben 
az ára 40.000ft volt, pedig nem is a középkategóriás gumát vettem. De 
tájékoztatásul elmondom, hogy egy frankó szett már a 100.000-ret is 
üti. Ilyenkor szoktak az autós kollegáim is meghökkeni!

No,  az  anyagi  részről  ennyit……ha megvan  az-az  utas,  aki  ezeket 
elfogadja rögtön jobb hangulatú egy egymotoros túra is.
Tehát maradjunk a túráknál és az AKMTnél.
Megvolt a Kisalföld túra és ezzel elmúlt az augusztus is. Kezdődött az 
ősz.  Az  emberek  lassan  minden  alkalmat  megragadtak,  hogy  még 
amíg lehet élvezhessék a szabadságot.

Így tettem Én is. Szinte az összes szabad napomat felhasználtam arra, 
hogy kis gurulásokra csábítsam a csapatot,  így a fórumunkban lévő 
HIRTELEN KIGONDOLT GURULÁSOK topic vette át az izzó-szál 
szerepét. Ennek köszönhetően meg is lett  beszélve egy gyengéd kis 
kanyarvadászat szeptember 12.ére.
Igen.  Ez  a  hetem  „fantasztikusan”  sikerült.  Feleségem  a  2. 
kislányunkkal volt állapotos, aki nem is szerettet volna tovább odabent 
tartózkodni, így az előírás szerinti időben be is köszöntöt, így 10.-én 
délután már két kislányos apa voltam. Ezért full jókedvvel jelentem 
meg a 12.-ei kis gurláson, ahol a társak gratulációja fogadott

2004. szeptember 12    táv: 280km
Jelenlévők: Old Piet, CBR Laci, Lóri, Hadvezér és Belya, Elf, Emi és  
Mónika, Gyöngyhalász, Feri bá, Nobadi és ÉN.

Reggel.  Felkelt  a  nap  és  vele  együtt  Én  is,  mert  az  elmúlt  napok  
rendesen összezavarták az érzékeimet, de ugye egy gyermek születése  
több mindennél. Kinézek az ablakon és látom, hogy ismét szép napunk  
lesz, bár így napfelkeltekor még csípősen hideg az idő.
Várok, pedig utálok várni!
8 óra. Kitolom a vasat és letisztogatom, lánc-sprayzek…….stb.
9 óra. Feri  bá telefonál,  hogy nem-e terveztem mára valamit,  mire  
nagy örömére értesítem hogy ÁÁ nem, csak 30 perc múlva indulunk.  
Megbeszéltük vele hogy Biatorbágyon a Viaduktnál találkozunk.
9:30. Gyöngyhalász sehol…….várok még 5 percet és elindulok, mert  
nem  tudom,  hogy  most  valamit  félreértelmeztem,  vagy  valahol  
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leragadt – de SMS-t hagyok neki, hogy elmentem – nehogy a többiek  
azt  higgyék,  hogy nem megyünk – plusz  bennem van a mehetnék 
Felérek Battára ahol már jó páran, várakoznak.
Kb. 10:25-re mindenki megérkezik, így elindulhatunk. Emi és Mónika  
az érdi OMW kútnál csatlakoznak. Gurulunk a napsütésben, ami már  
kezd unalmas lenni, de ugye azért jobb, mint az év első időszaka

Biatorbágyon már  Feri  bá  vár  minket,  így  itt  megállunk,  tankolás  
akinek  kell,  majd  egy  cigi  után  irány  Dobogó  kő.  Utközben  
(szerintem) nagyon jók az utak – bár a lényeg sajnos itt-ott elég gáz,  
vagyis a kanyarokba vagy tankcsapdák vannak, vagy salakos, és van  
egy olyan szakasz is amit 30-al lehet megtenni annyira szörnyű.
Fent  megállunk,  kávé,  cigi,  szendó,  majd  felpaktatunk  a  kilátóhoz  
ahonnan csodás a panoráma és a távoli Duna kanyargása.

Midőn  kinézelődtük  magunkat  írány  vissza  a  lovakhoz  és  gurulás  
Esztergomba  ahol  áttekintünk  a  szomszédokhoz,  megnézük  a 
Bazilikát,  Pista  apánk  koponyáját  majd  mindezek  után  jó  AKMT 
szokás  lévén  lepihenünk  egy  nagy  fa  tövében.  De  mivel  a  
gyomoridegek  élelem  után  visítanak,  így  elindulnk  egy  visegrád-i  
Pizzériába a Don Vito-ba. Itt megebédelünk és elbeszélgettünk az élet  
nagy kérdéseiről.
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16 óra. A szokásos kérdés: merre tovább. Van két lehetősség: egy a 
hátsó  utakon  Szentendre  vagy  babalátogatás.  Mivel  a  legtöbben  a 
kicsi 2-es Bluet (Vivi – Viktória Vivien) szerették volna láttni így a 11-
esen Pestre gurultunk, ami előtt Feri bá és Gyöngyhalász leszakadt 
(de ugye neki is haza kell érnie egyszer és neki ekkor még kb 150km-e 
volt még hátra) Mikor felértünk a kórházhoz, előre mentem szimatolni  
(a  nejem  úgy  tudta,  hogy  csak  másnap  megyek  fel).  Bementem  a 
szobába, de sehol se volt csak Vivi és a nejem szobatársnője akitől  
megtudtam  hogy  épp  szuhanyozik  –  így  nagy  volt  a  meglepetés  
(remélem) mikor a hangok hallatára kilépet a fürdőből és ott álltam 
sőt, mikor nem tudta mire vélni, hogy elkezdtem noszogatni, hogy
öltözön  fel,  és  menjünk  ki  a  fogadó 
folyósóra. De mikor  kiléptünk  vette  
észre  a  mini  AKMT  különítményt.  
Elmondása  szerint  ez  a  meglepetés  
nagyon jóleset neki – mert már tudja Ő 
is  miért  járkálok  ezzekkel  az  
emberekkel  –  de  ugye  Ő  eddig  még 
csak  Bexxel,  Emivel,  Nanuval,  
Hadvezérrel  találkozott.  Kb.  30perc  
után elindultunk…. 
Hazakisértük  Mónikát,  majd  mi  is  
hazafelé vettük az irányt…………
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Hazafelé  azon  gondolkodtam,  hogy mi  történt??? Mostanában  nem 
ázunk  annyit!  Tehát  valaki  miatt  áztunk?  Ez  lett  az  új  kérdés  a 
fórumon 
És volt még egy fontos topic, ami nem volt más mint JuditH Horvát 
túrája.…. Ezzen nem voltam, így semmit nem tudok erről nyilatkozni, 
de mivel AKMT-s túrának lett titulálva és ugye ez az egész könyv az 
AKMT  mivoltáról,  életéről  szól,  így  ismét  Gyöngyhalász  soraival 
tudom csak bemutatni, hogy az Ő szemszögéből hogyan sikerült ez a 
több napos túra.

2004.09.15-19.  Novi  Vinodolski  –  Plitvica  Jezera  -  avagy 
horvátországi túra JuditH szervezésében

Résztvevők:
- JuditH és Husi(Petya) – kocsi
- Acca  +  Honda X11
- Dragon Laci + Drag Star 650
- Zombi és Anikó + Wild Star   
                                            1600

- Fukeneh és Spyke + 
                            Belfegor(Z1000
)
- Gyöngyhalász + Intruder800 
- Oldi, és Mónika + Virago1100 
- Varadero + Varadero
- Az osztriga fiúk + gépeik

A horvátországi túra története,  kezdete már-már az idő homályába  
vész,  talán a Baranya túra egyik „szolid estéjén” fordulhatott  meg  
először Judith fejében annak ötlete, hogy az AKMT-t el kellene vagy  
lehetne  vinni  a  horvát  tengerpartra.  A  gondolatot  agitáló  szavak  
mondatok majd tett követte. És íme felvirradt a nagy nap 2004.09.15-
e a túra előestéje az erőgyűjtés és készülődés napja.

2004.09.15.
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A  másnapi  indulás  
lázában  ég  a  B.Lellei  
Zöld  Ház,  az  AKMT 
ideiglenes  
főhadiszállása,  és  ahogy 
az  eső  megérkezik,  
érkeznek a rettenthetetlen  
utazók is, Dragon Laci az  
újonc, EMI Mónikával  a  
mindig  a  csillogó 
cruiserével,  Zombi  és  
Anikó  a  mennydörgő 
Wild  Starral,  Hadvezér  
Belyával  a  Ténéré  
nyergében,  Nanu  és  
Julcsi  a  „túramotorok 
Best  of”-jával  (XJ  600).  
Az  esti  szürkületben  
felbukkantam  én,  
Gyöngyhalász  is  az  
Intruder nyergében.

Mivel Nanuék csak villámlátogatásra jöttek, Gyöngyhalász érkezését  
követően sovány malac vágtában hazafelé vették útjukat. 

Judith  és  Oldi  kitörő  örömmel  fogadtak,  de  az  őszinte  önzetlen 
örömhöz, mindjárt egy kinevezést is társítottak. Engem bíztak meg a 
felvezetői  és  navigátori  feladattal,  mint  a  legjobban  rátermettet  
(  biztos  jól  választottak,  hisz  azelőtt  még  sosem  jártam 
Horvátországban ;-)).

 Néhány sörrel később megérkezett Varadero is Egerből az Zöld Ház  
kihalt  udvarára  (mert  az  AKMT,  jó  szokása  szerint  a  szemközti  
pizzériában töltötte korgó gyomrát).

Miután  a  pizzériában  maradék  forintjainkat  elköltöttük,  Oldi  
vendégszeretetére bízva magunkat nyugovóra tértünk.

2004.09.16.
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Felvirradt kalandos utazásunk első napja. Míg a csapat reggel érkező  
tagjait vártuk, a reggel igazi reality show-vá változott.

Hadvezérnek  
meggyűlt  a  baja  a 
lellei  forgalmi 
renddel.  Hős 
elődeihez mérten nem 
hátrált  meg  a 
túlerővel szemben, de 
sajnos most  is  bukás  
lett  a  vége.  Hála 
Judith baráti körének  
közel  volt a segítség.  
Béla  a  szabadnapos 
mentős  azonnal 
riadóztatta kollégáit,

akik szakellátásban részesítették sérült Vezérünket, és a legközelebbi  
kórház vendégszeretetére bízták. Eközben megérkezett Acca, Fukeneh  
és Spykie, valamint a 4 fős baráti társaság. Közben megérkezett Oldi  
az  előttünk  álló  néhány nap ellátmányával  kb.16kg  hússal.  Kaja a 
Focusban, Hadvezér a mentőben, mindenki készen az indulásra. Így  
kb. 11:30 körül a konvoj megindult a Letenyei határátkelő felé.

A  7-es  úton  sajnos  elkaptuk  a  hétköznapi  csúcsforgalmat,  így  a  
határig a 90km teljesítéséhez kb. 2,5 óra kellett (persze kuna váltással  
együtt).

A határátkelés  a  szokásos rutin  feladatnak  indult,  a  magyar közeg  
szigorú  tekintettel  ellenőrizte  az  úti  okmányokat,  a  horvát  szerv  
viszont  hajlott  a  kompromisszumos  megoldásra.  Miután nemzetközi  
kézjelekkel  elmagyaráztam  nekik,  hogy  a  mögöttem  felsorakozott  
kompánia  egy  társaság,  azonos  állampolgársággal,  intett  hogy  
menjünk, nem kíváncsi a rosszul sikerült képmásainkra. 

De ez így túl sima átkelés lett volna, így a baráti 4-es egyik tagja a  
barátságos  horvát  határőrt  belepasszírozta  focus  motorházába.  
Szerencsénkre  határőr  barátunk  nem  zizin  nőtt  fel,  így  ép  bőrrel  
megúszta  belépőnket,  és  most  már  kicsit  haragosabb  ábrázattal  
bocsátott utunkra.
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Az útitervnek megfelelően Letenyétől Karlovacig autópályáztunk. A 7-
es út és a határátkelő megpróbáltatásai után az addigi fegyelmezett  
karavánból  kezdtek  kitörni  a  rakoncátlan  ménesek.  És  ki-ki  
vérmérsékletéhez mérten húzott egy kövér gázt és el sem engedték a 
zágrábi díjfizető kapuig. 

Számomra a legszórakoztatóbb Dragon Laci  volt,  aki  még a Lellei  
kútnál  megkérdezte,  mennyi  lesz  az  utazó  sebesség,  no  meg  hogy 
várjuk meg ha lemaradna. Ehhez képest a pályán óvatosan végállásig  
fordította a gázmarkolatot a Drag Star nyergében, és gondolom hogy  
kímélje a gépet Zágrábig nem is mozdított a suber állásán. 

A zágrábi fizető kapunál  
kicsit  kifújtuk  magunkat,  
próbáltam  a  társaságot  
rábírni  a  konvojban 
motorozásra,  előnyeinek  
szemlél-etes  
ábrázolásával 
Szemléltetés  fókuszába 
Intruderemet  állí-tottam,  
melynek már erősen kez-
dett  porzani  az  
üzemanyag-tartálya.  
Zombival megpróbáltuk

bemutatni  az  üzemanyag  lefejtés  technikáját.  Benzincső  híján  a 
focusból kivettünk egy feleslegesnek ítélt gumicsövet, benzin kannának 
pedig egy  0.5l-es  üdítős  palackot  neveztünk  ki.  De mielőtt  fél  liter  
benyáért  féldecit  lenyeltem  volna,  valaki  megkérdezte  a  helyieket,  
mennyire van a következő kút. A helyiek becslése szerint 10km volt,  
mivel  a  saját  kapacitásomat  30km-re  becsültem,  így  a  benya  
szipákolás  ezúttal  elmarad.  Rendeztük  sorainkat  és  útra  keltünk  a  
következő benzinkútig (ami kb. 5km-re volt). Gyors tankolás és hajts  
tovább, egyelőre a helyes úton, hisz a pályán azért nehéz lett volna  
eltévedni.

A  benzin  probléma   tanulsága  a  későbbiekre 
nézve is: Ez nem MO a horvátok autópályákat építenek  
nem  benzinkutakat,  így  a  kis  kapacitású  gépekkel  
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100km-ként az első adódó és nyitva lévő kútnál tankolni  
kell! A 24órás nyitva tartás itt nem természetes.
Karlovácnál aztán letértünk végre a pályáról, regionális és helyi utak 
következtek. Az útminőségben jelentős különbségeket találtunk, bár az 
utak nem kátyúsak, de néhol az aszfaltba kevert mészkőtől csúszósak,  
néhol pedig a kanyarívek apró bordásan fel vannak marva, és persze  
erről  tábla  nem  tájékoztat.  A  kanyargós  hegyi  utak  a  
kanyarvadászokat hol előre szökdösésre, hol lemaradásra sarkalták,  
így  mint  a  konvoj  vezetője  a  11  motorból  legtöbbször  csak  2-3-t  
láttam,  és  találgathattam,  hogy  hol  vannak  a  többiek.  Az  út  
kihívásaival  Fukeneh  is  megküzdött,  minek  kapcsán  az  árokkal  is  
közeli kapcsolatba került, De Oldi és Acca segítségével visszatalált a  
helyes útra. A hegyi útszakaszon a legrövidebb út keresésébe fogott  
Judith  és  Petya  a  kísérő-  és  szervizautóval,  és  a  helyi  buckalakók  
segítségével  le  is  tértünk  a  tervezett  útról,  de  kb.  10km-es  
vargabetűvel  rátaláltunk  a  jó  útirányra.  Közeledve  a  tengerparti  
úthoz  a  szerpentinek  között  a  hegyvidék  flórájában  és  faunájában 
gyönyörködve,  Zombi  és  Dragon  Laci  az  élővilággal  szinte  kezet  
fogott  egy  felriasztott  medvebocs  személyében  (vagy  nem is  kölyök  
volt, inkább egy fiatal felnőtt?), ami talán a Wild Star búgó hangjára 
előbújt  barlangjából,  és  a  vak  bárzongorista  bátorságával  
féktávolságon belül keresztezte Zombi útját. Szerencsére a kalandot  
ép  bőrrel  úszta  meg  mindkét  fél.  A  medve  kalandot  követően  
áthaladva  a  hegygerincen  végre  megláttuk  a  tenger  fodrozódó 
habjait.  Az  egyik  hajtűkanyar  külső  ívén  kialakított  parkolóban 
megálltunk  egy  rövid  fotózás  erejéig.  De  ahogy  leszálltunk  a  
motorokról hamar rájöttünk, hogy az idő nem fogad kegyeibe. Hideg 
viharos  szél  sarkallt  mielőbbi  indulásra,  így  a  tenger  látványának  
élményével,  és  a  tengerparti  jó  idő  reményében  gyorsan  vissza  is  
pattantunk  kétkerekűinkre,  és  irány  Senj,  az  itiner  által  jelölt  első 
tengerparti város felé.

A  meglepő  felületű  kanyargós  út  elvezett  e  hangulatos  kisvárosba,  
ahol egy várfal  árnyékában jutottunk ki  a tengerpartra.  A kezdődő  
szürkületben  a  viharos  szűnni  nem  akaró  szélben  meseszerű  
panoráma  tárult  elénk.  Előttünk  a  szél  korbácsolta  hullámokkal  
ostromolt  yacht  kikötő,  mögöttünk,  egy  hamisítatlan  mediterrán  
városkép, ősi várfalakkal, a hegytetőt uraló erőd sziluettjével. Néhány  
ámulatban  telt  percet  követően  indultunk  tovább  a  már  oly  közeli  
(kb.30-40km) Novi Vinodolski felé.
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Senjtől Noviig végig a part tagoltságát követő kanyargós jól kiépített  
út  vezetett  bennünket,  hol  megmutatva,  hol  elrejtve  a  mélyben  
megbúvó szebbnél szebb öblöket.

Megérkezve Noviba a legfontosabb feladatunkká a szálláskeresés vált,  
bár  az  éhség  és  szomjúság  már  kínozta  csapatunk  nagyobb  részét  
(nem hiába az AKMT, az AKMT).  Mint  a túra főszervezője,  Judith  
Petyával  elment  a  helyi  Tourist  Infoban,  akikkel  már  korábban  
egyeztette  szállásigényünket.  De  alig  álltunk  talán  10-15  perce  az 
egyik parkolóban máris megtalált bennünket egy helyi szállásadó és  
10euro/fő/éj  tarifával  kínálta  hajlékát.  Úgy látszik  az  utószezonban 
tényleg lasszóval fogják a vendégeket.

Judithék közben visszaértek, van szállás kb. 7-8 euroért (a tényleges  
árra nem emlékszem), így rövid tanakodás és tötymörgés után irány a  
szállás.  Na  most  már  lesz  hol  aludnunk,  így  jöhet  a  következő  
napirend a kajálás! Aranykezű LÁNYAINK - így csupa nagybetűkkel –  
neki láttak az éhes hímek ellátásának. Gyors előkészületeket követően  
már tálalták is finom vacsorát.  Míg a lányok szorgoskodtak,  a fiúk  
sem tétlenkedtek. Az út porát leöblítendő előkerültek a legkülönfélébb  
nemes  és  nemtelen  italok,  az  üdítő  söröktől  a  brutális  65º-os  
pálinkáig. Látva a vacsorai előkészületeket és a fokozódó hangulatot  
az osztrigás fiúk angolosan távoztak, egy helyi restaurácija kínálatára  
bízva  szerencséjüket  (négyüknek  sikerül  kb.  100euroból  
megvacsorázniuk ).  A hangulat hogy, hogy nem egyre magasabbra  
szökött,  de  néhány  kupica  pálinkát  követően  éjféltájban  jobbnak 
láttam lepihenni  .

Az erősebb idegzetű (vagy gyomrú) kalandorok a vacsorát követően  
elindultak felfedezni a városka éjszakai nevezetességeit. Oldi, Petya és  
Anikó,  ki-ki  a  maga  módján  (ruhástól  vagy  pucéran)  közelebbi  
kapcsolatot alakított ki a helyi yacht kikötő vizével.

2004.09.17.
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Az  előző  napi  
kimerítő  motorozás 
vagy  az  esti  
dorbézolás  
hatására  csak  
nehezen  
ébredeztünk  úgy  9 
óra  körül  kezdett  
magához  térni  a  
társaság.  A  napi  
program  szerint  a  
Plitvicei  tavakhoz 
mentünk volna. De 

mire neki tudtunk volna indulni, már 11 felé járt az idő és a szél sem  
enyhült  tegnap  óta,  így  a  KRK  sziget  felé  vettük  az  irányt,  bízva  
abban, hogy a BORA megenyhül, és az úton tudunk maradni. Míg a  
társaság gyűjtötte az erőt az induláshoz és hezitált az uticélt illetően  
Dragon  Laci  hasznos  elfoglaltságot  talált  magának.  Vérbeli  
cruisereshez  méltóan  a  Drag  Star  tisztogatásához  kezdett,  és  mire  
indulásra került a sor úgy csillogott, ahogy EMI Maraudere szokott  
(no és jobb napokon talán az Intruder).

Az előző napi 11 motorból összesen 5 mindenre elszánt motoros 

(  Oldi,  Zombi,  Dragon  Laci,  Varadero,  Gyöngyhalász)  elindult  
utasaikkal  (Mónika,  Anikó,  Petya,  Judith),  hogy  meghódítsa a  szél  
tépázta szigetet.
Megpróbáltuk felvenni a szokásos zipzár alakzatot, de a legnagyobb 
jó szándék mellett sem lehetett rendezett alakzatnak nevezni azt a  
formációt amit az állandó széllökések közepette kialakítottunk. A 
tervezett úti célunk elérését a hídpénzt szedő kapus véglegesen  
meghiusította, ugyanis motorosok számára a mai napon nem lehetett  
átkelni, hála az orkán erejű Bora jelenlétének. Na sebaj, elővettük  
turista térképünket és kerestünk egy újabb úti célt. Opatija, menjünk  
Opatijába! Opatija - csodás ékszerdoboz, de ennek megfelelő árakkal.  
És már robogtunk is tovább északnak a tengerparti úton. Az út  
továbbra is lenyűgözött mindenkit, csendes nyugodt öblök, széljárta 
széles partszakaszok váltakoztak, csendes kis halászfaluk, és ipari  
üzemek szorításában.

76



Opatijába Rijekán át vezet út, így bementünk Rijekába, bár nem sok  
kedvünk  volt  egy  unalmas  kikötővároson  átmotorozni.  Még  hogy  
unalmas, az AKMT-vel  nincsenek unalmas városok.  Az izgalmakról  
Zombi  gondoskodott,  akinek  sikerült  elszakadni  kicsi  konvojunktól  
Varaderot  is  megtévesztve  a  város  közepén.  Mint  később  kiderült,  
látott  a  kikötőben  egy  szép  fehér  komphajót,  és  gondolta  megnézi.  
Dragon  Lacival  és  Oldival  vad  háztömb  kerülésbe  fogtunk,  hogy 
megkeressük őket. Hisz nem mehettek messzire ( csak tudnánk hova)!  
Miután  3x  megkerültük  azt  a  háztömböt  ahol  utoljára  láttuk  Őket  
jobbnak  láttuk,  ha  letáborozunk  egy  a  kikötőre  néző  söröző  előtt.  
Letámasztottuk  a  vasakat  és  ellenőriztük  a  kommunikációs  
csatornákat. Gyöngyhalász tudja Oldi számát, Dragon Laci Judithét  
(persze Oldi és Judith telefonja nincs kéznél  és bekapcsolva sincs),  
persze  Zombi  és  Varadero  elérhetőségét  egyikünk  sem  tudta.  
Szerencsére mire ezt a kört végig játszottuk Zombinak is eszébe jutott,  
hogy  telefonálni  kellene,  így  Rám csörgött  (hiába  a Kisalföld  túra  
előnyei ;-)) és rövid idő elteltével ismét együtt voltunk. A vicces az volt  
a  dologban,  hogy ugyan annak a hajónak orránál  voltak Zombiék,  
aminek  a  tatjánál  lévő  sörözőnél  megálltunk,  és  ha  Zombi  nem 
telefonál akkor talán még mindig egymást keressük.

E  kis  kb.  1,5órás  epizódot  követően  elértünk  a  csodás,  napfényes  
Opatijába.  Szinte  hihetetlen  volt,  az  időjárás  egy  csapásra  
megváltozott.  A  szél  elállt,  28-30ºC,  napsütés,  a  tenger  fürdésre  
csábító. Leparkoltunk a motorokkal, ami első ránézésre nem lehetne 
gond  5  motorral,  de  ez  itt  Opatija  belvárosa,  telis  tele  előkelő  
szállodákkal, a parkolók nagy része a szállodák tulajdona. Azért némi  
magyaros  leleményességgel  úrrá  lettünk  a  gondon.  Irány  a 
tengerpart!

Miközben  a  parton  sétáltunk 
azon  bosszankodtunk,  hogy  a 
fürdőruhákat  a  Novi  Vinodolski  
télben hagytuk. Oldi mint vérbeli  
balatoni  vízipók  elhatározta,  
hogy  ma  addig  el  nem  megy 
innen  amíg  nem  fürdik  a  
tengerben  így  elindult,  hogy 
felhajtson egy fürdőnadrágot.

Nem  volt  egyszerű  dolga,  de  kitartását  siker  koronázta,  és  már  
lubickolt is az öböl habjaiban. Ezt már Judith sem nézhette tétlenül, és  
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pólóját kinevezve fürdőruhának egy elegáns fejessel a hullámok közé  
vette magát. Miután Old befejezte fürdőzését, lízingbe vettem az alig  
használt  nadrágot  és  én  is  megmártóztam  a  magam  visszafogott  
módján az enyhet adó sós habokban.

Míg mi a tenger kínálta örömöknek hódoltunk, csapatunk szárazabb 
része egy kis nyalakodásra csábult a közeli fagyizóba. Bár a nap még  
melegen  sütött,  de  már  délután  5  óra  felé  járt  az  idő,  így  lassan  
elindultunk visszafelé a már felfedezett útvonalon.

Visszaérve Noviba beszámoltunk az otthon maradottaknak, hogy van  
remény az idő jobbra fordulására, no meg hogy bánhatják hogy itthon  
maradtak ;-). A nap megkoronázásaként jöhetett a fejedelmi vacsora  
konyhatündéreink tálalásában ( a sörök és pálinkák ez este sem voltak  
mellékszereplők,  persze  aznap  már  tiszteltem  az  ’ásványvizet’).  A 
vacsorát ismét egy kis esti séta követte. Petya, Zombi, Dragon Laci,  
Varadero és Gyöngyhalász. Az útvonal azonos volt az előző estivel,  
hiszen  meg  kellett  mutatni  Gyöngyhalásznak  (vagyis  nekem),  amit  
előző este felfedeztek. A kikötő algától csúszós köveit, no meg a helyi  
Kék Osztriga Bárt – nem mintha Kék Osztriga lelkes híve lennék . A 
városka  esti  fényei,  a  tenger  fodrozódása  varázslatos  hangulatot  
teremtettek, és alkalmat kínáltak arra, hogy megosszuk egymással a 
bennünk kavargó érzéseket, gondolatokat. Miközben tisztuló elménket  
fürdettük az esti  szélben, meggyötört  testünket  hazafelé támogattuk.  
Mondhatom aznap sem kellett  altatódal,  ledőltünk és  már húztuk a  
lóbőrt másnap reggelig.

2004.09.18.

Hajnali  8:00-kor  Judith  kedves,  de  ellenvetést  nem  tűrő  hangja 
ébresztett.  Gyertek reggelizni, 9:00-kor indulunk!!! – szólt a kedves  
invitálás.

Kezdetét vette egy újabb kalandokban bővelkedő nap. A reggel már-
már mondhatni, hogy a szokásos forgatókönyv szerint indult. A lányok  
sürögtek  forogtak  a  konyha  körül  egymást  ki-  kiszorítva  az  
egyszemélyes főzőfülkéből, miközben készült a csodás rántotta. A kávé  
és  tea  főzés  felelősség  teljes  feladatának  Oldi  és  Dragon  Laci  
igyekezett megfelelni, addig jómagam felkészültem a napi programból  
(az itinert egyeztettem a turist térképhez, erősen koncentrálva a közös 
pontokra). A reggeli készülődés fontos napirendi pontjává vált a helyi  
közért,  az  esti  vacsora  kellékeinek  beszerzési  helye.  A  lelkes  
anyagbeszerzők  Zombi  és  Dragon  Laci  kiváló  nyelvtudásuknak 
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köszönhetően   sikerült  úgy  elkápráztatnia  a  helyi  eladót,  hogy  
minden üveg után kétszer (vagy másfélszer) adta vissza a betétdíjat.

Még indulás előtt felmértük Belfegor hátsó papucsának állapotát, s  
mivel  a  mintázatot  már  csak  régészeti  feltárással  lehetett  volna  
megállapítani, Fukeneh úgy döntött hogy Belfegor kap még egy nap 
pihenőt.  Anita és Ő a szervízautó fedélzetén tartott velünk  Plitvicei  
kirándulásunkra. 

Alig múlt 10:00 óra, és az AKMT-s különítmény elindult  az ország  
belsejében fekvő tavak felé. Az út első 50km-e ismerős volt, hiszen az  
első napi útvonalon haladtunk a tengerparti uton Senjig, majd fel a  
medvés szerpentinen át a hegyen. Innen egy hegyek övezte dombokkal  
tarkított  fennsíkon  vezetett  utunk  falvakon  tanyákon  és  kisebb  
városokon keresztül. 

A közlekedési táblák helyenként elbizonytalanították a csapatot, nem 
nagyon hittek benne, hogy Judith itinere a helyes irányt jelölte ki. A  
táblákon  a  Plitvicei  tavak  távolságát  hol  105km-re,  majd  30km 
megtételét követően 90km-re adták meg. 

Első olvasatban ez úgy tűnhetett, mintha távolodnánk a kijelölt céltól.  
Valójában hogy milyen útvonal esetére igazak a táblák jelzései nem 
derült  ki  (a  legvalószínűbb,  hogy  a  fizetős  autóutakhoz  számoltak,  
melyeket igyekeztünk elkerülni). 

A  táblák  távolság  jelzéseiben  rejlő  ellentmondás  akkor  vált  a  
legszembetűnőbbé mikor a tavakat 16km-re jelző táblától 2-3kmre egy 
újabb tábla tájékoztatott, hogy már csak 8km, s közben ugyan azon az 
úton haladtunk, és még csak útelágazás sem volt. 

Valójában úgy  5km múlva  12óra  körül  megérkeztünk  a tavak  2-es  
számú parkolójába. Hála a szervizautónak a motoros cuccokat volt  
hova bepakolni, és át is tudtunk öltözni túrázáshoz illő ruházatba.

A parkolóban egy kis alkudozás után megváltottuk belépőjegyeinket.  
(Csoportos belépőt elvileg 20főtől adnak, de a mi 12 fős létszámunkat  
látva  megadták  a  csoport  kedvezményt,  így  a  75  kunás  napijegy  
70kunába került). 

Kis tétovázást követően rátaláltunk a tavak felé útbaigazító táblára,  
így kezdetét  vette gyalogtúránk. Néhány kilométer sétával elértük a  
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Déli bejáratot, ahonnan további néhányszáz méteres sétával elértük  
az  első  hajókikötőt.  Az  út  lefelé  vezetett,  aminek  először  örültünk,  
majd belegondoltunk, hogy valószínűleg felfelé is gyalogolni kell . 

Az  elénk  táruló  tó 
valószínűtlenül  kékeszöld  
vize, annak átlátszósága, a  
békésen  úszkáló  halrajok,  
és  a  senkitől  sem 
zavartatott  vadkacsák  
mindenkit  lenyűgözött.  
Néhány  perces  várokozást  
követően  megérkezett  egy  
kb.  50  személyes  sétahajó,  
mely  átvitt  a  szemközti  
partra,  ahonnan  tókerülő  
gyalogutak indultak A part  
buja  zöld  erdejéből  egy 
2-3m  magas  vízesés  tört  
utat a tó felé, jelezve, hogy  
lesz  miben  gyönyörködni,  
csodálkozni túránk során. 

Mielőtt tovább indultunk volna befutott egy magyar csoport a gyalog  
út  felől,  akik  a  tó  északi  végétől  indultak  alig  3órával  ezelőtt.  Így  
azonnal eldőlt, hogy innen még vízen a közeledő 2. számú sétahajóval  
megyünk tovább. Ez a hajó formára olyan volt mint az előző. Csak  
kétszer  akkora.  Mindkettő  és  valamennyi  a  tavon  közlekedő  hajót  
elektromotor hajtotta, hiába itt komolyan veszik a környezet védelmét.  
Kb.  20  perces  hajóúttal  áthajóztuk  a  tórendszer  középső  és  talán  
legnagyobb tavát.  A hajóút  egy  pihenőparkhoz  vezetett,  vendéglátó  
egységekkel,  és  ajándékpavilonnal.  Egyetlen  tájékozódási  
lehetőségünk  a  belépőkártyán  lévő  térkép,  melyből  nagy  nehezen  
megfejtettük, hogy a „veliki Slap” azaz a nagy vízesés felé kell tovább  
indulni. Mivel a térképen méretarány nincs, így fogalmunk sem volt  
arról  hogy  mekkora  sétára  indulunk.  Mint  ahogy  sejtettük  a  
lejtmenetet hegymenet fogja követni, hát elindultunk fel a hegyre egy  
aszfaltozott erdei úton. Ahogy az út emelkedése kezdett csökkenni egy-
egy kilátó helyet találtunk az út mentén. A kilátók gyakorlatilag egy-
egy  sziklaorom,  jobb  esetben  korláttal,  és  az  alatta  (30-50m-re)  
elterülő  csodálatos  lépcsős  tórendszer,  gátakkal,  vízesésekkel.  A 
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látvány  pazar,  fantasztikus,  hihetetlen,  stb,  miden  helyen  órákig  
lehetne  nézelődni.  A  nagy  vízeséshez  meredek  szögű  kanyargós  
lépcsősor vezet  a sziklahasadék aljához.  Az embernek  olyan érzése  
támadt, mintha a dzsungel mélyén lévő elveszett világ felé lépdeltünk  
volna. A vízesést tápláló tavak vízszintje valószínűleg alacsony volt,  
mert csak vékony sugarakban hullott a víz alá. A látványból valamit  
talán visszaad az ott készített csoport kép.

A vízeséstől  kiinduló sétaút  hol  a parton, hol  a víz felett  kanyargó 
deszkapadlón  vezetett,  szinte  karnyújtásra  a  tavakat  összekötő  
vízesésektől.  De  hogy  a  természeti  képződmények  csodálatának 
minden  aspektusból  részünk  legyen,  a  visszafelé  vezető  út  olyan  
barlangrendszeren vezetett át amit valamikor a hegyről lezúduló víz  
moshatott  ki.  Ahogy felkapaszkodtunk  a hegytetőre  az  első adandó  
alkalommal,  vagyis  a  buszmegállónál  lepihentünk,  és  ha  nem  jött  
volna  a  busz,  akkor  talán  még  mindig  ott  ülnénk  úgy  el  voltunk 
fáradva  a  kb.  3órás  sétától.  Maga  a  busz  úgy  nézett  ki  mint  egy  
Ikarusz és egy Kraz keresztezése, a sofőr pedig egy török kamionos fia  
lehetett,  akire az apa örökségként  a fékpedál  tiszteltét  hagyta.  Úgy 
tisztelte, hogy rá nem lépett volna. Így rövid kalandos úton leértünk a 
kiindulási  állomáshelyünkre.  Visszasétáltunk  a  motorokhoz,  
megfontolt öltözködést követően indultunk vissza Noviba.

A visszaúton megpróbáltunk versenyre kelni a naplementével, hátha 
még  szürkületben  hazaérünk,  de  nem  volt  szerencsénk,  hol  az 
útminőség  miatt  kellett  visszafognunk  magunkat,  hol  a  forgalom 
lassított minket. Volt szerencsénk egy lakodalmi menetet is utolérni,  
ami  távolról  úgy  nézett  ki,  mint  egy  véget  nem  érő  kocsisor,  ami  
valami ismeretlen forgalmi okból vesztegel az úton, ugyanakkor úgy ki  
volt  lobogózva,  mint  egy  politikai  nagygyűlés.  Fülünk  farkunk 
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behúzva belefogtunk az előzésükbe, és amikor láttuk, hogy atrocitás  
nélkül megússzuk az előzést, integetve és dudaszóval köszöntöttük a  
násznépet.

Vak sötétben értünk vissza az apartmanba, és már az éhségtől is alig  
láttunk.  Maradék  erőnket  összeszedve  neki  láttunk  a  fenséges  
vacsoránk elkészítésének. Még reggel elhatároztuk, hogy este grillezni  
fogunk,  ehhez  minden  rendelkezésre  is  állt  estére,  hús,  krumpli,  
hagyma,  faszén,  éppen  csak  a  faszén  meggyújtásához  szükséges  
olajunk nem volt. Ismét a magyaros lelemény és némi áldozatosság  
mentette  meg  vacsoránkat.  Miután  papírral  és  aprófával  is  
próbálkoztuk,  a  megoldást  a 65º ’ásványvíz’  jelentette,  melyből  kb.  
1dl-t  feláldoztunk  a  tűz  istenének.  És  láss  csodát  a  faszén  lángra 
kapott. Innen már csak idő kérdése volt a vacsora elkészülte. Úgy éjfél  
felé járt az idő mire neki fogtunk a vacsorának, de ilyen jól régen esett  
egy kis odakozmált hús vajas sült krumpli körítéssel. Vacsora közben  
értékeltük mindazt amit láttunk a nap során. A szép dolgok mellett, a  
közel  múlt  háborús  emlékei  is  mély  nyomokat  hagytak  bennünk.  A  
szétlőtt  elhagyott  házak,  némelyik  még  fel  sem épült,  és  mára  úgy 
tűnik  már  nem is  fog  soha,  az  új  házak  melyeket  a  szétlőtt  házak  
tőszomszédságában  építettek  fel,  elhagyott  porták,  melyekre  nem 
költözött be senki, és templomtornyok tüzérségi sebhelyekkel.

Hát  ilyen  két  arcú  ország  vendégei  voltunk  4napig,  a  csillogó 
tengerpart  és  a szegény sorsú belső országrész,  a maga természeti  
értékeivel, mint például a Plitvicei természetvédelmi terület.

2004.09.19.

A  negyedik  nap,  sajnos  indulunk  hazafelé,  bár  szíve  szerint  még  
maradnánk 1-2 napot, vagy hetet.

Nem  is  sietette  senki  sem  az  indulást,  pedig  5-600  km  állt  még 
előttünk, sőt majd 700km Varaderonak Egerig. Miután 8-9 óra között  
felébredt a társaság a szikrázó napsütés és a szinte szélcsendes idő  
még  egy  utolsó  fürdésre  csábított  bennünket.  Így  irány  a  Novi  
Vinodolski  strandjára,  egy  utolsó  fürdőzésre.  Majd  az  utazás 
legrosszabb  pillanatai  következtek,  csomagolás,  rendrakás,  és  a  
motorok  felmálházása.  Kb.  délután  1  óra  volt  mire  a  ház  előtt  
felsorakoztunk, felmordultak a lóerők, indulás haza.

A haza útra  Rijeka irányába indultunk,  egy rövid 50-60km-s helyi  
útszakasz után felhajtottunk a Karlovac felé vezető autóútra és hajts,  
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ki-ki a maga tempója szerint húzta, és a díjfizető kapuknál összevártuk  
egymást.  Az  autóutak  nem  olcsóak,  de  jó  minőségűek,  és  a  gyors  
hazaérés  legjobb  eszköze.  Egyetlen  hibájuk,  de  ez  az  egész  ország 
területén  általános  tapasztalatunk,  hogy  nincsenek  pihenőhelyek  és  
benzinkutak is csak elvétve, 100-150km-ként. Ezt az idevezető út során 
már megtapasztaltuk,  de hazafelé  ismét  beleestünk a tankszárazság 
betegségébe. Induláskor Noviban tankoltunk, a következő benzinkutat  
Zágrábnál találtuk, a már ismert helyen. Ezzel csak annyi baj volt,  
hogy ez kb. 210km-re volt Novitól. Mint talán tudjátok ez az Intruder  
hatótávolsága, de a cruiserek sem igen tudnak többet egy itatással.  
Induláskor Oldi túlbecsülte a Virago kapacitását, és ez csak 1.5km-rel  
a  benzinkút  előtt  derült  ki,  ahol  már  a  benzingőz  is  kifogyott  a  
motorból,  Ő  ugyanis  nem tankolt  induláskor.  Mivel  a  rest  kétszer  
fárad, ezért egy kis gyalog túrára indult kéz a kézben a Viragoval.  
Becsülettel  betolta  a  kútra,  ahol  aztán  minden  száraz  torok  
folyadékhoz  jutott.  Én  magam  is  csúcsot  döntöttem  a  tankolási  
mennyiséggel, hisz a 12l űrtartalmú tankba 12.1l-t sikerült tankolom.  
Igaz,  hogy  valamennyire  túltölthető  a  tank,  de  ezzel  együtt  sem 
lehetett benne 0,5l-nél több. A kútnál letáboroztunk a parkolóban mint  
a  sátoros  cigányok,  és  a  hűtőtarisznyából  előkerült  az  előző  este  
kisütött  húsok  maradéka,  melyet  néhány  perc  alatt  elpusztítottunk.  
Leküzdve  éhségünket,  ismét  útra keltünk,  hogy most  már a határig  
meg se  álljunk.  A  fizetőkapuknál  történt  apróbb megállásokat  nem 
számítva tényleg a határ volt a következő megállónk, ahol a legkisebb  
fennakadás nélkül  keltünk át.  A határon megbeszéltük,  hogy a 7-es  
úton  a  Balatonszentgyörgyi  körforgalomnál  megállunk,  mert  ott  
elválok kedves útitársaimtól, hogy a rövidebb úton induljak haza felé. 

A  búcsúzás  kicsit  felemásra  sikeredett,  mert  Fukuneh  Spykeval,  és  
Acca  már  Balaton  földvárnál  jártak  mire  konvojunk  vége  a 
megbeszélt elágazáshoz ért. A körforgalomhoz közeli autós pihenőben  
még Varadero készített mindenkiről egy-egy sztárfotót, aztán érzelmes  
búcsút vettünk egymástól. És indult ki-ki a maga otthona felé.
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Így  ért  hát  véget  az  
AKMT  horvátországi  
túrája,  melyet  Judith  
fáradhatatlan  munká-
jának,  szervezésének,  és  
kitartásának 
köszönhetünk.

Köszönjük Judith, igazán 
nagyszerűen  éreztük  
magunkat.

Írta: Gyöngyhalász
Teltek a napok és kezdett egyre hidegebb lenni. Gondoltam még egy 
nagyobbacska túra belefér, így miközben a többiek külföldön járnak, 
egy új túrába csaptam a fejszémet.
Ellenben feltűnt, hogy mikor hazaért a horvát különítmény, nem volt 
az-az  izzás  a  fórumban,  mint  azt  megszoktuk.  Gondoltam  majd 
kiderül miért….. A következő túrát a követező hétvégre tettem, egy 
laza 8-as úti és környéke gurulás, amolyan V2-es túra.
Jelentkezők tekintettében a mag ott volt a listán – mint mindig, s hogy 
hányan is leszünk már nem volt mérvadó.

2004. szeptember 26.  táv: 410km  Veszprémi 2-es túra  (XVI túra)
„Itt van az ősz, itt van újra” – hogy a rosseb  enné meg
Elérkeztünk a 2004-es év utolsó előre megszervezett túrájához.
Az idő: 7:30
A hőfok: 7-8 Celsius
A felhők:  sokan vannak,  de  nem elegen  (hehehehe)  és  az  időjós  
szerint sem várható eső.

Reggel 7:30. Kint várakozok a battai Total kútnál. Nagy morajlások 
középpete megérkezik félig átfagyva Lóri, majd befut Nobadi, Elf és 
Csabataxi is. Indulás előtt kapom a telefont, hogy Fukeneh és még 2 
Kawás is már Érden van, csak nem tudja, merre van az arra, így 
megbeszélek vele egy találkahelyet, közben pedig láttok egy 
„Bike-r féle” motorospárt elszáguldani Adony felé. És elindulunk.
Gárdony felé csatlakoznak hozzánk, majd útközben belefutunk 
Csibuba és barátjába, Feri bá és Bizzy párosba így már most megvan
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 a csapat, gondolom………(Jelenleg 12motor)
A gárdonyi Cápa étteremnél viszont már várnak minket
Név  szerint:  Bex  és  Szami,  András  majd  befut  Öcsi  is  további  
motorosokkal  (Bocs  de  innen  már  csak  emlékezetből,  és  amit  a  
videóból  ki  tudok  venni……)  vagyis  2  motorral,  Nobék,  Zombiék,  
Biker-ék  (valóban őket  láttam – csak nem olvasták a módosítást  a  
fórumban),  Mapóék,  Nanuék  és  csak  jönnek  és  jönnek………..  A 
létszám már 24 motor.

De  ez  még  nem  elég,  
mert  sorra  jönnek  a 
motorok, és ugye
 Győrből  jön  még 
Gyöngyhalász,  MyCo,  
Emi, és még 3 motoros. 
Tehát  az  összlétszám 
gondolatban  30  motor.  
(közben a 3 kawa mégse  
jött, így leszakadtak) Egy 
kis csúszással elindul a 

konvoj, Csesznek felé a 7-es, 8-as, majd  a 82-es főúton. A tervezet  
10:30-as  időpontra  viszont  oda  is  érünk  a  várhoz,  ahol  a  hegyek  
közelsége miatt legalább 5fokkal esett az amúgy sem egetverő hőfok.  
Emiatt  első  lépésként  megrohamozzuk  a  vár  aljában  lévő  kis 
vendéglátó-ipari  egységet  oly  módon,  hogy a kiszolgáló  személyzet  
csak a fejét kapkodja, honnan került ide egyszerre ennyi ember (De,  
ugye ahol az AKMT – ott a biznic lehetőség)A fogyasztás után pedig 
irány a vár (belépő: 200ft).

A nézelődés után gondolván előre megállunk egy csoportképre. Igen  
ám de nincs az a hely és terepviszony,  ami elősegítené a csapat 1 
fényképen való megjelenését motorokkal együtt – így csak az alábbi 
módszerrel lehetséges ezt létrehozni

A fényképezkedés és kamerázások után folytatjuk utunkat vissza Zirc-
re  ahol,  tankolunk,  majd  továbbhajtunk  Lókút  –  Hárskút  –  Márkó  
útvonalon vissza a 8-as főútra és a következő megálló Bánd.
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Itt könnyen megtalálható az Esseg-várrom, mert egy magaslati ponton  
áll, csupán egy gond – nincs felvezető út oly módszerekkel, mint azt  
várni  lehetne  az  előzetes  tájékozódási  képek  alapján,  amiket  itt-ott  
láttam. De szerencsére pár napja nem eset az eső– így nosza

OFF-Road  túra  a 
bátrabbaknak  (Lóri,  
András, Bex, Emi, Mapo,  
Biker,  Csibu és még pár  
kemény  motoros,  akik  
nevét  sajna  nem  tudom) 
A képek csalókák, mert a  
„nagy  rom  helyet,  egy  
árva kis 
toronyszerű  valami  
maradt meg a régi 

60*70m-es várból. Mikor sikeresen leereszkedik a különítmény, ismét  
hallani  a  gyomrok  idegeit……és  pár  ember  gondolatát:  MIKOR 
ESZÜNK Visszafelé  a  falu  szélén  megállunk  egy  Csárdánál,  de  
ennek  étlapja és  árai  nem igazán megnyerők – így szavazat útjára  
bocsátva indulunk tovább.
A következő megálló:  
Döbrönte  (Bánd  – 
8as – 83as – Ganna – 
Döbrönte)  Itt  sajnos 
az  egész  falu  le  volt  
zárva,  mert  
falunapokat 
tartottak.  Páran  már 
annyira  megéheztek  
hogy  nem  akarták  a 
sétát  –  így  nyeregbe  
pattantak  és  
elmentek.  A maradók 
pedig hátrahagyva Bex és Szami őröket megpróbálták bevenni a falut,  
de sajnos még az első ház mellé sem értünk, mikor jött  a felderítő  
osztag  –  500ft  a  belépő  a  faluba………(hogy  az  a  jó  …………) 
Banyek……ez  poén…………..de  gazdaságpolitikai  ötlettekkel  nem 
fárasztanék senkit. Így ismét motorokra ültünk és hajts tovább Doba  
mellé a Somlói várhoz (Ganna-Bakonypölöske-Noszlop-Oroszi-Doba)
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Itt  tekergőzve a szőlőhegy aljába megtaláltuk a felvezető utat  – de  
sajnos ez is le volt zárva, így a motorokat hátrahagyva nekilódultunk  
a hegynek…….kb. 100m után a csapat 80%-a feladta az emelkedési  
szög leküzdését (kb. 30-35százalékos) és visszafordult. De a kemény,  
edzet,  bátor,  kitartó,  hősies,  kalandvágyó,  büszke……hülye,  állat,  
eszement ökrök (Én, Bex, Szami királynő, Lóri, MyCo, Gyöngyhalász)  
akkor is felmentünk. Én személy szerint nem bántam meg. 

A kilátás, a táj kárpótolt azért a „kidobom a taccsot”, „tépjétek ki a  
tüdőm” gondolatokért, amiket a mászás (mert ez már majdnem nem 
séta volt) közben átjárták az agyam. Persze visszafelé már egy fokkal  
jobb  volt,  mert  ugye  lefelé  kellett  menni Mire  leértünk  ismét  
tapasztaltuk, hogy páran elmentek.  Mivel ez volt az utolsó tervezett  
helyszín – így mi is motorra ültünk és hazafelé vettük az irányt.
A  terv  az  volt  hogy  visszamegyünk  Veszprémbe  és  egy  MC-t  
boldogítunk ismét (de ott legalább gyors a kiszolgálás).
Veszprém  előtt  azonban  volt  egy  kis  gixer   -így  a  Herend  előtti  
benzinkútra kihúzódva ismét  a „műszaki  szakik,  ide gyertek” rovat  
játszott, mert Lóri gépe megadta magát……….
Itt próbálgatunk újra életet verni a vasba, de pár próbálkozás után 
beláttuk, hogy a nálunk lévő technikai felszereléssel ez nem fog menni.  
Így Lóri intézet trélert, mi pedig folytattuk az utunkat.
Mivel útközben nem találtunk Mekit, a belvárosba pedig nem akartam 
bevinni a maradék csapatot, így tovább hajtottunk. Útközben levált a  
Kisalföldi osztag – így 6-an folytattuk utunkat hazafelé……………
19:30-ra  pedig  már  itthon  boldogítottam  a  családom az  átélt  
élményekkel……………… 
És  a  tudattal,  hogy  IGEN!!  egy  jó  csapat  állt  össze,  egy  kemény  
magból és a finom rétegből, akikkel jó együtt tölteni pár órát, napot.
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Tehát  megvolt  az  utolsó  nagy  tervezett  túra  is,  ami  viszont  már 
előjárója  volt  a  gondoknak,  balhéknak,  félreértéseknek,  mint  az 
mindig is  van,  ha több a kakas  egy szemétdombon. Gyülekeztek a 
felhők  olyan  okok miatt,  mint  a  szó  nélkül  lelépésekből,  helytelen 
öltözködés, pakolás és társai. Neveket nem írok mert már rég volt és a 
harag  is  elmúlt,  de  a  rossz  emlék  megmarad,  ellenben  ennek 
köszönhetően  átírásra  és  bővítésre  került  az  AKMT  alapelveinek 
szótára.

A  HKG  topic  újra  feléledt  és  a  tökösebb,  fagyálló  jellemű 
motorosoknak  még  nem  ért  véget  a  szezon  pedig  a  hőmérő 
higanyszála már nem emelkedet tartósan 5-10 fok környékére.
Így nem is volt már sok időnk.
A következő kis –picike gurulás egy hét múlva történt meg, ahol még 
mindig téma volt az előző hét negatívumainak megtárgyalása. Ez volt 
az a pont ahol világos volt mindenki számára, hogy ez a meccs nem 
ért véget és még egy ideig kísérteni fog.
De a gurulás?

2004. október 2     táv:kb 180km          HKG   (AKMT XVII. Túra)
No igen! Ez az AKMT!
Még  nincs  egy  hete,  hogy  a  beszámoló  végén  elbúcsúztam  –  bár  
megjegyezve, hogy több tervezett nem lesz – így maradt a „Hirtelen  
kigondolt gurulások” topic állandó figyelése
Szóval………….
Már egy hete hogy a mamára…..akarom mondani a mocira gondolok,  
mindig meg, megállva nyikorgó derékkal mennék én, de mennék má 
nagyon
De ugye itt a kicsi család és a várható igen költséges szevíz.

Péntek volt (2004. október 1.)

88



Állandóan csörgött a telefon……..Ares, Emi, Nob……..és még sokan  
hívogattak,  de  ebből,  ami  minket  érdekel,  hogy  nem  –e  megyünk  
valahova szombaton, mert ugyebár 20 fokot ígértek a jósok……..
Én próbáltam kivonni magam, az előbb felsorolt okok miatt, de mikor  
este  Bex  felhívott  –  már  amúgy  is  belém  rakták  az  ideget  –  így  
gyorsiba  megbeszéltünk  egy  igen  kis  túrát.Alapjában  Adony-Tác-
Adony lett volna, ami kb. 100km……….így ezt fel is helyeztem, de rá 
pár percre láttam Elf bejegyzését is vasárnapra – akinek ötlete által  
ezt megspékeltem Csókakővel és Csákvár tippekkel hisz Emit úgyis el  
kellene kísérni egy ideig.
Szombat (2004. Október 2.)

Felkelés,  készülődés  de  
csak  ligthosan,  mert  az  
indulást  a  táv  
kisebbségére  való 
tekintettel  11  órára 
beszéltük  meg.  
Feldobtam  a  fórumba,  
hogy aki hamarabb jön –  
jöjjön hozzám. No 10:30-
ra  itt  állt  a  ház  előtt  a  
teljes különítmény : 

Ares,  Bex,  Emi,  Nobadi  és  Zoli.  Miután  elkértek  az  asszonytól  
(idézem!) : „Éva néni kijöhet a Zoli motorozni egyet” (hehehe) Így 11 
után pár perccel miután megtankoltunk--------Gooooooooo
Első utunk a táci  
Gorsiliumba vezetett.
Útvonal:Adony-Perkáta-
Szabadegyháza-Sárosd – 
Sárkeresztúr –Felső-
szentiván  (Bodakajtor) -
Szabadbattyán-Tác 
Megérkeztünk……… A 
terület nagyon igényesen  
ki van alakítva, de mikor 
megtudtuk, hogy ez
egy 20 hektáros terület valahogy nem éreztünk rá intenzitást, hogy a 
motorokat hátrahagyva bejárjuk.  (belépő 360ft  – 10 fő esetén csak  
270). No egy laza cigi szünet után ismét a paripákon nyargalásztunk.
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Mivel  úton-útvélen  sok  lovas-lovaskocsis  csapattal  találkoztunk  –  
felismerést  nyert  hátha  falunapok  vannak  és  lehet  kapni  lángost  
is…….és  mivel  reggel  a  rádióban  valami  Mihálynapi  bulit  
hangoztattak – így elgurultunk Sárszentmihályra (mert ugye Mihály),  
de  csalódásunkra  nem  találtunk  semmit.  Így  tovább  haladtunk  
Sárkeszi-Ősi útvonalon egészen Várpalotáig (Nándifalva).
Itt sajnos tartottunk egy nagy megálljt, mert a csapat egyetlen Kawája  
megadta magát (Bocs Ares, de ezt nem hagyhatjuk ki a Kawa őrültek  
miatt).  A  gond is  kiderült  –  valamennyire  –  miután  sikerült  egy  
autósboltból szerezni gyertyakulcsot és megpucoltuk a 
gyertyákat már be is indult a gépezet. Ezek közben befutott még Nob  
is  családjával  akik  épp  arra  autókáztak  s  mikor  elmentek  rá  pár  
percre Nanu lepet meg, aki épp a Balcsiról tartott haza és észrevette a  
„nagy tömeget”…………. No meg az „ikreket” (2 GS500 és 2 Virago)  
Eminek  sajnos  mennie  kellet  –  így  Ő  magányosan  feltépte  magát  
Győrbe. Mikor mindennel készek lettünk elindultunk hazafelé – mert a  
szerviz  elvitte  az  időnket.  Visszafelé  a  szokásos  8-as  főutat  
választottam a  gyorsasága  miatt.  Itt  még  Ares  bemutatott  egy  „A 
hogyan  kell  autóbuszt  előzni  miközben  szembe,  jön  egy  autó  és  a  
motor sem az igazi -  vagyis az autósok réme” produkciót.
Betértünk tankolni és az adrenalint is lejjebb nyomni, majd tovább.
A megbeszélt utat tartva és az AKMT szokásnak tisztelegve az utolsó  
megálló a gárdonyi fagyizó volt, miután a mellet lévő helyiségbe,

magunkba  erőltettünk 
egy  isteni  Girosst. 
Eközben  láttam  pár 
nagymedvét  ami  olyan 
1600ccm-el  szokott  
dübörögni – és már-már 
azt hittem jön Zombi is.
Nos  így  fessétek  az  
ördögöt  a  falra rá  2 
percre  bedübörgött  
Zombi  a  lányával 
Kiderült  hogy  Ők  is  
eljöttek, csak mivel 

később indultak, jöttek utánunk – hátha elkapnak valahol (Ők bezzeg  
körbesétáltak  az  ásatásnál!).  Ők  is  ettek  egyet,  majd  közösen  
elindultunk  hazafelé………Én  a  szokásos  módon  lepattantam 
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P.Szabolcson  át  Adony  felé,  a  többiek  pedig  döngettek  fel  a  7-
esen………
Összegezve:  Szerintem  jó  kis  út  volt,  frankó  időnk  volt  és  nem 
rohantunk sehova……………

Ezután beköszöntött az igazi ősz. Hideg lett és esegetett az eső is.
A  mocim  kötelező  szervize  a  nyakamon,  így  nem  volt  más 
lehetőségem, mint hogy időt kérjek a szervizben és elvigyem.
A dátummal nem is foglalkoztam….
A  szerviz  meglett  és  jöttem  hazafelé  lazán,  lightosan,  egész  az 
utcánkig  el  is  jutottam  ahol  sajnos  vége  is  lett  az  idei  évemnek 
motorozás tekintetében.
Sajnos hazafelé a saját házamtól 30 méterre ért a következő baleset.
Story?  Egy kutya  kijött  elém…..és  nem akartam HÓT Dögöt…így 
viszont a motort egy picit, magamat viszont fullra leamortizáltam egy 
időre.. A poén? A rendőrség bemérése alapján 28km/ó-val haladtam 
mikor ráfékeztem és elrántottam a kormányt!
Ez egy nagyon  szép példa,  hogy nem kell  állatnak lenni és  200-al 
száguldozni  egy  balesthez….elég  28km/ó  is…ráadásul  a  normális 
motoros  öltözék…aminek  egy  hibája  van!  Nincs  a  kabátokban 
mellvért….és nekem most az ment világgá, mert a könyökömnél lévő 
protektor  ugyan  megvédte  a  karom,  de  továbbította  a  nyomást  a 
mellkasomnak.
A kiérkezett rendőrök adategyeztetésekor derült ki, hogy milyen nap 
van…….október  14…..Hangos  nevetésbe  fojtottam  fájdalmaimat, 
mire Ők is kérdőn néztek rám…….

91



„-  ÁÁ  semmi  csak  ma  van  a  szülinapom,  mármint  pont  egy  éve 
szedtek össze 9km-re innen a 6-oson” 
Erre,  az egyik  helyi  rendőr bólogatni  kezdett,  hogy való igaz,  csak 
akkor még kisebb motorral voltam.
Tehát  a  motor  ment  a  garázsba,  én  meg  a  kórházba….majd  jött  a 
biztosítás rendezése, mert szerencsémre az eb tulajának volt háztartási 
felelőség-biztosítása. Ez olvasható a SB decemberi számában is.
Tehát jött a nyugodt motortalanság, hisz annál nincs rosszabb, hogy 
OK minden, csak épp más apró dolog miatt nem pattanok fel rá…
Eltelt  az  október….miközben volt  egy ajánlat,  hogy Nob lefoglalja 
nekünk  a  Dunakeszinél  lévő  bowling  pályát,  így  ha  nem  is 
motorozunk, de a jó hangulat és a barátok megvannak. Ez november 
6.-án meg is történ egy amolyan kis házi bajnokság kereteiben.
Ezt  követően  egy  házibulival  folytatódott  Oldinál  és  csak  másnap 
délre kavarodtam Én is haza….
Decemberig nem történt semmi, csak a szokásos hideg….bár egy két 
biker  ilyenkor  és  nyomult  az  utakon,  mint  Oldi,  Bex,  Oneill,  Old 
Wing, Öcsi……és még sorolhatnám. Én is mentem volna, de ugye a 
kárrendezésig én nem akartam hozzányúlni a motorhoz, még egy vizes 
ronggyal se.
Közben  Varadero  feldobta  az  ötletét  egy  estén,  hogy  szívesen 
megvendégelne  minket  egy  hétvégére  és  így  megmutatná  azt  a 
környéket, amit motor nélkül lehet csak igazán élvezni. Ezt a hétvégét 
végül december 11-12.-ára időzítettük.

2004. december 10-11-12    Varadero féle évadzáró buli      (XVIII)
Jelenlévők: 
- Oldi, Mónika
- Husi, JuditH
- Free, Taki

- Hadvezér
- Varadero család
- Kucsi, Teca, Fefe
És szerény személyem

Mi és hogyan is történt? Most elmondom nektek………..persze,  úgy  
ahogy Én megéltem.

2004. december 10. Péntek
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Hadvezér  felvett  engem 
Százhalombattán,  ahol  
céges  kötelezettségeimnek  
tettem  eleget  és  a  
kollegánkat  búcsúztattuk 
el,  aki  ledolgozta idejét,  s  
így  jövőre  nyugdíjba 
vonul. Tehát  20:30 
környékén  felvett  és  az  
irányvektor  Budapestre,  
Oldihoz vezettet.

Itt már főtt a finom vacsi és az italok is be voltak hűtve a teraszon
Az estét  így baráti hangulatban töltöttük el – és ki-ki  a saját  
erejéig  tartotta  a  frontot.  Majd  mindenki  valamenyire  
nyugovóra tért (Oldi aludt vagy 40 percet)

2004. december 11. szombat
Az  ébredés  után  a  szokásos  Kv  és  cigaretta,  és  uccu…….be  az  
autókba s  irány  az  M3-as……majd a  25-ös  főút  (a  jól  megszokott  
útvonal, hisz idén már párszor jártunk erre)

Az  út  nem  tartott  sokáig,  de  ugye  ez  betudható,  annak  hogy  nem 
egyedül, motoron kellett megtenni – s mivel 4-4 fő száguldott a pályán  
így ellehetett beszélgetni.

Mikor  megérkeztünk  Varaderoékhoz  lepakoltunk  és  páran  
megmutatták  a  házigazdának,  hogy  mi  is  az  a  „rugalmasság” -  
értem ez alatt,  hogy az előre megtervezett  programajánlatot 5 perc  
alatt szertefoszlattuk - de most valóban jó értelembe született az új  
felállás. Így kis idővel visszapattantunk az autókba és elindultunk a 
várba. 

Útközben  csatlakoztak  hozzánk  a  megérkező  adonyi  különítmény  
tagjai is (Fefe, Kucsi, Teca) így 12-en bevettük Eger várát……………
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Itt  először  körbesétáltunk,  viccelődtünk,  és  ugye  folyamatosan  
kameráztam.  Így sikerült lencsevégre kapnom egy exlussive felvétel  
keretében  egy  fiatal  férfit  is,  aki  végre  megkapta  a  segélyt  és  így  
nászútra tudott indulni kedvesével (A videofelvételen  ez AKMT EX-
LÚZER-ként szerepel) 
De ugye a kamera kihozza az ember igazi énjét. Majd mikor már 
körbejártuk a külső várfalakat, egy induló csoporthoz csatlakoztunk 
és így lejutottunk a kazamatákba is (nem katakomba, nem bunker és  
nem pince) Ezután pedig a vármúzeumot is megtekintettük
A  séta  végeztével  
vissza  a  kocsikhoz  és  
irány  a  Szépasszony  
völgyében  található 
16. számú pince (Ez itt  
a  reklám  helye  –  de 
megérdemli)  Én  ide 
úgy  mentem  be,  hogy 
nem  iszok,  hisz  nem 
szoktam  –  de  egy  
pohárka igazi egri bort  
azért megkóstolók……….no itt nekiestem egy üveg Medinának és az  
egy pohár még vagy 3-4-et követett Isteni volt!  Így vettem is egy 
üveggel – ami bekerült a gyűjteményembe……..s majd egyszer legurul  
az is………….(a mai napig ott áll a vitrinbe feliratozva)
Ezután irány vissza Varaderoékhoz, ahol kedves felesége már mindent  
előkészített, így következett egy isteni finom lakoma.
Az emésztést követően páran táncra perdültek, páran beszélgettek –  
mire Varadero megkért mindenkit, hogy dobja le magát, kösse be a  
szemét  mindenki  és  ne  lesen…………  Szerintem  mindenkiben  
megfordult hogy: Na most jön a megszokott játéksor, vagyis hogy kié  
a szőrös láb.
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De  mindenki  nagy 
meglepetésére  egy  csodaszép 
lány  kezdett  hastáncba,  ami  
pár  embernél  a  szem 
kigúúúúúúúúúúvadását  és 
férfiasságának  némi  
fellángolását  eredményezte 
(Figyelem!  A  kép  nem  adja 
vissza  a  csajszi  igazi  báját)  
Majd  az  este  
folytatódott………………de  3-
kor  sokan  elfáradtan 
nyugovóra tértek.
Így  mi  is  elvonultunk 
Hadvezérrel,  de  még  egy  jó  
ideig ment a dumaparti

2004. december 12. Vasárnap
Reggeli  (8:30)-as  
ébredésünk  után 
elfogyasztottunk  egy  finom 
reggelit, majd míg a többiek  
elugrottak  Bogácsra  egyet  
pancsizni, addig Husival mi  
a  helyi  Tescoba  vonultunk 
beszerezni  pár  apróságot.  
Kb.  14  óra  környékén  
mindenki  visszatért.  Egy 
ebéd  után  pedig  jött  a  
szomorú  búcsú  és  
csoportokban  hazafelé  vette  
mindenki  az  irányt.  Én 
Feféékkel  száguldoztam 
haza és olyan jó 
időt futottunk, hogy fél hétkor már a kamera rá volt kötve a gépre és  
kezdtem a digitalizálást is. De ugye nálam úgy ér véget egy túra, buli,  
ha minden rendben van, és kész van……………
Szóval eltelt az év………….és isteni évadzáró hétvégén vehetett részt  
mindenki, aki el tudott jönni……….
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A  Varadero  családnak  pedig  így  is  szeretném  mindenki  nevében  
megköszönni a vendszeretetüket és vendéglátásukat…………

Igen! Eltelt a 2004-es év. Már csak egy szilveszteri buli volt amire 
pedig Oldinál került sor, de Én mint általában munka miatt erről már 
lemaradtam…….

Mint minden év végén számot kell adni hogy mi is történt….akkor 
lássuk mi is történt…..

Nagy Túrák (előre megszervezett) száma: 11 
Km: több mint 10.000km
Balesetek száma:
- Vezetésemmel: NULLA, zéró
- Gyöngyhalász túráján: Gyöngy szerencsétlen megcsúszása

96



- JuditH túráján: Nulla, hisz Hadvezér még az indulás előtt esett el a 
motorral
- Az összeröffenéseknél: számos spicces, mámoros emberke
Számomra pedig ez a lényeg! Hogy ennyi kilómétert, ekkora csapattal 
baleset nélkül tudtam le…

De még ugye nincs vége 2004-nek….
Emlékeznek! Említettem hogy közeleg a vihar….Ez pedig decemberig 
váratott magára. Pár ember nem bírta ki megjegyzések és beszólások 
nélkül és ennek hangot adott – aminek vagy volt, vagy nem volt valós 
alapja. Az eleje politika volt, majd előjöttek a viták során az elfojtott 
dolgok is, mint az anyagiasság, az épeszűség hiánya, a hatalomvágy, a 
kicsinyesség  és  az  említett  „több  a  kakas,  mint  a  szemétdomb” 
effektus…

Engem  különösebben  egy  dolog  zavart  csak  benne,  hogy  a 
szitkozódások,  anyázások  egy  nyilvános  helyen  történnek,  és  nem 
azért  álmodtam  meg  ezt  az  egészet,  hogy  pár  másik  ember  ezt 
tönkretegye.…persze  ezért  ki  lettem  kiáltva  mindennek,  csak  épp 
annak nem ami azóta és előtte is voltam-vagyok és leszek.

Kapott  megjegyzést  a stílusomtól kezdve az édesanyámon keresztül 
minden és mindenki, aminek a vége az lett, hogy ne is várjak olyat 
hogy 2005-ös AKMT csapat…..és így elkezdtek „kilépni” az emberek 
és egy új csapatot hoztak maguknak létre. Ellenben a beszólások nem 
maradtak el…..

Amit hittem hogy sikerül  2004-ben lefutatni,  de ugye  hittem azt  is 
hogy 2003-ban egy csapásra beindul az a szó hogy AKMT….
Sajnos nem jött be……..csak a valós közmondás: 

„Hinni a templomban kell”

Tehát nem épp baráti hangnemben ért véget az év……pár embernek 
köszönhetően. A végszó csupán annyi volt: 

„Blue egyedül maradtál”
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Ami részben igaz is volt, hisz sok ember csendben szemlélődött, de 
nem foglalt álláspontot, mert szeretett volna semleges maradni, vagy 
mert félt valamelyik félhez állni. Ezt nem fogom soha megtudni….

Egyedül lennék?

És hogy összesítve merre jártunk 2004-ben? Erre
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2005’

Az idei év indulása. Rossz a szájízem, rossz a kedvem. Miért? Mert 
frissek még a sebek, és természetesen nem is hagyják begyógyulni, 
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mert az áldás úgy jó ha szinte minden napi. A végére már ott járt a 
téma hogy 3 fórumban voltam Én a központi elem.
Van  egy  nagyon  rossz  szokásom.  Mindent  megfigyelek,  mindent 
meghallgatok és amikor érdekem úgy kívánja, akkor tálalok ki.
Így viszont nem sikerült mást előidéznem mint egy atomrobbanást!
De ha lúd legyen kövér, aki nem bántott, azt Én is megpróbáltam nem 
belevonni, de néha nevet is kértek – így mondanom kellett.
Egyedül  maradtam?  Nem  hinném,  mert  bár  nem  sűrűn,  de  rám 
telefonáltak az emberek….

2005. január 8. Egy kivételesen meleg nap a tél közepén…
Ez nem volt számomra különösebben túra, de tanulságos.

Reggel ébredés után gyors eszmefutatást követően eldöntöttem hogy  
Én  is  csatlakozok  a  mai  kis  guruláshoz.  Előzetesen  jeleztem  a 
többieknek,  hogy  a 3  hónapos kiesés  (a  balesetem miatt)  igencsak  
meglátszik a stílusomon, plusz ugye a tapadás is elég gyér ilyenkor,  
tehát ha kanyarvadász stílust öltenek, akkor Én inkább kihagyom ezt.
Előzetesen  megbeszéltük,  hogy  lassú  menet  lesz  -  hisz  senki  nem  
akarja  az  újévet  kórházban  kezdeni,  plusz  ugye  a  motorját  sem 
kívánja senki törni. Így bátrabban mertem nekivágni az útnak.
Elsőként felgurultam Százhalombattára Emi cimborámhoz......
Itt a leállást követően kézrátételes hőmérést végeztem a gumikon - és  
csalódottan  nyugtáztam hogy  még  langyosnak  sem  nevezhető......és  
ugye a hideg gumi nem igazán fog tapadni az aszfalton.
Így lightos kis menetben gurultam fel Budára a BACH csomópontnál  
lévő benzinkúthoz - miközben Emi párszor otthagyott, mint eb a xxxx-
át:-) De ugye Ő más stílust képvisel és jóval rutinosabb, mint Én. 
Felértünk a már ott lévőkhöz és indulásig még érkezet pár ember. Így  
emlékeim szerint 18 motorral elindult a csapat. A menetterv az volt  
hogy  az  1-esen  elgurulunk  majd  hátulról  támadva,  vesszük  be 
Dobogókőt (04-09-12).
Épphogy elindultunk páran nem foglalkoztak  a környezeti  hatások-
kal, sem a forgalommal és ki-kigyorsítgattak,  előzgettek........tehát a  
túrás zipzár alakzat nem igazán működött.
Ennek meg is lett az eredménye......(hallomás alapján - mert Én a sor  
utolsó harmadában voltam)
A kúttól épphogy eljutottunk 20 km-ert mikor A. Feri (650 V-Storm)  
előzésbe kezdett, de a felvezető (Öcsi - 400 Kawa Vulkán) előtt haladó  
RAV4-es  indexelt  és  bekanyarodott.  Mivel  a  V-storm  épp  ekkor  
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érkezett  oda  az  emelkedőn  a  vezető  hirtelen  fékezet,  melynek  
eredményét szerintem a tapadás hiánya is nagyban befolyásolta......
A motor megcsúszott és csúszás közben magával sodorta a felvezető  
motort is Öcsivel a nyergében.
Eredmény:
V-storm = bal oldali sérülések: fényezés,  index, tükör s úgy emlék-
szem a plexi is - a vezető a térdét fájlalta......
Vulkán = a sérüléseket nem láttam, de Öcsi bokatörést szenvedet és  
pár  perc  alatt  a  feledésbe  merült  a  balett  bokája........infó  alapján  
műtik (műtötték)
Hangulat = zéró, így sokan ott fel is adták a gurulást..........így a jelen  
pillanatban  nem  tudom,  hogy  kik  mentek  végig.........de  Én  is  
lepattantam és hazafelé vettem az utamat....

Tanulság
A motorozásnál vannak írott és íratlan szabályok, amik nem heccből  
vannak, hanem mások tapasztalatai alapján születtek meg.
Ilyen  a hideg gumival  ne akrobatáz,  csoportos  gurulásnál  tartsd a 
követési távolságokat és a zipzár alakzatot.
És ezek betartását legalább sűrű forgalom mellett fogad is el - hisz  
kint  egy nyílt  szakaszon gyenge forgalomnál ilyen nem fordulhatott  
volna  elől.......hisz  nem  akarna  épp  egy  RAV4-es  befordulni  a 
házához.

Idehaza  már  viszont  mi  várt  a  fényképek  után?  A  kivált/kiváló 
emberek üdvözítő cseszegetése, hogy míg Öcsit mentő szállította el, 
addig mi páran vigyorogtunk bele a fényképezőgépek objektívába.
Ez volt az utolsó csepp….
Minden  használható  szemét,  bunkó,  gusztustalan  modoromat 
elővettem  és  ezt  a  pár  embert  úgy  lealáztam,  hogy  csak 
csengett…..utána a telefon is, hogy ez azért durva volt. De már nem 
érdekelt! A végére már olyan gusztustalanná fajult a háború, hogy a 
családtagomat is belevonták a játékba (értem ezalatt, hogy nem volt 
mindig tökéletes minden és egy ilyen alkalommal bizony volt egy 1 
hetes  kilengésem  egy  hölggyel)….és  jött  a  szöveg  mint  az  iskolás 
kamaszoknál, hogy beárulnak, ha nem szívok vissza ezt, meg azt……
a legfájóbb??  Hogy  ez  az  embert  kértem fel  szeptemberben,  hogy 
legyen a lányom keresztapja. Még jó hogy nem volt még keresztelő
Nem  tudtam  mit  csinálni,  hisz  a  feleségem  tudott  mindenről! 
Könnyedén megadtam a telefonszámát, és megkértem hogy Ő írjon be 
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a  fórumba.  Gondoltam  ez  az  ember  most  már  tényleg  befejezi  a 
tevékenységét  –  mert  a  következő  szint,  már  a  fizikai  sík  volt 
részemről…De nem, volt benne kurázsi és 3 óra múlva megszólalt a 
feleségem mobilja….de ugye gyenge volt már a próbálkozás is…

Már márciust 1-ét írtunk mikor kezdett az egész lecsengeni….
Kezdtem Én is kíváncsi lenni, hogy a 2004-es csapatból ki az, aki idén 
is  velem  fog  tartani?  Ez  ugye  lassan  kiderül….gondoltam,  hisz 
március van. Sokat nem is kellett várnom.

Március  12.-én reggeles  voltam és  egy ragyogó  napsütéses  napunk 
volt. Az a gondolatom támadt, hogy hazajövök és gurulok egy picikét 
így  2  hónap  után  végre.  A gondolat  tovább fokozódott  mikor  rám 
telefonált a hazafelé döcögő buszon FEFE, hogy nem e csapatunk egy 
lightosat? Mondom NANÁ
Hazaértem,  átöltöztem  előszedtem  2  hónapos  alvásából  a  KÉK 
VILLÁMOT  és  átnéztem rajta  mindent.  Gondom semmi  nem volt 
vele,  pöcre  indult  –  mint  mindig.  Csörren  a  telefon  egy  Pyerre 
nevezetű  emberke  telefonál  és  bőszen  érdeklődik,  hogy  nem-e 
megyünk  egész  véletlenül  valamerre.  No!  Mi  lesz  itt???  Vele  a 
találkozót a Cápánál beszéltem le, és mikor összetalálkoztunk Fefével, 
nem is tartott sokáig, hogy a Cápánál felvegyük Pyerret is, aki egy 600 
XJ Diversion-nal nyomja az ipart. A gurulás tényleg lightos lett, mert 
megkerültük a Velencei-tavat, majd a szokásos kilátónál beszélgettük 
el az időt napnyugtáig.
Mikor lement a nap, sajnos a hőmérséklet is zuhanásba kezdett, és bár 
a téli rucci volt mindenkin, iszonyatosan fázni kezdtünk.
Nekem pár hete lett felszerelve a markolatfűtésem, de az a 23km míg 
hazaértem – rendesen fagyott a kezem. Nem is lehetett tudni mi lesz 
ebből….
De mint az 2003-2004-ben az időjárás napok-órák alatt változott.
12.-én megfagytunk, de 14.-én már megint próbára tettük magunkat. 
Ha 3-an megyünk akkor sem maradtam egyedül – gondoltam.
Feldobtam a fórumba a tervet ami egy kicsit nagyobb kör lett volna 
mint a 2 nappal előtte lévő. És vártam. A visszhangja nem volt valami 
nagy,  de  a  startnál  mégis  megjöttek  a  barátok és  új  emberek  is 
megjelentek. Közülük is egy remek embert ismerhettünk meg BEARD 
személyében. Most az Ő szemszögéből olvashatják ezt a túrát.
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2005. március 14.  Táv: 270km   HKG túra   (XIX)
Verőfényes reggelre ébredtünk. A hőmérő 0 fokot mutatott 7 órakor, 8  
órára +3 fok,   9 órára +6 fok, és még mindig hétágra sütött a nap.  
Na erre vártunk november óta!                 A freewind magától kiállt a  
garázsból. Felültünk rá a fiammal és irány a főhadiszállás. Budaliget  
– Budakeszi – Törökbálint – Érd – Adony. A 6-os útról csak annyit,  
hogy menet közben Rod Stewart Elvitorlázok számát dúdoltam, és az  
egyenes  szakaszokon  is  75  fokos  szögben  dőlt  a  motor.  A 
főhadiszálláson  Blue  Főnök,  Emi,  Fefe  fogadtak  minket  olyan  
szívélyesen,  mintha  már  ezer  éve  ismernénk  egymást.  Az  első 
benyomás  pozitív.  Közben  megérkezett  Janó  is,  és  11  órakor  
elindultunk  az   Adony  –  Pusztaszabolcs  -  Velence  útvonalon  a  
Cápához. Ott már várt minket Old Piet és Péter, majd pár perc múlva 
megérkeztek Taki67ék is. ( A Cápa egy fogalom, évtizedekkel ezelőtt is  
a  motorosok  találkahelye  volt.)  (Blue  megj.:  No  mindig  tanul  az  
ember – de aki nem tudná ez egy valós étterem a 7-es (70-es úton)
Fél 12-kor elindultunk a 
fehérvári  Bory  várhoz.  
Elöl Blue, Emi, Old Piet,  
utána  a  kezdő 
versenyzők Takiék, Janó,  
Mi,  Péter,  majd  a  sort  
Fefe  zárta  hátulról.  Az 
Öreg Rókák jól csinálták 
dolgukat,  a  kezdők  
pillanatok alatt be tudtak  
illeszkedni  –  pedig  a 
társaság  fele  kezdő  volt  
ebben  a  csapatban! 
Útközben csak 
egyszer tévedtünk el, de ennyi kell, így életszagúbb egy túra. A várat  
Bory  Jenő  építtette  a  feleségének  amit  a  saját  szobrai,  festményei,  
freskói  díszítenek.  Nekem  személy  szerint  az  a  kétalakos  szobor 
tetszett  a  legjobban,  amelyik  Zrínyi  Miklóst  a  katonát  és  a  költőt  
ábrázolja  egyszerre(ajánlom  figyelmébe  a  Hadvezér  nevű  
törzstekergőnek).  A  vár  után  elmotoroztunk  az  Aranybulla  
emlékműhöz, ahol a ragyogó időben remek fotókat lehetett készíteni. 

A  fotózást  követően  a  csókakői  vár  felé  vettük  utunkat.  Útközben  
megálltunk a TESCO-nál egy pizzára, közben Blue Főnök bemutatott  
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egy kötelező gyakorlatot – besietek – megkeresem a porszívózsákot –  
sorban állok a pénztárnál – fizetek – sietve távozom. 

A csókakői várnál aztán megláthattuk milyen a motor-egyenlősdi. A  
freewind ugyanúgy elásta magát a 30 cm hóban, mint a marauder.  
Rövid pihenő után villámgyorsan lóra pattantunk – minden motort  
három embernek kellet kiszabadítani a hó fogságából – és elindultunk 
a Csókakő – Csákvár – Lovasberény útvonalon. 

   

   

Csákvár  és  Lovasberény  között  egy  kisebbfajta  belvíz  hatására  a  
termőföld  és  az  út  egyszerűen  helyet  cserélt.  Itt  jöttem rá,  hogy a  
traktorok nem demonstrálnak,  hanem a tavaszi  munkákat  végzik  az 
utakon. Lovasberénynél Fehérvár felé vettük az irányt. Fehérváron  
Emi jelezte, hogy szomjas a marauder így egy tankolásra megálltunk. 
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Megjegyzem a freewind tankjába is fért benzin gazdagon.A tankolás  
után felgurultunk a velencei Bence hegyre (Megj.: Mondom én Ezt  
se  tudtam).  A parkolóban beszélgettünk egy fél  órát,  majd utána  
szétvált a csapat. Mi a 7-es úton Budapest felé vettük az irányt három 
motorral, majd Érdnél különváltunk.
Este fél hatra értünk haza. Az össztáv  270 km volt. Nagyon jól éreztük  
magunkat,  jó  a  csapat.  Szívesen  fogadják  az  újakat.  Biztos  vagyok  
benne, hogy fogunk még gurulni az AKMT-vel.
Írta:   Beard és fia

Tehát mi is volt a szituáció? Egyedül maradtam? Velem van a hiba?
Még mindig nem tudtam, hisz az, hogy most jöttek új emberek,  az 
lehet  egy  próba  is.  A  lényeg,  hogy  most  se  voltam egyedül,  hisz 
összesen 8 motor vonult fel amiből 4 ember újonc volt.
Gondoltam majd kiderül
A következő megbeszélés  ismét nem váratott  sokáig magára,  egész 
pontosan 3 napot…

2005. március 17.  Táv: kb 270km    HKG    (XX)
Reggel volt. A nap hétágra sütött így várható volt hogy egy nagyon jó  
kis gurulás elé  nézünk Kitoltam a vasat, felpakoltam felöltöztem és  
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akkor vettem csak észre, hogy még mindig csak 8 óra, tehát 1 óra van 
még Fefe begurulásához. Így visszamentem a lakásba és tettem-vettem  
még  egy  sort,  majd  eszembe  jutott  hogy  a  tank  lassan  kong.  
Felugrottam a gépre és kimentem a benzinkútra tankolni, majd ahogy 
visszaértem  az  utcánkhoz,  már  jött  is  Fefe.  Elindultunk  Battára  a  
Totalához,  majd  a  kötelező  beszerzési  céllal  egy  gyógyszertárba  
babykajáért. Battátról átnyargaltunk Érdre, majd Törökbálintra, ahol  
kötelező céllal kifosztottam a felhalmozott anyagi keretemet útközben  
pedig Pyerre is csatlakozott hozzánk.  A megbeszélt időt tartva 10:40-
re a TB-i RMCnél voltunk, ahol már Beard és András a 2 Freewindes  
várt ránk. 11 óra…….START…..
Felmentünk  az  1-es  főútra és  irány Tatabánya,  Turul  madárka….a 
nap sütött, az út száraz volt, forgalom közepes. Egy-egy kanyarban,  
völgyben volt csak vízátfolyás illetve tó. 

Felkanyarodva  a 
Turulhoz  az  idő  egy 
kicsit hűvösebb lett, mire 
következtetni  lehetett,  
hogy  ismételten  
megcsodálhatjuk  a 
szokásos  téli  
csapadékformát, a havas 
tájat, ugyanis a hegytető,  
Csókakőhöz  hasonlóan 
még  bőven  tartalmazott  
havat.  Itt  páran,  akik  
követik az olvasatot, 

hoztak  szendókat,  teát  és  nekiálltak  majszolni,  majd  lesétáltunk  a 
madárkához is, s egy fél óra múlva elstartoltunk Vértessőlősre. Sajnos  
vesztünkre,  mert  zárva  volt  és  csak  április  1.-én,  nyit  majd.  Mivel  
jómagam is megéheztem, így visszatértünk 2km-ert egy Mekibe ahol  
beugrottam  egy  hambiért,  de  mire  észbe  kaptam,  a  többiek  is  
nekiálltak ismételten falatozni kint  egy asztalnál  miközben egy laza  
napfürdőt vettünk. Az idő szaladt, hisz jó volt a társaság, jó volt az  
idő.  Visszagurultunk egy  kicsit,  majd balra kanyarodva  elindultunk  
Bajna felé. No ez ismét egy kanyarvadász paradicsom lehet a nyáron,  
mert  olyan  kanyarok  voltak,  hogy  ismételten  sokat  koptattam  a  
fékeket, de mint köztudott – óvatos vagyok inkább, mint merész…..
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Bajnán  elég  hamar 
megtalálható  a  Móricz  
Sándor  kastély,  ami  épp 
felújítás  alatt  áll  ezért  
zárva van, de kívülről már  
nagyon  szépen  néz  ki.  Itt  
ismét  leálltunk  egy  kicsit  
pár  fénykép,  videókép  
erejéig. Ismét a paripákon 
voltunk.  Irány  Zsámbék 
ahol  egy  csodaszép 
templomromot néztünk 
meg Pyerre javaslatára. Eldumálgatunk, majd a megbeszélés alapján  
szétváltunk.  Pyerre  és  Fefe  elindultak  az  1-es,  811-es  útvonalon  
Fehérvárra, Beard, András és Én pedig Páty  felé mentünk, ahol én  
leszakadtam  és  Biatorbágy,  Sóskút,  Érd,  Batta  útvonalon  
hazagurultam……Mikor  leszálltam a  gépről  237km-ert  mutatott  az  
óra. Király nap volt! Remélhetőleg a jövő heti Balatonkerülő túra is  
ilyen időben fog telni!!! 

És  ugyanez  BEARD  szemével? 
Tessék……
Csütörtök  reggel  8  óra.  A 
hőmérséklet 10 fok. Tiszta őrület;  
egy héttel ezelőtt a nappali csúcs  
0  fok  volt.  11  órakor  találkozó 
Törökbálinton az RMC előtt.  Azt  
hiszem ezt  nem hagyom ki.  Mire 
Törökbálintra értem András már 
ott volt. Még nem találkoztunk, de  
hamar megtaláltuk a közös témát:  
hát igen – a FREEWIND. Közben  
befutott  Blue,  Fefe  és  Pyerre  is.  
Gyors  vásárlás,  majd  irány 
Tatabánya. Az idő fantasztikus, a  
vasak suhannak, mint a nyíl. Első 

megálló a Turulmadár.Kellemes beszélgetés, napfürdőzés, fotózgatás,  
nézelődés.  Fél óra pihenő után továbbmentünk Vértesszőlősre.  Itt  a  
Kedves Rokont szerettük volna meglátogatni, de Ő csak ápr. 1 után  
fogadja a látogatóit. Na mindegy , úgy is megéheztünk, irány a meki  
(McDONALD’S).  A  vértesszőlősi  OMV  kutat  balról  kerülve  lehet  
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elérni   a mekit.  Blue főnök jobbról kerülve,  a kétszer három sávos  
úton (na  jó  az  egyik  kanyarodó sáv volt  )  szemben a forgalommal  
nyomult. Mi a többiek nem szívesen néztünk farkasszemet a 18 kerekű  
szörnyekkel,  inkább  mentünk  a  számunkra  kijelölt  úton.  Most  már 
sejtem az „éhenkórász” jelző miért ragadt az AKMT-re. Ennyire azért  
nem lehet éhes valaki! A kellő mennyiségű hamburger – sült krumpli -  
kóla  elfogyasztása  után  nyeregbe  pattantunk,  és  folytattuk  utunkat  
Bajnára. Bajnán a Sándor Móric kastélyt tekintettük meg. A kastélyt  
kívülről  elég  tisztességesen  rendbe  hozták.  Kellemes  látvány,  
hatalmas tetőteraszok. Remélhetőleg belülről is megcsinálják, akkor  
érdemes lesz még egyszer eljönni és több időt rászánni. Néhány fotó 
elkészítése után továbbgurultunk Zsámbékra. Itt a templomot néztük  
meg messziről, mert a templomkert zárva volt, nem tudtunk bemenni.  
A szokásos fotók elkészítése után elbúcsúztunk egymástól és mindenki  
elindult hazafelé. Igazi motoros időt fogtunk ki, nagyon jót gurultunk.  
Úgy  néz  ki,  most  már  visszavonhatatlanul  itt  a  tavasz.  Az  össztáv  
nekem 170 km, Adonyból, Fehérvárról bőven 200 km fölötti túra volt.  
Köszi fiúk, nagyon kellemes napot töltöttünk együtt!
Beard

Tehát ez van! Megjött újra a jókedv, és beláttam a dolgok mélyére.
Kezdtem  meglátni,  hogy  a  gond  nem  a  téllel  volt,  nem  a  motor 
hiánnyal, mint azt sokan állították – csupán egyszerűen az emberrel – 
mint ha probléma van, az mindig az emberre lehet vissza vezetni.
Itt  pedig probléma volt,  sok és sokszínű. Hogy Én ezt a sok kakas 
szindrómát hogy éltem meg? Pontokba szedném.
1., Általában  vezető  beosztású  emberekről  volt  szó,  mondom 
általában, mert persze mindenki nem lehet  főnök. A górékról  pedig 
köztudott  hogy nem bírják elviselni  idővel,  ha nem ők irányítanak, 
vagy  valaki  megmondja  a  véleményét.  Itt  pedig ugye,  mint  látható 
amíg valaki  – bárki  nem vállalja magára a főnök szerepet  egy túra 
elkészítésével  és  lebonyolításával,  addig  többi  ember  csak  lézeng. 
Nem hiába jött az a munkavédelmi szabályzat sem ugye ami kimondja 
hogy már 2 ember bevonásával lefolytatott munkánál kell lennie egy 
vezetőnek,  egy  irányítónak,  mert  ugye  ha  2  ember  össze-vissza 
dolgozik, abból balhé lesz…..és itt jön a második pont.
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2., A téma viszont mindig is nyitott volt, ellenben mégis…..a 2004-es 
túrákból,  összejövetelekből  melyikeket  nem  Én  szerveztem, 
bonyolítottam le?

- Kisalföld túra: Gyöngyhalász
- Horvát túra: JuditH
- Bowling buli: Nob

- Évadzáró utazás: Varadero
Tehát  láttható  hogy  a  többi  túra  az  Én  indításom volt.  S  mint  az 
olvasható  működött  a  rugalmasság.  De  miért?  Mert  nem  vagyok 
paraszt  és  hagytam  magam,  annak  érdekében  hogy  a  csapat  ne 
szakadjon  szét.  És  általában  ez  működött….de  mégis,  kik  voltak 
többségben akik miatt változtatni kellet??  Azok az emberek, akik már 
nincsenek  velünk.  És  bőszen  hangoztatják  –  hogy  nekik  nem  kell 
vezető.  Bárkinek  meséltem  ezt  a  „nekem  nem  kell  vezető,  nem 
követek senkit” röhögésbe fulladt pár pillanatra a hangulat és a válasz 
sem maradt el…..
Mik ezek? Idézem!
- Miért ők egymás mellett mennek az úttesten???? Hisz mindig 1 

ember megy elől – a többi pedig követi
- Miért  a túrákat  nem egy ember találja ki,  a többiek meg max. 

változtatgatnak rajta?
A  válasz  ugye  erre  egyértelműen  IGEN!  S  mégis….váltig  állítják, 
hogy nem.  Meg is lehet nézni őket……
Nyáron összefutottam velük – szerencsére a fő haragosom nem volt 
ott  (mert  neki  bizony  be  lett  ígérve  egy  kis  edzés),  s  mivel 
különösebben nincs velük problémám, így barátian elbeszélgettünk – 
amennyire tudtunk, mert gerincesen állták a maguk igazát azzal, hogy 
Ők az XY csapat, mi pedig az AKMT.
Ezt  legalább  becsülöm  bennük!  Nem  ugrándoznak,  nem  simulnak 
mint a kígyók.
Ellenben a mesedélutánon nem is tudtak miről beszámolni, hisz volt 
1-2  túrácskájuk,  és  egy  bomba  túrájuk!!!  Amit  ugyan  irigylek,  de 
miért volt lehetséges?? PÉNZ…..nekik volt rá, én meg ennyi pénzből 
egész nyáron túrázgattam….
3.,  A poén, hogy az már régen leeset mindenki számára, hogy az XY 
csapat fő szempontja a speeder életmód, hisz mint láttam a nyáron a 
legkisebb gép is már egy GSXF volt…
 S hogy ez micsoda?
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Száguldozni, kajálni majd száguldozni…és persze távolságokon…… 
mi pedig ugye  mit  csinálunk?  Ha kell  akkor hajnalban indulunk, a 
tempó gyengéd, ha olyan a hely, akkor akár 5km-ként megállunk…..
Tehát  relatív Én lepődtem meg volna a legjobban,  ha Ők lennének 
most az igazi barátaim, ezzekel az aszfaltszaggató gépekkel…….
4., Anyagiak. Mint említettem a legtöbben most az AKMT-ben sima 
egyszerű beosztott melósok. És a többiek? Ha van vállalkozó is, vagy 
jobban kereső – Ő sem hozakodik elő vele.
Egy túrára ha olyan a táv, hely akkor viszünk magunkkal kaját, vagy 
nem eszünk – hisz azért egy éttermezés manapság már nem 2ft.
Sokan  mikor  erről  beszélek,  kicsinyesnek,  anyagiasnak 
néznek….nézzenek nem érdekel. Nekem nem futja arra, hogy egy nap 
3-4x teletankoljam a motoromat és étterembe töltsem az ebédidőt…
hisz egy mai éttermi számla alapesetben is már majdnem üti a 8-10L 
benzint  ami ugye  1-2 személlyel,  lassú tempóban majd 150-200km 
tömény élvezet
Tehát  bárhogy  is  nézem,  nem  maradtam  egyedül.  Ezt  azért 
kegyelemdöfésként  megadtam  az  „ellenségnek”. Tudom  hogy 
gyerekes, de igazságos. Hiszen kiderült hogy nem Én vagyok a gond 
forrása.
És egy újabb túra, egy igazi évadnyitás a múlt lezárásával.
Itiner  elkészült,  Oldi  ismét  megengedte  hogy  a  hideg  nyaralójába 
húzzuk meg magunkat  (mivel  nyaraló,  így nincs fűtés)  – így akkor 
legyen rögtön 2 napos túra. Egy igazi BALATONKERÜLÉS.
A weboldal feltöltve, és a jelentkezők csak úgy ömlöttek.

De lássuk hogy is volt ez?

2005. március 26-27   táv: kb. 500km   Balaton-kerülés   (XXI)

Szombat. Hajnal van, egész pontosan 5:27-et mutat az óra.
Kikászálódok az ágyból, kivonszolom magam a teraszra nyíló ajtóhoz  
és  kinézek  a  hőmérőre.  12  fok,  eső  nem  esik.  KIRÁLY!!!!  Egy-két  
helyen nedves a járda, de ugye az lehet egy kis páralecsapódás is.
Csinálok egy KV-t és bevánszorgok a gép elé. A fórumba már Emi  
nyomja a laza szöveget. Chatelek egyet JuditHal……..a végeredmény:  
Battán és Dunába szakad az eső…..(Adony a kettő közt pont félúton  
van – és itt nem esik)
6:30 Felöltözök és előtolom a gépegységet. Felmálházom és várok…..
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6:50  Na  jó  eleget  vártam Irány  a  benzinkút.  Tele  tank,  
gumiellenőrzés  és  fújás  2  személyre…..majd  irány  a  találkapont,  
Adony központjában.
7:30 Sorra futnak be az emberek….Fefe, majd Kucsi és Teca, Takács  
Zsolt /DODO/, Csaba, JuditH és a végére Janó.
8:00 indulás! Beugrunk még a kútra, mert Csaba tankja lassan porzik  
és idejövet igencsak sáros lett a 6-oson…majd át Pusztaszabolcsra és  
Velencére a Cápához. 
Szépen gyűlik a csapat….a végeredmény, ha jól számoltam ekkor 24 
motor volt, és még ebben nem voltak jó páran benne – pl. a kisalföldi  
különítmény.
Egy  kis  csúszással  kb.  9:00-kor  elindultunk….7-es,  M7-es  majd  az  
Auchannél vissza a 7-esre, 71-es……és Balatonalmádi.

Itt  leálltunk,  és  
elvoltunk.  Befutott  a  
Gyöngy különítmény is  
Gyöngyhalász, Derdiék  
és  Tomek. 
Telefon….GsTibb  hív,  
hogy  mégiscsak  jön 
utánunk…..
Indulunk  tovább 
Balatonfüredre.  Itt  egy 
kis  Off-road  beütéssel  
feljutunk a város túl 
végében lévő templomromhoz és pár perc videó, kép után indulunk 
tovább. A Tihanyi Apátságnál láttok egy nyitva lévő boltot, és mivel  
ugye páran hajnalban indultak,  így begurulok egy parkolóba, hogy  
aki éhes de nem hozott semmit az be tudjon vásárolni. Itt is elidőzünk  
egy 30 percet (20at fizetem a parkolásért a tavalyi keretből)
Emi  és  Nobadi  lassan  kiszárad  –  így  előrementek  tankolni.  
Emlékeztem  egy  Avanti  kútra  a  közelbe  még  a  96-os  biciklitúrám 
során….így  megbeszéltük  hogy  Zánkánál  találkozunk,  de  útközben  
csatlakozannak.
Mikor mi is elindultunk, mentünk és csak mentünk…..már Zánkát is  
elhagytuk  inkább,  mert  bízza  az  az  Avanti  kút  még  nem  volt  
sehol…..bevittem  a  csapatot  egy  parkolóba  és  egyedül  eltéptem 
megkeresni Emiéket, akiket kb. 8km-er arrébb meg is találtam az ígért  
kútnál…….Hát igen…..kicsit messzebb volt, mint amire emlékeztem
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Így  visszagurultunk  a  csapathoz  és  letérve  a  71-esről  felgurultunk 
Gyulakeszire Csobánc várához…..
A  vár  egy  kiba….tt  magas  hegyen  volt  és  az  út  elejére  tekintve  
igencsak endurós terep, így felajánlottam, hogy aki akar, menjen be 
egy KV-ra itt a faluba, a bátrak meg vágjanak neki. (Páran azt hitték,  
hogy  Én  nem  merem  bevállalni)  A  végeredmény  az  lett,  hogy  
szavazásra dobtuk a témát, és ezt kihagytuk (pedig Emi, Bike-R és Én 
is nagyon be voltunk indulva).  Közben jött a Telefon Attis001-től  
hogy Pepe és Csülök tesókkal kint várnak ránk a falu végében. Így  
irány feléjük és tovább Tapolca felé, majd vissza délre, a 71-esre.
Közeledve  a  főútra  panoráma kilátás  a  Szigligeti  várra,  ahol  már 
tavaly tiszteletünket tettük .
Az itiner időpontot így tartva megérkeztünk Keszthelyre.

A  szokásos  Mekizés,  
majd  döntés,  hogy  ki  
marad akkor a bulira 
és  hol  vásároljunk  
be…. 
JuditH  és  Éva 
(Beardné)  elmentek  
vásárolni,  én  meg 
elvittem a csapatot fel  
a  Kastélyhoz.,  majd 
visszafelé  haladva  a 
főtéren  találkoztunk 
mindenkivel. Itt a 

csapat megint csak kivetkőzött magából és a jó időre való tekintettel  
elmentek nyalni egyet….és szedték be az infókat hogy, merre szakad  
az eső 
Mivel  az  idő  megcsúszott  így  az  utolsó  két  helyet  kihagytuk  (af2  
mondta is, hogy az egyikhez úgysem jutottunk volna fel motorokkal)
Kb.  17:20-kor  indulás  és  irány  Balatonlelle.  Mivel  útközben  a  
kisalföldi  emberek  (Ciláék,  Derdi,  Tomek)  kivált  és  Pyerrék  is  
hazaindultak így a tempót egy kicsit fellőttem…….ennek köszönhetően 
valóban 18 órára Lellén is voltunk.
Elsőként beugrottunk a kulcsokért a Ződ házba, ahol JuditH anyukája  
invitált  egy  kv-ra,  de  mikor  kijött  és  meglátta  mennyi  is  az  az  1  
adag…..kicsit leesett az álla 
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Legurultunk az Oldi plázsra és neki készülődtünk a vacsorához. Én,  
mint  megfáradt  góré  ledőltem  egy  székre,  és  laza  tekintettel  
nyugtáztam hogy a hangulat király
A vacsora főt, az illatok terjengtek de ugye egy bográcsos pörkölt nem  
2 perc……így sokan már a félnyers hús felé is kacsingatni kezdtek 
De végre elkészült! A kész ételt kb. 10 perc alatt a múltnak áldoztuk  
miközben pozitív gondolatok, hagyták el emésztőszerveinket.
Ezt  legjobban af2  idézetével  tudnám kifejezni:  „  Van egy  baj!  Jól  
laktam. Nem fér már belém több, pedig olyan finom lett hogy még  
enni akarok”  Ejtőzés közben páran gondoltak egyet és esti sétára 
indultak 1 doboz cigi miatt. (JuditH, Janó, Varadero, Taki67, Panni,  
Attis 001, Pepe, Csülök, és Én) Hát ha tudjuk hogy egy ilyen nap után  
milyen  lesz  a  séta,  bízza  nem is  merült  volna  fel  bennünk  ekkora  
hülyeség…..  Bár  az  emlék  is  megmarad mert  már  napok  óta 
igencsak plusz hőfok van, de a Balcsiban még a móló végében állt a  
jég…..JuditH  ki  is  feküdt  rá.Visszatértünk  a  buliba,  majd  az  idő 
teltével  sorra  szállingóztak  el  az  emberkék.  Mi  még  megvártuk  az  
óraállítást és mi is nyugovóra tértünk. 3:30……alvás……..
Vasárnap

Kb.  7  óra lehetett  az  új  
idő szerint mikor JuditH 
hangoskodni  kezdett 
De  mivel  jóval  később 
volt  az  indulás  így  még 
bízza  én  is  csak 
megfordultam,  és  még 
jobban  felhúztam 
magamra  a 
hálózsákomat……végül  
8:20  környékén  Emi  a 
szokás  főnöki  KV-val  
ébresztett 

Összepakolás, készülődés, reggeli……..Majd 10 környékén indulás….
Mivel már minden felé esőt mondtak így a megegyezés az lett, hogy  
amíg nem esik, addig tartjuk az itinert , ha pedig elered, akkor irány  
hazafelé.
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Így  megnéztük  a 
Nádasdy  kastélyt,  
majd  fehérvár  felé  
vettük  az  utunkat.  
Tácot  mi  kihagytuk,  
mert  senkinek  nem 
lett  volna  kedve  1 
órát  sétálgatni……. 
(gondoltam,  mivel  a 
kastélyhoz  se  jött  be 
már  mindenki)  De 
Bexék  leszakadtak 
tőlünk  és  Ők 
bementek.
Mi Fehérváron tankoltunk, és újra csatlakozott hozzánk Nano01 is.
Felmentünk Pákozdra. Egy kis séta és egy utolsó csoportkép erejéig,  
majd sajnálatosan nyugtáztuk, hogy a 7-es főút felé igencsak szörnyű 
időjárás van. 
Elbúcsúztunk egymástól, és mindenki hazafelé vette az irányt.
Janó, JuditH és Én Pszabolcs felé gurultunk mindedig szárazon, de  
ahogy beértünk a városba egy 4 perces eső eláztatta a kedélyünket –  
hogy egy ilyen túrát szárazon ússzunk meg
Természetesen,  ahogy  kiértünk  az  Adony  felé  vezető  útra  máris  
elállt…..
A  kis  csapat  elért  a  főhadiszálláshoz,  majd  pedig  Janó  átvette  
JuditHot és Ő fuvarozta haza.
Ennyi volt ez a laza kis 2 nap……jó volt, szép volt, szuper volt…….
Aki jól érezte magát, azzal találkozunk a BAZI NAGY TÚRÁN IS….

Akik ott voltak:
Tommy és  Mariann,  Csülök,  Pepe,  Dodo,  Csaba,  Janó,  Fefe  és 
Teca, Nano, Blue és JuditH, Gstibb és Livi, Bike-R, Gyöngyhalász, 
Pyerre  és  Nita,  Cila  és  Rita,  Attis001,  Tomek,  Justy,  Oneill  és 
Enikő, Hadvezér és Csilla, Kaktusz, Beard és Éva, Derdi és Viki, 
Nobadi, Emi és Viola, Taki67 és Panni, Varadero, Bex és Szami, 
Af2, +2 akik nevét nem tudom…
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Tessék  –  itt  üvöltöztem  gondolatban  azoknak  akik  arra  tették  a 
fogadást, hogy egyedül maradok…..
Ennyien még SOHA nem voltak mögöttem!!
Mennyi? 31 motor és 43 fő???? Te jó ég!!! Van egy videofelvétel a 
konvojról, mikor megmutattam a főnökömnek még az álla is leeset az 
öreg rókának,  mert  nem hitte,  hogy van ennyi  ember,  motorral  egy 
rakáson….de ugye van!

Ok ok, ez lehet megint véletlen……..hisz megint rengeteg új ember 
volt.  De  miért???  Mert  látták  a  weboldalt  és  tetszet  nekik  a 
gondolatom, látták és olvasták a képeket, leírásokat….Tehát mostmár 
tényleg megvolt az amit akartam, és amiért egész télen át háborúztam 
a túlerőben lévő ellenféllel….

Ezt  követően  tényleg  beindult  a  csapat!  Sok  olyan  ember  lett  a 
bandában, akik felmerik vállalni önmagukat, így a végére már nem a 
harag és a hovatartozás döntött – hanem egy olyan egyszerű tény, mint 
hogy ki mond jobb ajánlatot
Az  1  hónapja  megismert  Pyerre  létrehozta  a  HKG  egy  kibővített 
oldalát amire szintén bárki bejelentkezhetett (www.hkg.uw.hu), de az 
AKMT tagjai főként megtartották a saját topicjunkat….

Sorra  mentek  a  HKG-k,  mert  ugye  a  BAZI túra  még bazi  messze 
van. Így  április 2.-án Pyerre vezetett egy kis túrát Komáromba és 
környékére – ezzen nem tudtam részt venni, de a létszám szép volt….
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Április  3.-án  engem  csábítottak  életembe  elöször  külföldre,  egész 
pontosan  Komarnoba.  Miért?  Egyszerűen  a  tényt  adtuk  nevéül  az 
ilyen túráknak: KAJATÚRA….
Miről szól? Felülünk a motorra és abból a célból megyünk X helyre, 
hogy ott  a szokásos ízt  érezhessük szánkban – ez pedig a Juhtúros 
sztarpacska (Brinzove Halusky).
Itt  se egyedül  mentünk: Emi,  Nobadi,  Hadvezér  és Csilla,  Nano és 
Nanoné  és  Brumi,  ÉN.  Egy tökéletes  nap  volt,  bár  utána  jött  egy 
csúnya  éjszakás  műszakom,  amin  természetesen  szerencsém  volt, 
hogy nyugis éjszaka volt.
De menjünk tovább……
Április 5.  Ismét egy kis kör….a szokásos kedvenc bajai pizzázónk a 
Sugovicza  partján.  Csendes  gurulás,  majd  tömény  humor.  Ez 
jelemezte ezt a túrát.
Jelenlévők? Beard, András, Old Wing, Nano, Én és JuditH

Ezután  tényleg  pihenő lett  előírva S  készültünk  az  első  komoly, 
valós,  igazi  nagy  BAZI  TÚRÁRA,  ami  természetesen  hol  másutt 
lenne, mint BAZ megyében

2005. április 30 – május 1.   Táv: 913km  BAZI túra  (XXII)
Létszám??? Indulásnál 37 fő, amiből eü probléma maitt egy GS fan  
sajnos leszakadt. Tehát 36 fő volt este a szálláson….
Bazi nagy túra? Mit is jelent ez? Hát olvassátok
A mese  egy  pénteki  napon kezdődik,  mikor végre  5 hét  után ismét  
elérkezett a szabad hétvégém (ilyen csak 5 hetente van mint az már  
ismert:-)  Felkeltem és átfutott az agyamon, hogy mennyi mindent kell  
ma még elintézni. Így egy laza kis KV és cigi után motorra pattantam 
és elkezdtem száguldozni a dolgok után.
Mikor  minden  elrendeződött  gyorsan  feleszkábáltam  az  új  
szerzeményt  a  motorkára, melynek  viccesen  a Gs500k4 Ebay nevet  
adtam
Este pedig befutott Gyöngyhalász, Derdi és Viki is. Nem gondoltam 
sokra, így szegény Gyöngy szomjan is halt volna, mivel tudtam, hogy  
sörözik,  vettem  egy  dobozzal……de ugye  alapban  arra  gondoltam,  
hogy majd olyan 9-10-kor már csicsika lesz,  hisz korán lesz kellés  
szombaton…….
De ugye van mesélnivaló, felelevenítenivaló így a beszélgetés folyt…..
Majd  már  nem  tudom  mikor,  de  JuditH  is  bejelentkezett,  hogy 
várjunk, mert beugrik. Ez kb. este 10-kor meg is történt…..
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Na! Gyűlik az AKMT? Hehe – igen…….és előkerültek a legjobb storik  
is  (kimagaslóan  a  Varedero  féle  kislány), így  ezt  meg is  néztük,  
miközben Husinak még mindig folyt a nyála. Majd mikor elmentek,  
frankón  megvacsoráztunk  (igazi  utóhúsvéti  menü  Derdiék  
segítségével)  és  irány  az  ágy.  Nem  tudom  mikor  aludtam  el,  de  
éjfélkor még ránéztem az órámra.

Szombat 3:50
És eljön a házisárkány………”Zoli fent vagy?……..Zoli……..Zoli fent  
vagy?” – mire a 3dikra már ugye, PERSZE HOGY FENT VOLTAM
No  4  óra……még  alszanak  a  többiek……..De  jó,  gondoltam,  még  
sötét  van,  legalább  a  lámpát  is  be  tudom  állítani.  Így  kimentem  
motorra  ültem,  és  még  elvégeztem  az  utolsó  simításokat  az  új  
fejidomon.
4:20……  kászálódnak  az  emberek.  Felkelt  Viki,  majd  a  2  
úriember……
5 kor már ismét folyt a csevely, pakolással egybeiktatva, majd 6-kor  
kigurultunk  a  benzinkútra,  ahova  elsőnek  JuditHék,  majd  a  Kucsi,  
Teca, Fefe trió gurult be.
6:30 indulás……..
Battánál  Emi  határesettel  
érkezet,  így  tényleg  egy  
másodpercre  nem  kellett  
megállni…….go  tovább.  
Érden  csatlakozott  a  
Gergoe,  Misi,  Steve trió s  
haladás tovább. Az Mo-ás 
szigetszentmiklósi  
pihenőjénél  pedig  már 
vártak Ciláék,  Nanoék,  és  
Lanti.  Mivel  jó  volt  a  
menetidő  pontosan  tudtuk 
tartani az itinert. 8:20-kor 
már  az  M3-ról  indultunk………..Gyöngyösnél  az  egész  csapat  
lekanyarodott (alapszitu, hogy csak Emi és Én megyünk be a 2 utas  
hölgyért – Marcsiért és Bettiért), de a többség döntött, így mindenki  
jött.  Gyöngyösről  visszatértünk  a  pályára,  de  JuditH  egyszer  csak  
„helikoptert látott és mivel megijedt hogy bemérik”, gyorsan kiugrott  
140-nél a kocsiból és kiszúrta a jobb hátsó kerekét…… 
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Husi és Zombiférfiemberhez méltóan kb. a Ferrari istálló szakiaihoz  
kicsit  gyorsabban  elvégezte  a  szokásos  olimpiai  számot,  a  
GUMICSERE  vizsgát…….ennek  köszönhetően  hamar  el  is  tudtunk  
indulni. Az M3asról lefelé az M30-ra egyszer csak a bűűűűűűűűűű-ből  
a  Gs-em  átment  Bőőőőőőőőőő-be……….Ja  hogy  ennyi  volt  a  
tank………1  másodperc,  átcsavar  tartalékra  és  Go  tovább.  
Miskolc…….a  kedvenc  városom………ismét  mentünk  ám 
mindenhova Nekem a  T  tábla  azt  jelenti  hogy  TOVÁBB………
ezért lett egy két mókás „na forduljunk meg”. 

Mivel a többiek is kezdtek szomjazni, így irány az első kút…….
Na  itt  volt  igazi  heppy Nano  leakaszt  95-ös  
pisztoly…….tankol……..de a végén a benzin nem áll meg és spriccel  
mindenfelé………ahogy néztem nem egyedi eset volt, mert 2-3 kútfej  
környéke már rendesen át volt itatva (pedig ekkor volt vagy 20-25 fok 
már)  Varaderoék  pedig  már  telefonon  érdeklődnek  hogy  mi  a  
szitú……….mert  megunva  az  egyhelyben  való  állást  Ők  már  
továbbmentek a találkahelyről Szerencsre.

Nézem az  órám.  Ez igen……..1 
óra 40 perc a késés……..
Mikor  mindenki  megtankolt,  
elindultunk……..
Szerencsre  érve  a  késés  
leredukálódott 30 percre (toltuk,  
mint  az  állatok  a  37-
esen……….) de ugye tanulva az  
esetekből az itinert már alapban 
úgy  lőttem be,  hogy  csak  70-el  
tudunk  átlagba  menni  (ehelyett  
ez egy „kicsit”
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több  lett)  Szerencsről  
Sárospatakra indultunk……ahova 
már -  ismét  a  tempós menetnek-  
20 perc  előnnyel  érkeztünk  meg.  
Itt  tartottunk  egy  nagyobb 
pihenőt, várlátogatás, kaja, fagyi,  
nasi,  pihi  következet.  Ezután 
mivel  a  környék  nem  hemzseg  
kúttól,  ismét  teletankoltattam 
Sátoraljaújhelyen  és  irány  a 
Fűzéri vár.

Sajnos ez nem jött be, mivel  
a  vár  motorral  
megközelíthetetlen 
(legalábbis  én  egy  térképen  
nem láttam,  hogy  lenne  út).  
Így  a  csapatot  bevezetettem 
egy  nagy  parkolóba  a  vár  
aljánál,  és  egy  kis  
idegenvezetői  szöveggel  
kárpótoltam  az  embereket.  
(akit  érdekelnek  a  várak 
történetei,  látogassák meg a 
www.varak.hu oldalt).  
Irányba  vettük  Hollóházát,  
de itt pedig épp 28 perce volt  
zárás……….ilyen  a  mi 
szerencsénk. Kékeden  a 
kastélyt nem néztük meg, bár

aki figyelt, az láthatta. (az úttest bal oldalán volt egy kis templommal  
egy  kertben…….)  Mivel  előjött  az  igazi  AKMT  szokás,  így  sorra 
hangzott el………KAJA, KAJA, KAJA…….
Na jó. Irány Boldogkőváralja. 
Megérkeztünk  a  szállásra  (Bodóvár  panzió,  0646/306-065)  ami  
szemben található a várral. Tehát a kilátás mámorító. Lepakolás után 
szabad  program  keretében  felajánlottam,  hogy  ÉN  visszamegyek  
Bettivel  megnézni  a  regéci  várat,  aki  akar,  jön,  aki  nem  az  
nem……..így egy kis különítmény elindult…….
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Hamar  meg  is  
találtuk  a  várat,  de 
mikor  már 
„természetvédelmi  
terültet”  volt  
kiírva…..és  az aszfalt  
eltűnt……mentünk 
tovább,  mikor  már  a 
kék  turistajelzés  volt  
kirakva  az  erdőben  
még  mindenig 
mentünk  tovább,  de  
mikor már az erdei út  
is  eltűnt  és  igazi  
BAKANCSOS 

terepre  tévedtünk,  ahol  még  Én  is  elakadtam  egy  kis  hegyi  
érben……..na  jó  itt  megállj……gondoltam,  de  Kaktusz  az  agyon  
spoylerezet  CBR600F-el  még felment vagy egy 100m-er emelkedőn,  
miközben  a lent  maradt OFF-Road különítmény meghűlve  nézte  az  
eseményt.  Igazi  Endurós  terepre  érkeztünk  kedves  olvasó…..ahol  
egy darab nem volt a  csapatban mert az endurósok, túragépesek  
lent maradtak a szálláson…….kivétel egyet Mycót.
De  kik  is  voltak?  Kik  ezek  az  eszement  állatok,  akik  országúti  
motorral nekivágnak egy hegynek????

Zombi+Anikó: 1600 Wild Star
Gyöngyhalász: 800 Intruder

Kaktusz: CBR600F
Nano +Nanoné: Er5
Myco: 650 Vstorm

Blue és Betti: Gs500K4 ebay
És még jöttek volna Ciláék is, de sajnos az elején megcsúsztak, így  
érthető módon nem jöttek fel végig velünk.
Mikor visszaérkeztünk a panzióban már folyt a buli. Ettünk, ittunk és  
táncoltunk,  majd  kb.  0:30-kor  mikor  már  mindenki  kidőlt  (nem  
csodálom,  mert  volt  egy-két  iszonyat  szakasz)  sorra  elvonultak  a  
szobákba.

Vasárnap  6:40…….Felébredtem.  Összepakolás  után  levittem 
mindent a géphez,  és kicsit előmelegítettem, mire Kucsi már kint is  
termet  az  ablakban (Ha  Én  ébresztettelek,  annak  örülök).  Ezután,  
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hogy Zombi is belőtte az alapjáratott, már mindenki felkelt. Reggeli  
után, felmentünk a várhoz. 

AZ  ELSŐ  VÁR  AHOVA 
A  KAPUIG  FEL 
LEHETNE  MENNI 
MOTORRAL  !!!!!!!!Mi 
azonban  a  vár  aljában 
lévő  parkolóban 
megálltunk  és 
gyalogosan  tettük  meg.  
AZ  EXTRA bátrabbak  a 
panziótól  idáig  gyalog 
jöttek!!!!  (Fefe,  Kucsi,  
Teca).  Mikor  végeztünk,  
és  mindenki  összapakolt,  
fizettem a 

szállást, minden lerendeztünk, és elindultunk. Encsen beiktattunk egy  
tankolást, és irányba vettük Aggteleket.

Sajnos „TANKCSAPDA” ugyan szólt a fülemben, amit szeretek is, de  
mikor azt kell kerülgetni az úton, miközben a salak is kint van….elég  
nehéz a térképet  is nézni…….így tettünk egy frankó kis 60-70km-es  
kerülőt,  és  az  indulási  ponttól  kb.  8km-re  érkeztünk  vissza  ismét 
(BOCSIKA)  ellenben  olyan  helyen  motoroztunk  hogy  1m-re  volt  
tőlünk a MAGYAR ÁLLAMHATÁR!!!! (nem KM, hanem M-méter!!!!)

Gstibbiék  így  előre  álltak  és  kedves  felesége  igazi  kis  navigátor  
szerepének  köszönhetően  végre  elértünk  Aggtelekre.  Az  út  viszont  
HALÁLOS!! A bejelölt térképészletett nem ajánlom senkinek, hacsak 
nem mazohista.

Így végre 13:30 környékén leszálltam a gépről, és azonnal elnyúltam 
a  fűben……….ÉN  INNEN  EGY  TAPOTAT  SEM…………Páran 
bementek a barlangba, páran elmentek Szlovákiába……..majd mikor 
az órát néztünk és tudtuk, hogy ennyi volt, páran elindultak haza……
A maradék jó pár ember 16-kor indult el.
Együtt  mentünk  a  25-ösön,  majd  a  25/23as  kereszteződésénél  
szétváltunk.
Én a 23-as, 21-es, majd a Cserhát bevétele után hazavittem kedves  
utasomat és visszamentem Aszód-Bag-M3 szakaszra…….
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Itt  pár  km  múlva  mintha  Gyöngyhalászt  láttam  volna………
Hékás……..hisz Ők lennének?
Félreálltam, de senkit nem értem el telefonon…….
Na  jó,  gondoltam.  Ha  Ők  lennének,  akkor  majd  beérnek,  így  
öregurasan  visszafojtva  ösztöneimet,  az  autópályán  szép  lassan  
gurultam tovább. Ennek köszönhetően a Hungária körúton már be is  
értek Nanoék és a JuditH páros……innentől pedig irány haza………..

Este 21:40-re voltam itthon………913km csodálatos élményével

   
No igen! Ez volt aztán egy nagy durranás így rögtön tavasszal
Ellenben a május hónapomban nem volt szabad hétvégém, így csak 
egy napos HKG jöttek ismét…
Nem tudom miért, de én szerettem…….

A csapat újra összejött – a MAG mag maradt!
Ó igen! A balhé elején elejtettem egy olyan szöveget is ami sok fület 
sértett:  “hulljon  a  férgese”….  Én  erről  annyit  tudok  ,  hogy  egy 
szimpla közmondás – de a lényeget betakarta.
Hogy mi volt ezzel a célom? 

122



Így  utólag  belegondolva  is  az,  ami  akkor  vagyis  majd  egy  éve. 
Azoknak  az  embereknek  a  figyelemfelkeltése,  akik  miatt  a  többi 
ember is vagy kellemetlenül érezte magát, vagy nem azt kapta amit Ő 
várt volna. Ezalatt mit értek??? 
A túrák útvonalszervezésének a nagy rugalmasságát. Hisz, ha egy olan 
túrát  készítek  amiben  szerepel  pl.  Pécs,  Abaliget,  Siklós,  Harkány, 
Mohács akkor az emberek itt eldönthetik, hogy jönnek vagy nem. 
De  páran  mit  tettek?  Eljutottunk  az  első  –második  helyre,  majd 
teljesen új itinert írtak. S sok esetben tényleg ez történt. Mással már 
nem foglalkoztak,  s  azzal  sem, hogy mi  van  abban  az  esetben,  ha 
valaki késve indul el, és a megadott itinert követi???
 Soha nem fog utolérni minket, hisz pl. Ő Mohács környékén keres, 
miközben mi már akárhol lehetünk.

És ugye erre is számtalan példát nyújtott Zombi, Nita, Szami, Nano, 
Dodo is, akik a megadott itiner alapját jöttek sokszor utánunk.

Tehát a mai napig arra törkszem, hogy az itiner- itiner is maradjon.
Ezért  a  tavasszal  be  lett  vezetve,  hogy  természetesen  bármikor 
elfogadok  továbbra  is  tippet,  kérést,  tanácsot,  de  az  itiner,  a  túra 
indulása előtt 1 héttel lezárul, hogy aki netán nem tud fellépni a netre 
minden nap, Ő is képben legyen mikor, hol, és merre megyünk.

A  HKG-knál  természetesen  ilyen  nem  volt  sok  esetben,  hisz  1-2 
nappal  előtte derült  ki,  hogy ki  ér rá  – bár sok esetben azért  itt  is 
megvolt  már  előre  a  célpont,  azért  mert  nem  szerettek  csak  úgy 
menni…. Ha valakivel tartottam akkor is megbeszéltünk egy célt….
Tehát vége a BAZI túrának, és itt az április hónap.
A sok munka és egyébb elfoglaltság  mellett  így is  csak  1 HKG-ra 
jutott időm…..
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2005. áprlis 14.   Szlovák menet    HKG    (AKMT XXIII. túra)

Egy dupla éjszakai műszak után ismét nagy  
fába  vágtam  a  kis  bicskám ,  de  ugye  
MIÉRT IS NE az alap.
Így  a  melóból  kigrottam  anyámékhoz,  
felmartam a  holmijaimat  és  irány  a  2A  –  
Dunakeszi
Kb.  6:30  lehetett,  hogy  az  M0-áson  lévő 
Mekihez értem, ahol gondoltam bedobok egy  
KV-t…..de  az  étterem csak  7-kor  nyitott  a  
drive meg olyan tetű lassú volt hogy 10 perc  
várakozás után inkább elmentem……
Ezt  viszont  bepótoltam  az  M3-as 
kivezetőjénél.
Itt felhivtam Bex cimbit és kb. 15 perc múlva  
már ott járt a két-kék-gs a házuk előtt.
7:48-ra pedig mi is kiértünk a Shell kúthoz  
ahol már várt Öcsi és András. A megbeszélt  
8:10-et  megvártuk,  mert ugye igérte magát  
még egy ember –

de  mivel  nem  jött  így  elindultunk.  Shay-nál  átléptük  a  határt……. 
Majd pedig haladtunk tovább….. Öcsi vezetésével elmentünk Banska  
Stiavnicába,  majd  Zvolenbe…Viglasba,  Divinbe…….…és  össze-
vissza……Visszafelé  pedig  Balasagyarmatnál  gurultunk  vissza  és  
irány hazafelé…….
Én egész nap kb. 540km-rel szamporítottam a számlálómat….

Majd hazaérve egyet csináltam – kinyúltam mint egy BÉKA….
.brekkkk……..

Ezt követően már a júniusi túra foglalkoztatta az embereket, hisz egy 
nagyon durva menetre készültem.
Az  alapötlet  nem  volt  más  mint  az  újonann  felfedezett  Szlovák 
paradicsom.  Ezalatt  értem  azt,  hogy  nagyon  jó  útjaik  vannak,  az 
erdőkben  se  olyan  az  aszfalt,  mint  idehaza  pl  a  nagyvárosokba  – 
vagyis  kátyú,  gödör,  repedés…..tényleg  nagyon  jó  (persze  ott  is 
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vannak szakaszok, melyek katasztrófálisak 2 kerékkel). Továbbá ugye 
a  látványosság,  és  az  árak.  Nagyon  sok  vár  van  és  nagyon  szép 
környezetbe. Ott valahogy figyelnek erre is. És az árak?
Emlékeznek még erre a témára. Idehaza az ember beül egy étterembe 
minimum egy 1500ft  a  számla  (egy  étek,  üditő  esetleg  plussz  egy 
kávé). Csak egy nagyon közeli példát említennék meg.
Parassapusztánál  átlépjük  a  határt  majd  egyenesen  a  66-os  úton 
elindulunk  ZVOLEN  (Zólyom)  írányába,  mely  Balassi  Bálintról  is 
ugye emlékezetes egy magyar ember számára. Ezzen a főúton haladva 
kb.  50-55km múlva  az  út  lejtőbe  megy  át,  és  a  jobb  oldalon  egy 
fenyőkkel kerített kis csárda áll (a következő város Dobrá Niva). Nagy 
parkoló,  külső  és  belső  rész.  A  külső  rész  egyik  központi 
tartógerendáját  viccesen egy fahordó öregemberre faragták  ki  – így 
jött  NANO  elnevézése  a  “Faragot  bácsi”….  (Én  legalábbis  tőle 
halottam elöszőr) 
Itt Én egy Furmansky Halusky (kolbászos, juhtúros sztrapacska), 3dl 
Kofola (olyasmi mint a kóla, csak van neki egy kis gyógynövényes 
mellékíze)  és  egy kávé (ami  nem kupica,  hanem teáscsésze)…..  ez 
115 korona, vagyis 690-750ft. Nem vagyok kis ember….de Én ettől 
mindig jól laktam. 
S mint mondom a látvány! A meredek sziklafalak csúcsán álló várak, 
a hegyek……aki nem látta, csak ajánlani tudom.
De a túra…..
Az alapötlet ismét 2 napra ment volna, de sajnos sokan kérték hogy 
csak 1 nap legyen,  mert  vasárnap  nem értek már rá.  Gondoltam jó 
rendben,  miért  is  ne,  max aki  ráér  azokkal  csinálunk  egy  amolyan 
NEM SZÜLETÉSNAP partit hisz az vasárnap volt…..
Ellenben  az  itiner  leszükítése  igen  nagy  csavarást  eredményezet  a 
távban. Én szólta mindenkinek hogy ez már szinte maratoni táv egy 
napra – de a legtöbben vállalták…..
Jó legyen.  Viszont  kaptunk egy meghívást  is  Derdiéktől,  így aki 
akart  elmehetett  már  szombaton  Győrbe  –  és  onnan  indulhatot  – 
megsporólva  150km-ert  hajnalban,  étgyomorra,  álmos  fejjel,  hisz  a 
győri  indulás 7:00-kor volt. Így aki  vállalta a hajnali  indulást  majd 
900km-ert motorozot ezen a szombati napon….
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2005. június 3-4   táv: 886km  Szlovák kör     (AKMT XXIV. túra)
A történetünk egy napos, kissé szeles pénteken kezdődött. Adonyban 
elkongatták a delet és pár perc múlva már jött is a telefon: „Főnök –  
mi  van?”  ez  Fefe  volt,  aki  már  a  kúton  ért  el  engem  mikor  épp  
tankoltam és a nyomást tettem szabályossá 2 személy részére.
Lecsurogtam a kis különítményért (Fefe, Teca, Kucsi) és elindultunk 
JuditHért Dunaújvárosba.
Mikor összeállt az induló csapat az 5 bátor emberkéből, belecsaptunk 
az élvezetekbe, amit már oly régen várt mindenki
A  62-es  úton  felgurultunk  Székesfehérvárra,  majd  a  8-ason  le 
Veszprémig. Útközben megálltunk a jó öreg kiskocsmánál, ami szinte  
a miénk (Öskű – Kocsma a Tekergőhöz)
Ezután a 8-asról a 82-esre fordulva Zirc felé vettük az irányt, ahol  
egy kis ebéd erejéig álltunk meg. 
A  reggeli/ebéd  után  pedig  hova  is  mehetnénk,  mint  előre……irány  
Pannonhalma,  majd  az  esti  parti  színhelye  Győrszentiván,  ahol 
Derdiéknél  vendégeskedtünk.  Itt  befutott  még  egy  kis  csevelyre  
Gyöngyhalász és Myco is. Az est a szokásos jó hangulatban telt majd  
nyugovóra tértünk éjféltájt.

Szombat hajnal…..5óra
Ébresztőőőőőőőőőőőőő.  Pakolás,  egy  laza  reggeli  és  indulás  a  
találkahelyre, ami most az M1-esen az Esso kúton volt. Mi már csak  
másodiknak  értünk  oda,  mert  D.  Gyuri  a  fekete  Gs-el  már  ott  
álldogált egy kútfejnél…..
Ezután pedig sorra gurultak be a gépek…..végül a létszám:
Blue – Gs500
Fefe – 650 Vstorm
Kucsi-Teca – 850 TDM
Nano-Nanoné – ER5
Ákos – Fazer 1000
Attis 001 – Gs500
Pepe –  Vstorm650
Csülök -  SV1000

Gergoe haverja – Fazer 600
Beard és Beardné – Suzuki Freewind
Myco – Vstorm 650
Myco haverja – 750-es Honda
Gyöngyhalász  - 800 Suzuki Intruder
Gyöngy  haverja  –  750  GSXF 
Gergoe – Fazer 1000

S útközben csatlakozott még Dodo és Dodoné, majd a végén Emi és  
barátnője…..
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A túra elindult……
Az M1-ese gurultunk, majd az M15-re térve mentünk egészen Rajkáig.  
Itt megálltunk pénzt váltani, és egy utolsót pihenni még „idehaza” 
és utána GOOOOO
A D2-esen felmentünk Pozsonyig, majd tovább…….. ezután egy rossz  
tájékozódási pont miatt egy kicsit hamarabb vágtuk át az előttünk lévő  
hegyet, s így az első megállónak szánt Detrekőváralja sajnos kiesett  
(úgyse tetszet, volna nektek) Tehát áttértünk az 501-ről az 503-ason  
keresztül  az  502-re……  Itt  felfelé  haladva  (vissza  az  501-re)  
megálltuk  volna  egy  CSODÁS  várnál  (ha  minden  igaz,  akkor  
Szomolány)  de  sajnos  a  fejesek  buliztak  és  olyan  kistermetű  
biztonsági őrök voltak, hogy jobbnak láttuk továbbmenni……

Így  az  502-őt  
felváltotta  az  51,  
majd visszatérve az  
501-re   499 
504   D61   
507-es  útvonalon 
eljutottunk 
Beckovba…..
Na  itt  volt  megint  
egy  kis  félreértés,  
aminek  az  lett  a 
következménye,  
hogyha ingyen 

engedtek  volna  be  a várba,  a  csapat  többsége  már  akkor  se  ment  
volna  be…  (személyes  megjegyzésem:  a  szlovákok  ennyire  nem 
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értenek a bizniszhez?) Na mindegy……a pihenőidőt kitöltöttük……..és  
irány tovább……..
Az  507-esen  felmentünk  Trecsény  felé  ahol  ráléptünk  az  50-es  
útra…..egészen Prievidzaig…..
Na aki  nem volt  még erre  annak melegen  ajánlom!!!  KIRÁLY!!!!!
Széles, jó minőségű utak…….szóval tényleg überfrankó
A  célnál  egy  éles  bal  
kanyar  és  irány  még 
5km egészen Bajmócig,  
ahol  egy  iszonyatos  
szép vár áll……
Sajnos  a  kaja  és  a  
pihenés  fontosabbnak 
tűnt  mindenkinél  így 
kívülről  megcsodáltuk 
és  inkább 
megrohamoztuk a helyi  
csárdákat……  Indulás 
után  jött  szembe  EMI,  
aki egy kicsit elmaradt,  
és mint látszik éppenhogy odaért Ezután már csak hazafelé volt a  
cél…….. Persze egy csoportkép a nap végén is……ezért beugrottunk  
még  Zvolenbe  és  megtartottuk  az  utolsó  pihenőt.  Hazafelé  nagyon 
csúnya felhők közeledtek így a gázkart úgy 99,9%ban húzva téptünk le  
a 66-os főúton, ami szinte cukorka a motorosnak…… Sahynál átléptük  
a határt, és mivel a vihar ott loholt a sarkunkban, feldobtam, hogy  
innentől  mindenki  a  saját  tempóját  húzza,  mert  fölösleges  ennyi  
embernek áznia……. Így a csapat kb. 50%a marad már csak egyben – 
pedig mi is mentünk, mint a meszes…… Az utolsó közös megállója az  
alap csapatnak volt Adonyban, majd mikor átvettük JuditH holmiját a  
TDM-ről  Én még hazavittem és  egy kövér  gázzal  már visszafelé  is  
tartottam……….  Kb.  23:20-ra  értem  haza  886km-rel  a  motor  
órájában…………. Összegezve? Király volt, csodás tájakon mentünk –  
de  az  is  igaz,  hogy  ez  így  egyhúzóra  egy  kicsit  soknak  tűnt  az  
ülőgumóknak. A poén, hogy mikor Dunakeszinél megálltunk még egy  
utolsó  nyújtózkodni,  onnantól  már  nem  volt  ismét  gond,  simán 
lementem volna még egyszer ennyit……na jó a felét……na jó….annak 
a felét….na jó egy kilómétert sem, mert hulla fáradt voltamSzóval 
nekem jó volt és remélem a résztvevők is, jól érezték magukat. Ákos  
kollegámmal  mikor  először  találkoztam  a  szombati  nap  után,  és  
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igencsak mosolyra állt a szája neki is…….pedig most tolt le először  
ekkora távot – és ráadásul még a motorjának az órája sem fordult át  
a 2000km-en…..(pedig én reméltem )

Vasárnap…….
Jéééé  elrepült  egy  év……és 
ismét  egy  évvel  öregebb 
lettem…….
Az  előző  nap  rendesen  
meglátszott  rajtam Kb.  egy 
felmosórongy  nézhetett  úgy  ki,  
mint  én De  ugye  akció  van,  
mert  mindjárt  jönnek  a 
cimborák…..  Kb.  13  óra 
környékén  be  is  futott  Husi,  
JuditH, Nano, Brumi, Nanoné és
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neki  is  álltunk  tűzet  csiholni,  
majd  pedig  a  szakácsok  
nekiláttak  a  fincsi  kis  
pörköltnek……
Befutott  Fefe,  Teca,  Kucsi  trió,  
majd  Dodo  és  Dodoné,  majd  
megjöttek Ciláék és meglepiként  
Derdiék is…..
Dodot  felköszöntöttük  –  aki  
igencsak meglepődött, mert mint

megtudtam az  Én szülinapomra 
jött……
Én  ellenben  időben  szóltam 
hogy  nem  nagyon  szeretek 
zavarban lenni – így ezt inkább 
hagyják ki….
Plusz ugye a fülem is kösz, de jól  
elvan…..  Minden  ment  a  
rendjében, majd egyszercsak

előkerült  még  egy  torta  és  a  
szokásos bájvigyor, ami még egy  
börtönőrt is mosolyra bír……..
Szóval  megleptek……..engem 
is A  buli  tartott,  majd  kb.  8  
körül  elkezdtek  oszlani  az  
emberek……..Én  még  gyorsan 
összepakoltam  és  irány  az  
ágyikó……… 
Így az egész 3 napot összegezve:  
Köszönöm  a  részvételt  
mindenkinek, aki a hétvégén 

tiszteletét  tette akár a túrán akár a bulin……remélem,  jól éreztétek 
magatokat…….

Igen. Ilyen egy baráti társaság, gondok és bosszúságok nékül.
A következő túra viszont egy időben született meg bennem az iménti 
túra tervezésével egy időben.
Storyja?  Elég egyszerű.  Megvásároltam egy SZLOVÁKIA térképet, 
rajzolgattam,  néztem  az  utakat,  majd  mikor  végeztem 
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összehajtogattam és  akkor  tárult  elém egy  csodás  látvány…  szinte 
mindenhol így reklámozzák a Csorba-tót…..

Így már a túrán is megemlítettem, és a bulin is, de sajnos a lépés úgy 
jött ki, hogy csak hétfő-kedd volt az a két nap mikor eltudtam volna 
menni – és ha fene fenét eszik, akkor is elmegyek
Nem tudtam mást tenni, mint ezt is felraktam a fórumba, mire András 
rögtön jelzet, hogy „nanehogymáengemmegitthagyjál”. Jó már megint 
nem  leszek  egyedül s  ahogy  teltek  a  napok  egy  Kati  nevezetű 
vagány  nőszemély  is  megtalálta  az  infó  vonalat  felém,  hogy  ha 
szabad, akkor Ő is szívesen velünk tartana. Miért ne lenne szabad?
Így a buli után egy hét telt el, ismét egy éjszakai műszak várt rám, 
reggel pedig indulás……

2005. június 13-14 Csorba-tó túra     táv: 807km    (XXV)
Előzetesen is meg kell jegyeznem, hogy most van végre időm megírni  
ezt a beszámolót, s bár eltelt egy kis idő – akkor is azt mondom – EZ  
EGY REMEK ÚT VOLT!
Résztvevők? Mintha HKG-n lennénk Vagyis 3 motor András, Kati és  
szerény személyemben.

Tehát mikor is volt? Ja igen
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2005. június 13.-át írunk. És épp 
leteszem a lantot a melóhelyemen.  
Mivel  van  2  nap  pihenőm,  így 
erre  a  napra  időzítettem  ezt  a  
túrát,  ami  sajnos  egy  hétfő  és  
keddi  napra  eset,  így  a  létszám 
aprócska  volt  –  ellenben  annál  
bulisabb Tehát  6-kor  kilőttem 
magam  a  cégtől,  felvettem 
jóanyámnál  a  málhát  és  indulás  
fel  az  az  óta  már  szokványos  
találkozóhely – Shell kút a 2A-n

dunakeszi mellett…. Útközben, mint mindig, ha erre megyek, az M3-
as kivezetőjénél betértem a mekibe egy reggelire…
A találkozó 8:30-ra volt megbeszélve, amire Kati (CBF250) és András  
(Freewind) jelentkezet.
8:20. begördül Kati, és András is jelez, hogy kompozik, így Vác után 
csatlakozik hozzánk. Így egy utolsó cigi, és indul a páros, majd trió…
Sahy  (Parassapuszta)  pénzt  váltunk,  és  Kati  javaslatára  biztosítást  
kötünk, s ezután ténylegesen irány SZLOVÁKIA….
Lassan,  komótosan  csurdogáltunk  fel  a  66-os  főúton  és  meg-
megálltunk 1-1 kávéra, pihenőre, hisz nem rohanunk sehova.
Zvolennél  ittuk  meg  az  első  kávénkat,  majd  folyattuk  utunkat  fel  
Besztercebányára és onnan tovább a 66-oson….
A pályán bekaptunk egy rendőrségi felvezetést – ami mint kiderült egy  
tartály  fűtőkígyóját  szállította……poénos  volt  egy  ilyet  kiszerelve  
látni, oly módon hogy szinte 3 sávot foglalt le (nap, mint nap ott van  
a munkahelyemen)…
Tehát a tempó tényleg lelassult…..

Besztercebányát  elhagyva  sikerült  megelőzni  őket,  mert  jött  egy  
aluljáró,  amit  a  kamionnak  ki  kellett  kerülnie….így  viszont,  eléjük  
kerültünk, amit a rend őrei hangos kiabálással nyugtázták…..Na jó,  
akkor egy kicsit menjünk.-)…..
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Leráztuk  őket,  majd  mikor  
Zolyómlipcsénél  jártunk  egy 
balossal  betértünk  megnézni  a  
várat…vagyis  néztük volna,  mert  
hétfőn  sajnos  zárva  van….(ami  
állítólag jellemező – vagyis hétfőn  
zárnak  mindent….Dobsinát  is)  
Csináltunk pár képet, és indultunk 
tovább  az  Ördöglakodalma-
hágóhoz.  Az  idő  ragyogó,  
kellemesen meleg volt egész nap,

pedig  a  hegyekbe  folyamatosan 
rossz  időt,  esőt  (havas  esőt)  
ígértek  –  ezzel  szemben  tényleg  
már-már  melegünk  volt….  Mivel  
tényleg  időmilliomosok  voltunk,  
így  felgurultunk  a  Chopok 
lábához, a Szívecske szállóig, ami  
egy  csodás  kis  panoráma  út  
legvégén  állt….….Onnan  nincs  
tovább Itt  szintén egy kis pihi,  
hiszen semmi nem volt nyitva….és  
még embert se láttunk

Tehát ha nincs előre irány vissza…..
Itt  már  fellelhető  volt  a  tavaly  őszi  vihar  nyoma…..csíkokban  
pusztította ki a fenyvest….
Mikor visszaértünk a főútra, már közel voltunk a hágóhoz….de volt  
valami  vihar  az  előző  héten  is,  így  egyszercsak  egy  útlezárásba 
rohantunk bele……
Pár kocsi és egy Biker várakozott, így gondoltuk, csak nem tat örökké  
– de azért Andris elment leinformálni a dolgokat….állítólag 1-2 óra  
és mehetünk.
Miért is ne, pont egy elhagyatott kis útszéli vendéglő mellett volt az  
útlezárás, így aki megállt, rögtön be is tért inni-enni egyet – így mi is  
kihasználtuk a várakozást és megebédeltünk….
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No  azt  a  rendelést  kellett  volna  
videóra  venni Volt  ott  már  
minden a  nemzetközi  kéz-láb-
arc szótár minden egyes  részlete  
elő  került De  végül  sikerült  
csak  megalkudnunk  egy  rántott  
sajtba  és  egy  fél  litykó  
Kofolába……  S  mikor  épp 
leraktam a  villám, már szedték is  
fel  a  záró-elemeket  a 
munkások…..  Így  folytattuk 
utunkat……Az  Ördöglakodalma 
hágó – én azt hittem, hogy valami

hű-de-nagy  látványosság,  hisz  egy  jó  pár  oldalt  találtam  róla  a 
netten……de a motoros csak annyit lát, hogy megy felfelé az út, majd 
a tetején van pár bolt, apartman, meg egy söröző (?)…..és megy lefelé  
az út…………….ellenben az útminőség – KIFOGÁSTALAN!

Ahogyan pedig gurulsz le az alacsony Tátrából – egy-egy kanyar és  
feltűnik a távoli magas TÁTRA… no az, az a látvány, amit Én most  
láttam először…

Mondjanak  túlzottan  romantikusnak,  érzelgősnek,  de  az  a 
látvány….hmmmmmm…..olyan, mint mikor Emi végre megérzi a friss 
lángos illatát……. Észveszejtő!!
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Ahogy  haladunk  fel  
megcélozva  az  537-es  
utat,  jön  egy  városka,  
egy  híd,  Blue  jobbra 
néz, és satufék……mire  
András  és  Kati  nem 
tudja  hogy  most  mi  a  
rák  ütött  
belémHaladunk  egy  
300m-ert,  majd  kaján 
vigyorral  megfordítom 
őket….. Vissza a hídon,  
kanyar balra….és ott is  

egy  vár……..  egész  pontosan  Liptovsky  Hradok  .  András  meg  is  
jegyezte  (emlékeim szerint  a  következő  volt):  „Neked  a  kavicsok  a 
mániád, de már annyira, hogy a semmiből is kiszúrod a várakat”
Itt  ismét  kattingatás  –  és  indulás  tovább…….  (ja  igen!  Kedves  
HONATYÁINK!!! KINT AZ EUS pénzből ilyenre is futja!!!!! Mert a  
felújítást  abból  finanszírozták….)  Ezután irány most  már tényleg  a 
MAGAS  TÁTRA……az  537-es  panorámaúton.  Sajnos  mindenhol  a  
vihar  pusztítása  következet…….tarló,  munkások,  fa-szállító  
kamionok….és  még  több  fa  az  út  mentén……..szomorú  látvány  
volt……….
De végre elérkeztünk a CSORBA-TÓ bejáratához.

Gyorsan egy SMS, MMS a rokonoknak,  
bámészkodás, ejtőzés….és indulás be a 
tóhoz…..
Nem nagyon foglalkoztunk a táblákkal,  
de  velünk  se  nagyon  foglalkozott  a  
hatóság  sem,  sem  a  tó  partján  lévő  
Sportszálló  biztonsági  szolgálata…. 
Persze  lehet,  hogy  van  bennük  annyi  
gógyi,  hogy  látják  a  motorokat,  H-s  
rendszámot,  fényképezőt,  
kamerát…..cumókat,  vagyis  hogy  pár 
kép, pár perc és megyünk tovább….. s  
ez így is volt………………….eljött az 

idő,  hogy  szállás  után  nézünk….  Így  gondoltam  miért  
ne…..átgurultunk a tó túloldalán lévő 3szög alakú szállodához….amit  
nem kellett volna….
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A portaszolgálatos csóka keményen elkezdett  hablagyolni,  hogy mit  
azt nem tudhatjuk, de Adrisnak volt egy olyan érzése, hogy  lényege:  
Ide  ne  gyertek  be,  mert  nem nektek  való az  árfolyam…..Mi  meg 
persze erősködtünk, hogy de de de  1 éjszaka…….
A csóka megunta és beengedett
Felgurultunk  a  bejáratig…….körbe  Volvo,  Merci……meg 
nyakkendősök  sora……persze  csinos  fiatal  nőkkel Úgy  láttom  a 
szomszédba  se  az  asszonyt  viszik  magukkal  „tárgyalásra”  az  
üzletemberek
Katika kint maradt a gépekkel (mindig a legerősebb ember vigyáz a  
vagyonra (Bocs Katika, ezt nem hagyhattam ki - Mi meg Adrissal  
bementünk……
No tényleg nem kellett  volna….. az alapárra már nem emlékszem 
csak  az  átszámolt  összegre…..  valami  15000ft/éjszaka…..az  
alap………szóval  igaza  volt  a  portás  csókának……ez  nem  a  mi 
helyünk
Kigurultunk – és mivel a többi szálló épp felújítás alatt állt, így vissza  
az 537-re és irány kelet felé……….míg végül magam sem tudom hol,  
de beértünk egy kisvárosba……
Ott  apartman  házak  tömkelege  volt……és  végre  megjött  az  eső  
is……..de  annyi  eset  csupán,  hogy  még  épphogy  sikerült  
lefényképeznem a vízcseppeket, mert ahogy jött, úgy fel is száradt….
Itt a tolmács, akit ezen a napon Andris testesített  meg, beugrott az  
elsőbe és jött is ki……
300 korona a szállás,  30 az  IFA és  100-ért  kapunk hozzá reggelit  
is……  (ez  kb.  2900ft  volt….),  ami  szinte  általánosítható  a  kisebb 
apartmanokra…… Így elfoglaltuk a szállást, átöltöztünk és nekiestünk  
a  kajavadászatnak.  Találtunk  is  egy  remek  kis  éttermet  (nagyon  
dekoratív, impozáns hely……és a kaja??
Olyan  jót  én  még  nem ettem!!!!)…majd  kb.  21-22  óra  környékén  
(már sötét volt) elindultunk vissza a szállásra, mert már kész voltam  
teljesen…(ekkor 39 órája voltam talpon…..)….
És jött egy számomra nyugodt éjjel (Andrásnak már nem volt az -  
mert  ha  nagyon  fáradt  vagyok,  akkor  biza  hozzám  képest  egy  
gőzmozdony semmiség) Mégegyszer bocs Andris!

Másnap reggel……..
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Kicsit  be  voltunk 
parázva  az  indulástól,  
mert az a szemét nettes  
meteorológia  igencsak  
hűvös  3-4-5  fokot  
ígért…….cserébe 7-kor  
már  olyan  19  fok 
volt……
Felkeltünk,  
megreggeliztünk  
(fenséges  volt  és  
választékos)-  majd 
összeszedtük magunkat  

és  indulás…….Már nem emlékszem mikor indultunk el… de szépen 
csurogtuk tovább az 537-esen, majd pedig elindultunk hazafelé…
Útközben bevágtuk magunkat még azért a dobinai jégbarlanghoz is…
Ekkor jött a meglepi…

Egy német  iker  csapat 
is ott dekkolt, mikor mi  
begurultunk… Az egyik  
fele  nagyon  integetett  
az ördögnek (mivel épp 
egy  héttel  ezelőtt  
kaptam  a  csapattól  
meg  az  ÖRDÖG 
kinevezésem, egy szarv  
jelképében)  azt  mikor 
megálltunk  jöttek  és  
körbe  álltak……  Már-
már kezdet félelem 

lenni úrrá rajtam, hogy most mi a rák van, de mikor sorra vették elő a  
fényképezőgépeket,  és  érthetően  megkérdezték  hogy  szabad  e 
kattingatni – vettem észre hogy mi a lényeg…..
A  tanktáskámra  egy  egyszerű  sisakhálóval  volt  felrögzítve  a  
kamerám…..és  ez  tetszet  nekik  annyira  –  mert  milyen  kis  talányos  
megoldás…….nem hiába akinek nincs a zsebébe – legyen a fejébe 
Kérdezte  a  csóka,  hogy  nem  e  mozog  nagyon,  mire  Én  is  
elmagyaráztam neki, hogy nem bízza
Ezután  Andris  és  Kati  felsétált  a  bejárathoz,  amit  Én  nem  
vállaltam………inkább  beültem  az  étteremhez  (tudnak  magyarul  a  
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pincérek!)  és  ittam  egyet,  meg  ettem  egy  íncsiklandozóan  kinéző  
meggyes  pitét…..  Épp  befejeztem,  mikor  Ők  is  jöttek  vissza  a  
beszámolóval, árakról, nyitva tartásról…..
Ezután  nem  maradt  más,  mint  hogy  eldöntsük  –  merre  tovább  
hazafelé?????
Egy gyors értekezlet, és indulás (ekkor kb. 13 óra volt)…….
Már  nem  tudom  így  fejből  merre,  de  jöttünk  szépen,  olyan  
szerpentines  szakaszon,  hogy  mi  Katival  (Anti-kanyarvadászok)  
elvoltunk lightosan, Andrást meg megette,  a fenne, így lemaradt és  
utánunk eredt állandóan……De ugye vége szakadt a kanyaroknak,  
mikor is, feléledt a mi gázkarunk is Utána meg mi vártunk Andrist,  
mert hirtelen nem volt sehol Betértünk egy országút melletti autós  
étterembe,  ettünk  egyet,  oszt  gáz  Balassagyarmatig……..A  határon 
még  tankolás,  és  búcsú,  mert  Andris  leszakadt  és  a  22-esen  ment  
tovább, Katival pedig csurogtunk le a 21-esen, majd a 3-ason be Bp-
re….Itt egy dudaszó….és máris egyedül maradtam……..és innentől a  
szokott úton szinte csutkán repültem hazafelé…………..

Összegzés?
Remek  két  nap  volt,  remek  
társasággal – és való igaz az az  
állítás,  hogy  kis  létszámmal  
szabadabb  a  mozgás  –  azért  
buli,  a  nagy  létszám  meg  
látványos,  nagyszerű  –  de 
lassabb…..
Tehát  mindegyik  jó,  tökéletes,  
csak más és más szinten…..ami  
persze összehasonlíthatatlan…..

Végeredmény?
2  nap,  807km,  jókedv  és  kb.  
20.000ft  mínusz  a  
bankszámlán de  ez  tényleg 
megérte!!!
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Ezután  jött  számomra  a  munka  és  egy  2  hetes  továbbképzésem  a 
hónap  végére,  így  a  hétköznapokra  megvolt  az  elfoglaltságom. 
Ellenben 2 hét után már mehetnékem volt.
Mivel  a továbbképzés  közt  szabad volt  a hétvégém, így gondoltam 
megkellene ejteni azt a kis túrát amit alapban évadnyitónak terveztem, 
de  a  hó  és  jég  miatt  csak  Bex  volt  olyan  keménylegény,  hogy  Ő 
elment rá egyedül az asszonykájával.
Hogy  mi  is  volt  ez?  Ipolytarnóc,  ahol  egy  fantasztikus  geológiai 
tanösvény vezeti a látogatót vissza a múltba, egészen 20 millió évvel.
Ezt beharangoztam, de az egy hét múlva induló Isztriai túra miatt nem 
volt már nagy a jelentkezés. Sebaj….
Majd JuditH jelezte, hogy ha szabad a hátsó ülés akkor eljönne….
OK….

Lássuk hogy telt ez a szombat?

2005. július 2.  Ipolytarnóc                                                      (XXVI)
Résztvevők: Nano, Nanoné, Brumi, Blue

Szombat 5:20, ébredés, majd felcsavarodás a nettre, hisz a HKG-kat  
mindig percre pontosan érdemes figyelni.
Az  ígéretek  alapján  jönnek  páran,  akikből  is  számomra  JuditH  a 
fontos tényező, hisz Őt itt Adonyban kell felvennem a buszmegállóban 
– és időben
Iszom a KV-t, szívom a cigit, kinézek az ablakon – NA hogy az a jó  
édes……..szakad az eső…tiszta V1 filling
Mondom magamnak,  sebaj,  hisz az AKMT nem ijed meg holmi kis  
esőtől, párszor már áztunk, fáztunk együtt…..
Így  hamarosan  búcsú  a  nettől,  öltözködés  és  indulás  ki  a  
buszmegállóba.
06:47…a busz jött, majd elment…….JuditH pedig sehol……..
No akkor  most  mi  legyen?  Elmennék,  de  mégse  mennék?  NO!  Be  
vagyok  öltözve,  pihenőm  van  mára,  a  motor  felkészítve…..akkor?  
HAJRÁ BLUE indulás..
07:20…a  battai  TOTAL  kútnál  találkoznék  Hadvezérrel……
várok…..közben  bemegyek  a  bárba  inni  egy  jó  forró  KV-t…a 
kamionosok meg néznek: „ na ez se 100-as” ..vezér sehol, ellenben  
Nano hív, hogy jönnének, de mindannyian és kocsival…..
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A végére már olyan is szóba került hogy üljek be én is hozzájuk, de  
ugye ahhoz még nem áztam elégé és ugye az igazi marha biker, mint  
ÉN….szereti, ha a tö…ről is folyik a víz No mivel nem jött senki, így  
elindultam.

Mire  felértem  az  M0-
áson  a  kútra  totálisan 
szét voltam ázva…így a 
gondolat  módosult 
Motor  Nanoékhoz  be,  
ruha  Blue-ról  le,  Blue 
kocsiba be, és a csapat  
indul……  az  első 
kőkemény  motor  
nélküli  motoros  túra 
Bár  2+2kerék  az  4 
kerék……csak  kicsit  
több  ccm,  mint  2  db 
500-as gép

Csepelről átvágtunk Pesten, majd M3-as kivezető, 2b, majd 2A……2-
es és irány a 22-es főút.
Szécsénybe  megálltunk  pár  percre,  mert  olvastam,  hogy  ott  is  van  
látnivaló…..itt is még el-elcseppent egy-egy csepp eső, de mondhatni,  
hogy már kezdtem ideges lenni NEM ESET…
Megkerestük  a  kastélyt,  
amit épp renováltak,  így  
sajnos  csak  a  külső 
homlokzatot  lehetett  
megtekinteni,  azt  is  
beállványozott  
állapotban..
Találtunk még valamiféle  
egyházi  keresztes  rendű 
romot is fekete (bazalt?)  
kövekből…  Majd  mikor 
ezeket  „kivégeztük” 
elindultunk tovább….
Ide  majd  tiszta  ,  ragyogó  időben  kell  visszatérni  és  jövőre,  mikor  
megcsinálták  az  utakat  is  (már  minden  fel  volt  túrva…elég  nagy  
beruházás volt folyamatban)
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Szóval  elindultunk  tovább  fel  északnak,  mellékutakon  egészen  
Ipolytarnócig, ahova egész pontosan már március 12.-én meg kellett  
volna érkeznünk, de az időjárás és a táv miatt sajnos nekünk nem jött  
össze (nem úgy Bexnek  és Szaminak akik voltak annyira merészek,  
hogy akkor is nekivágtak a hó, és jég borította tájnak…..)
Tehát mi is megérkeztünk!
A táj csodálatos!
Mikor  megálltunk  a  parkolóba,  vetkőzésnek  indult  a  csipet-csapat,  
mert  itt  már nem eset az eső, de olyan magas volt a páratartalom,  
hogy szinte kánikula volt
A kerítés után pár méterrel áll egy nagy épület de ez csak egy büfé,  
panzióféleség….
Itt ittunk egy capuccinót, ücsit, majd elindultunk befelé …….vissza a 
múltba.
A járda jobb oldalán pár métereként szimbolikusan vannak kihelyezve  
kövek mikre az idő jelzése, van ráfestve….és milliós nagyságrendben  
süllyedünk vissza az időben……
KB 4-500m séta után  (vagy  több?)  elérkezünk  a  18-20 millió  ével  
ezelőtti időkapu bejáratához ahol az igazi séta kezdődik…..
Itt  egy domb tetején található meg a pénztár  is…500ft-os belépőre  
számíts (de megéri a látvány)

A  túrák  óránként  
indulnak,  így  pár 
perc  várakozás  után 
egy  vezetővel  el  is  
indultunk..
A  táj  valóban 
csodálatos,  az  idő 
szinte  tényleg  kézzel  
fogható  a  kövek  
rétegződésében.  
Csupán egy lényeges  
óvintézkedést  kell  
hogy betarts!

totálisan zárt ruha (kesztyű, maszk, bukó……)!!!!!!!!  Hogy mi ez az  
IPOLYTARNÓC??? Nem csak időutazás – hanem egy nagy felismerés  
pl. arról hogy ezelőtt 20 millió éve még tenger borította kis hazánkat  
az  akkori  természetes  állatvilággal  –  íg  ypl.  Cápákkal,  aminek  a 
fogatit  és  egy teljes állkapcsot  meg lehet  tekinteni  az egyik kiállító  
teremben.
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S  a  növényzet?  Ugyebár  egykoron  nem  volt  fakitermelés,  
környezetpusztítás,  így  baromi  nagy  fák  voltak.  Csak  emlékezetből  
mondom  –  de  valami  40m-es  fáról  beszéltek,  s  egy  maradvány 
megkövesedett törzs is el van konzerválva.
A  séta  során  különböző  mederben  folyik  a  gyalogtúra  –  ahol  
meglátható az időszakos változás, vulkáni tevékenység….stb.
Az agyagos területeken pedig fellelhetőek az akkori állatok lábnyomai  
is. Egy gond volt csupán  Annyi szúnyog van/volt, hogy egyszerűen  
nem  lehet  elhessegetni  magadtól  őket.  Ezek  a  dögök  tényleg  a  
turistákból élnek a gubanc hogy valami biológiai fegyverek, mert a  
csípésük nálam kb. 2 hétig megvolt és nem viszketett, hanem fájt…..és  
nagy vörös duzzanat keletkezet a helyén…..
Nanoval  ki  is  találtuk,  
hogy  ezek  a  híres  
cápafogú  szúnyogok,  
aminek  hallatán  még  az  
idegenvezető  is  
mosolygott  egyet  és  be-
beépítette  a 
mondandójába A  séta 
végén  jön  a  3.  
séta…..vissza  ki  a  
kocsihoz majd  jött  a 
gondolat  –  hogyan 
tovább? Persze ez kis 
létszámnál nem okoz gondot Így gondoltunk egy merészet, és mivel  
pár km a határátkelő- irány Szlovákia…
A  határ  át  kellés  nem  volt  a  leggyorsabb,  de  nem  is  volt  
gond….csupán mivel nem első fokú a létszám, így a csóka elüldögélt  
egy ideig bent mire észrevette hogy ott állunk….
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No!  A  lényeg  ismét 
Szlovákiában  vagyunk.  
Mellékutak után ráléptünk  
az  50-es  főútra,  amin 
elgurultunk Divín (Divény)  
várához.  A vár távolról is  
látható már a bekötőúton,  
de  mikor  odaérsz,  veszed  
csak  észre,  hogy  egy 
romhalmaz…..pedig 
messziről elég jól néz ki..

Sebaj akkor séta…. A vár melletti parkolóban áll egy kis fagyizó, ahol 
isteni  fagyit  árult  a  kislányka….mire  Nanoék  lenyomták  a  3-3-3  
gombócot  és  a  6.-at  nyeltem  be…..  Tényleg  jó  volt és  legalább 
elköltöttem az  aprópénzt  is.  Miután  kifagyiztuk  magunkat  és  egy 
öreg néne is  énekelt  nekünk egyet  magyarul, elindultunk tovább fel  
Zvolen 

(Zolyóm)  felé  ahol  egy  kövér  balra  
fordulással rátértünk a 66-os útra.
Dobra  Niva-nál  betértünk  abba  a  kis  
vendéglőbe ahova már párszor begurult az  
AKMT  kis  különítménye.  Ajánlatom!!!  
Próbáld ki!!
Furmanski Halusky (szalonnás, kolbászos,  
juhtúrós sztrapacska)
Kofola (olyan,  mint  a cola,  csak fura íze 
van,  de  király!!!!)Kávé  (na  ne  is  várd,  
hogy 3cl  kapsz  egy apró csészébe!  Itt  az  
adag az  adag!!!  És  ez  összesen  kb.  115  
korona,  vagyis  kb.  750ft……(ezt  már  
megírtam  –  de  ismétlés  a  tudás  atyja:-)  
Idehaza  mit  kapsz  ennyiért?  Semmit……. 
A  kajálás  után  pedig  Go  vissza  drága 
hazánkba…..
Sahynál átléptük a határt, majd Pest  felé  
gurulva  ismét  egyre  ocsmányabb  lett  az  
idő….Pesten már eset is….. 
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Szerencsére észak felé tartott, tehát én mikor visszaültem a gépre, már  
szárazon  tudtam hazáig  gurulni……. Összegezve:  király  volt………
bár motorral  jobb lett  volna,  talán majd egyszer,  jó időben,  egy  
kedves lánnyal

Ezt követően nem telt  el  sok idő hogy NANOt és  NANONÉt újra 
lássam, mert  megbeszéltünk vasárnapra is  egy kajatúrát…bár ekkor 
Én még nem tudtam hogy Nanónál mit jelent az a szó, hogy kajatúra. 
Nem az, ami nálam

Tehát kb. 16 óra múlva már megint kezet fogtunk de már nem náluk, 
hanem Székesfehérvár  után az  M7-es  egyik  pihenőjében,  mert  már 
későn vettem őket észre…..

2005. július 3.     HKG kajatúra     Táv: kb. 350km    (XXVII)
Résztvevők:
Blue, Nita, Pyerre, Janó, Nanoné, Nano 
Szervező:Nano
A gyomornedveim már régóta igényeltek ilyen fajta gurulást, amiből  
szeretnék többet is. 11 óra magasságában volt a találka a fehérvári  
parkolóban az M7-esen. Előbb Pyerrék, majd Blue is befutott. Pyerék  
pályamentesen folytatták, mi Blue-val a pályán. Második találka pont  
Balatonakarattyán  a  Mol  kút.  Innen  átgurultunk  számunkra  régen 
látogatott Hurkás Nénihez.

Energia  hegyek  bevitele  
történt  (hurka,  kolbász,  
palacsinta,  kávé).  Nagy 
meglepetésünkre  befutott  
Janó is, aki bedobott egy  
hambucit.  Ezek  után 
elindultunk  második 
kalóriabehelyező  
területre.  
Balatonvilágoson 
keresztül  S  Siófokra  
gurultunk.  Egy  rövid 
fagyizóidő és ejtőzés után 
bementünk a mólóhoz.
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Egy pici kukucska (részemről),  egy utánpótláspróba (Blue részéről)  
után  indulás  a  hármas  számú  hamizóhelyre.  Addig  is  egy  kis  
motorozás, mert Szárszóra pöffentünk le. Itt igen finom és megfelelő  
méretű pizzát dobtunk be. 
Na  ez  már  nekem  is  
elég jó telítődést adott.  
A  motor  súlybeli  
határterhelésével  
(általam)  elindultunk 
haza  fele,  ki-ki  az  
általa kiválasztott úton. 
Pyerék  pályamentesen,  
Janó  szintén,  Mi  
Blueval  Velencéig 
közösen  M7-esen.  
Ezután  Mi  végig  az  
M0-ig.

Megjegyzés!
VÉSZHELYZET!!!  NANO  A  KAJATÚRÁT  ANNAK  IS  GONDOLJA    .  Szóval   
motorozás és hami, motorozás és hami    
CSAK ÜRES GYOMORRAL AJÁNLOTT AZ ILYEN TÚRÁKON RÉSZTVENNI    

Írta: NANO
Ez a rész tényleg komolyan értendő, mert még én is megtudtam néha 
lepődni,  hogy mennyi  kaja fér  el  egy emberben.  A hétvége  után 
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viszont még hátra volt egy hét az Isztriai túráig, amit ugye egy vizsga 
akadályozott  még.  Így  szépen elmentem a továbbképzés  utolsó pár 
napjára és pénteken reggel  már a teljes túrafelszereléssel,  beöltözve 
jelentem  meg,  a  vizsgabiztosok  nagy  meglepődésére….gondoltam 
csak segít valamit, hogy láttják – innen Én már megyek útamra.
A  vizsga  megvolt,  sikerült……így  nem  maradt  más,  mint  hogy 
felpattanjak a kék villámra és Balatonlelléig meg se álljak.
Miért Lelle?? Mert a megbeszélés szerint aki akart ismét lemehetett a 
túra előtti nap, és másnap onnan indulhatot. Én pedig így tettem.
A nap jó kedvben telt el, főleg mikor befutottak Judithék és Zombiék.

Másnap pedig indult az 1 hetes Iszriai kaland…..
Ebből  Én  Ciláné  írását  emelem most  ki,  mert  az  elolvasássa  után 
teljesen olyan érzés kering a résztvevőkben még most is, mintha pár 
napja  értünk  volna  csak  haza.  (Ezt  a  Motorinfó  2006.  Márciusi 
számában is olvashatja aki akarja)

Ime:

AKMT Horvát túra 2005. július 09-től július 16-ig   (XXVIII)

Ez a beszámoló a saját (’Ciláné’ Rita) szemszögemből készült, ezért  
ami  nincs  benne,  az  azért  van,  mert  nem  voltam  ott,  vagy  csak 
egyszerűen nem írtam le. Aki hozzá szeretne tenni valamit, tegye, a  
SAJÁT NEVÉVEL.
Résztvevők: 
- JuditH, a túra fő szervezője, + Husi,  
a mesterszakács, + Bea, Husi húga + 
Anita, Zombiék lánya + a négykerekű 
Opel
- Blue, a góré + Suzuki GS 500
- Zombi és Anikó + Drag Star  1600
- Gyöngyhalász + Intruder 800

- Kucsi + Yamaha TDM
- Fefe és Teca + V-strom
- Kaktusz  +Honda
-      Cila és Rita + Deauville 650
és a Focusban Fecó és Judit és a 
Pityu.

2005. július 08. péntek
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Nem  kis  szervezéssel  JuditHnak  ismét  sikerült  összehoznia  egy  
tengerparti  hosszabb túrát  Horvátországban,  az  AKMT részére.  Az  
utolsó pillanatban még a  nem AKMT-s ismeretlen  ismerősöknek  is  
elintézte  a  szállást,  amit  külön  köszönünk  Pityu  nevében.  Amíg  mi  
itthon próbáltuk  a moci  utolsó kis  zeg-zugát  is  megtömni,  addig a  
csapat egy része (Zombiék, JuditHék, Blue, Kaktusz, Fecóék és Pityu)  
már a lellei ’Ződ’ házban hangolódott a túrára. Az adonyi trió és a  
kisalföld tagozat a szombat reggeli nagykanizsai csatlakozás mellett  
döntött.

2005. július 09. szombat

Végre elérkezett  ez a nap is, igaz a kelés korai  volt (hajnali  3) de  
megérte.  Elindultunk  hosszú  utunkra  Horvátország  felé.  Csornán 
találkoztunk Gyöngyhalásszal 5-kor, tankolás majd gooo! Az időjárás  
elég  ócska  volt,  majd  még  ócskább  lett,  végül  Sárvár  környékén  
ránkszakadt  az  égi  ’áldás’,  így  nem  csak  a  ’kiváló  magyar  utak’  
minőségével,  hanem még az esővel, vízátfolyásokkal, sártengerrel is  
megküzdöttünk,  mire  leértünk  Nagykanizsára.  Itt  a  Tesconál  
találkoztunk  a  csapattal.  Egy  kis  szárítkozás,  evés-ivás,  fagyasztott  
húsok  elrejtése  különböző  oldaltáskákba,  tankolás  és  9:30-kor 
elindultunk  a  határra,  Letenyére.  Szerencsére  semmi  gondunk  nem 
akadt  a  hatóság  embereivel,  így  gyorsan  átjutottunk.  Immáron  
külhonban  nekivágtunk  az  útnak,  az  igencsak  jó  minőségű  horvát  
autópályának.  Az  eső  pedig  szüntelenül  szakadt,  hol  jobban,  hol  
kevésbé, amit már nagyon kezdtünk unni. Az alagutaknak kifejezetten  
örültünk, mert meleg és száraz helyen lehettünk és fel tudtuk nyitni a  
plexit  is.  Az  autóban  utazók  vállalták  ronggyá  ázott  kesztyűink  
megszárítását,  így  ott  a  fűtésnek  köszönhetően  kellemes  22-25  fok 
lehetett, amíg odakint 12-14 fokban gyűrtük a kilométereket. Rijekától  
nem messze egy sárga benzinkútnál, ami Tifon névre volt keresztelve,  
tartottunk  egy  hosszabb  pihenőt,  amit  Zombi  nem  töltött  tétlenül.  
Szétkapta a Drag Start, bütykölt rajta valamit, hogy levegőhöz jutassa  
a  mocit.  Miután  megitattuk  lovainkat  és  a  Drag  Star  is  újra 
’lélegzett’, folytattuk küzdelmünket az időjárás elemeivel. Volt olyan  
szakasz is, amikor felhőben mentünk 10-20 méteres látótávolsággal. 
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Aztán  végre  az  egyik 
alagútból  kiérve  
felragyogtak  a  nap 
sugarai  és  simogatni  
kezdték az ázott ’lovakat  
és  lovasaikat’.  Ekkor  
kezdett visszatérni az élet  
dermedt  csontjaikba,  
száradtak a motorok,  az  
esőruhák  és  Pula  előtt  
15-20  km-re  egy  
parkolóban  megállva 
lefejtettük magunkról a 

„kotonkaftánt”. Itt már olyan meleg lett,  hogy elég volt egy póló a  
dzseki  alá.  Egy  kis  eszem-iszom  után  behatároltuk  a  szállást  és  
nekivágtunk  az  utolsó  pár  kilométernek.  Pulában  elég  hamar 
odataláltunk,  volt  némi  plussz  kanyar,  de  ez  belefért.  A  napi  etap  
összesítve:  620  km  14  óra  motorozás.  A  szállás  király,  mindenki  
elfoglalta  kis  szobácskáját,  Husi  pedig  nekilátott  a  pörkölt  
elkészítésének.  Míg  a  pörkölt  rotyogott,  a  csapat  megtárgyalta  a  
következő  napot.  Husi  pörköltjének  minőségét  mutatta az,  hogy tök  
csend  volt,  amíg  ettünk,  mindenkinek  tele  volt  a  szája  az  ízletes  
anyaggal.  Miután  a  lábost  is  kitörölte  az  éhenkórász  banda,  
elmentünk  éjszakai  sétára,  felderíteni  a  terepet  némi  süteményféle  
reményében.  Ez azonban éjfélkor már csak hiú remény maradt. Így 
elcsigázva visszamentünk a szállásra, míg Blue és Husi külön kanyart  
tettek. Mire visszaértek,  a csapat már édes álomra szenderült. Husi  
még ekkor sem adta fel és minden áron palacsintát akart sütni, amiről  
aztán sikerült lebeszélni az alapanyagok hiányának magyarázatával.  
Így végül elcsendesedett a ház.

2005. július 10. vasárnap

Reggel  7-től  kb.10:30-ig  kelt  a  csapat,  ébredezés,  kómázás,  
beszélgetés.  Ezután  elmentünk  bevásárolni  a  banda  számára.  Két  
bevásárlókocsit töltöttünk meg, volt minden, mi szem-szájnak ingere,  
fizettünk  is  1000  Kuna  körül.  Hazaértünk,  reggeli  és  kb.  12 
magasságában cuccolás és irány a strand. Feféék voltak már itt, így  
az ő vezetésükkel fedeztük fel a helyi strandot. Végre testközelben a  
tengerrel!!!  Mindenki  a  kellemes  habokba  vetette  magát  
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vérmérsékletének  megfelelően.  Voltak,  akik  belerohantak,  
beleugrottak a vízbe és  voltak,  akik  csak  óvatosan besétáltak majd 
úsztak  a  selymesen  simogató  sós  habokban.  Itt  aztán  volt  minden.  
Fürdés, búvárkodás, rákszelídítés harisnyába tett füstölt, főtt tarjával,  
kaja,  pia,  monokinis  lányok,  egyszóval  mindenki  talált  magának 
nézegetni  valót.  Pityu  és  Kucsi  sziklaugró  mutatványokat  hajtottak 
végre, Cila pedig rendületlenül fényképezett. Eközben Husi, aki otthon  
maradt,  két  palacsintasütő  társaságában  sütötte  a  palacsintát,  
ugyanis  amit  Ő  egyszer  megígér,  azt  be  is  tartja.  Ez  így  is  volt.  
Hazatérvén  a  nagy  fürdőzésből,  az  asztalon  hegyekben  állt  a  
palacsinta. Nem sokáig. Kis csapatunk, mint a sáskahad befalta Husi  
alkotását,  ami  ismételten  nagyon  ízlett  mindenkinek.  Aztán  Cila 
mutatott  néhány  képet  a  monokinis  lányokról  Husinak  és  innentől  
kezdve  már  óvatosan  tett  ígéreteket.  Miután  mindenki  lemosta 
magáról a só réteget elindultunk felfedezni Pulát. A kikötőnél ingyen  
leparkoltuk a mocikat, autókat és irány.

Megnéztük  az  
amfiteátrumot,  ahol  
Pityu,  mint  
idegenvezető,  tartott  
egy röpke előadást a  
rómaiakról  meg  az  
építményeikről,  amit  
mi,  gyanútlan 
turisták  be  is  
kajáltunk  rendesen,  
egészen  addig,  amíg 
nem  közölte  velünk,  
hogy 

mindezt most találta ki. Na innentől kezdve már a kérdést sem hittük  
el neki.  Aztán a belváros felé vettük az irányt, megnéztük a főteret,  
ahol valami táncbemutató kezdődött. Igazi mediterrán hangulat volt,  
nyüzsgés az utcákon, rengeteg árus és még több turista. Sikerült is a  
nagy forgatagban előbb Bluet, majd Husit is elhagynunk. Némi pánik 
után abban reménykedtünk, hogy visszamentek a motorokhoz, így mi  
is  arra  vettük  az  irányt.  A  szűk  kis  utcákon  át leértünk  mi  is,  és  
valóban ott  voltak  a  motoroknál.  Miután  újra teljes  volt  a  csapat,  
haza mentünk, Teca tésztasalátát készített, amit szintén hamar felfalt a  
banda. Némi beszélgetés és aztán alvás.
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2005. július 11. hétfő

A  szokásos  reggeli  készülődés,  beszélgetés  és  majdnem  sikerült  
elindulnunk  10-kor,  de  csak  majdnem.  Kb.  11  körül  ténylegesen  
elindultunk Rovinjba, azonban csak a helyi benzinkútig jutottunk, mert  
el  kezdett  szakadni  az  eső.  Ez  önmagában az AKMT számára nem  
visszatartó  tény,  de  a  horvát  utak  kissé  más  anyagból  vannak.  
Szárazon is csúszik az aszfaltba kevert mészkőtől az út, vizesen pedig  
olyan, mint a korcsolyapálya. A szemünk előtt dobta el a kerékpárját  
egy  helyi  lakos  miközben  balra  nagyívben  próbált  kanyarodni.  
Szegénynek nem sikerült. Úgy megcsúszott a vizes úton, hogy égnek  
állt keze, lába. Aztán Zombi sem nagyon tudott elindulni, kipörgött a  
hátsó kereke. Így a benzinkútnál megtankoltunk, megkérdeztük a helyi  
alkalmazottól, hogy milyen idő várható és nem vidított fel bennünket.  
Rövid  tanácskozás  után  hazaaraszolt  csüggedt  csapatunk.  Az  eső 
érzékenyen érintette a fiúkat. Elvonási tünetek jelentkeztek náluk, de a 
konyhában is feszült volt a légkör. Teca a húst készítette el, Anikó,  
JuditH és Cila + én pedig a levest és a köretet vállaltuk. Végül az eső  
alább hagyott, száradtak az utak, elsőnek Blue nem adta fel  elindult  
Rovinjba terepszemlére,  aztán  Kaktusz,  majd  Kucsi,  Fefe,  
Gyöngyhalász  és  Cila  is  megjáratta  a  rakoncátlan  lovakat.  Mire  
visszatértek  kisebb-nagyobb  gurulásukról  a  kaja  is  elkészült.  
Gyümölcsleves  a’la  JuditH,  Anikó,  Rita  módra…no  comment…,  
fűszeres,  rozmaringos  sült  hús  krumpli  pürével.  Miután  tele  volt  
mindenki  hasa,  végre  ismét  motorra  ülhettünk.  Elgurultunk  
Premanturába, egy közeli kis faluba. Körbesétáltuk, megcsodáltuk a  
szebbnél  szebb  mediterrán  jellegű  növényeket,  majd  egy  olasz  
fagyizóba invitálták be a csapatot. 
Itt  mindent  megígértek,  
csak  rendeljünk  már.  Na 
nem  kellett  félteni  a  
társaságot,  rendeltünk 
óriási  kelyheket  és szaván 
fogtuk  a  velencei  
felszolgálót  JuditH 
fergeteges  olasz  
tolmácsolásában  A  végén  
volt  már  minden,  ingyen 
eper, kapucsinó, kávé, 
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üdítő.  A  hangulat  is  fokozott  volt.  Aztán  jött  egy  felhő… a  csapat  
pánikszerűen elhagyta a fagyizót. Fel a mocikra, kis üdv. gázfröccs a  
fagyizó előtt és gooo. Szerencsére nem esett az eső,  így bementünk  
Pulába. A trió otthon maradt. Éjszakai túra keretében megmásztuk a 
citadellát,  szemügyre  vettük  Pulát  by  night.  Visszamentünk  a 
belvárosba is,  senkit  sem hagytunk el.  Éjfél  után értünk haza és  a  
frissen  vásárolt  francia  kártyával  nekiálltak  römizni.  Nagy 
koncentrálások,  röhögések,  Anikó 3-4-szer elverte  a csapatot, aztán  
kb. 3 óra fele alvás.

2005. július 12. kedd

„A reggel a szokásos és megint esik az eső. Szóval most itt tipródunk 
a szálláson és várjuk, hogy jó idő legyen.”
Aztán úgy döntött a csapat, hogy le van ejtve az eső,  lemegyünk a  
strandra. Elvégre víz, víz, de legalább a sósat lehet élvezni. Blue és  
még  a  bátrabbak  a  csapatból  belevetették  magukat  a  kissé  hűvös 
habokba. Zombi és Anikó a partról nézték a fürdőzőket, többek között  
lánykájukat,  Anitát  is.  Mi  (Gyöngyhalász,  Cila+Rita)  elmentünk  
sétálni,  körbejártuk  a  partot,  megnéztük  az  összes  létező 
turistacsalogató  elárusító  helyet.  Az  eső  is  megunta  végre  magát,  
visszamentünk a lubickolókhoz, rövid tanácskozás után a csapat ketté  
vált. Husi és Zombi felmentek és nekiláttak lecsót főzni a trió is velük  
tartott,  míg a maradéka a csapatnak (Blue,  Kaktusz, JuditH, Pityu,  
Fecóék és mi) megnézte az akváriumot. 

Elég  érdekes  volt,  meg 
lehetett  fogni  a  
különböző  tengeri  
herkentyűket,  polipot,  
cápát,  csillagot…. 
Gyöngyhalász  bátran 
meg  is  ragadta  az 
alkalmat,  azaz  inkább  a 
polipot,  aztán  Pityu  is  
megszorongatott  egy  
cápát.  Érdekes  dolgokat  
mondtak a murénákról, 

bíborkagylókról meg a többi tengeri állatról.  Kb. másfél óra múlva 
értünk haza, ekkorra már a lecsó is készen volt. Zombi és Husi ismét  
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nagyot alkottak. Az egész csapat úgy belakott, hogy csak pislogtunk,  
mint a jól lakott óvodás. 
Este 7 óra felé elindultunk  
Rovinjba.  Megcsodáltuk  
Isztria  egyik  legszebb 
városát,  egy  gyönyörű  
templomot,  ahonnan 
fenomenális  volt  a  kilátás 
majd  a  szokásos  utcai  
forgatagban  visszatértünk 
lovainkhoz.  Itt  
csatlakoztak  hozzánk  Fefe  
ismerősei, Robi és Rita.
A  kibővült  csapat  kb.  éjfélre  ért  haza,  ahol  gyors  helycserés  
támadással Gyöngyhalász szobájában lett helyük az új tagoknak, míg  
Halász barátunk a nappaliban kapott egy kihúzható kanapét és lassan 
nyugovóra térhetett mindenki.

2005. július 13. szerda

Reggel  kelés,  félig  közös  reggeli,  aztán  indulás  Rovinjba,  ezúttal  
nappal. Végre kisütött a nap, meleg lett, izzottak a motorok, no meg 
mi  is,  hogy  menjünk  már.  Rovinjba érve  Blue  egy  ingyenes 
motorparkolóba vezetett minket, ahonnan sétálva tettük meg az utat az  
akváriumig.  Sikerült  egy  jó  nagy  kört  leírnunk  a  belvárosban.  
Útközben találtunk egy Internetkávézó szerűséget, ahol Gyöngyhalász  
és JuditH üzenetet küldött az itthon maradt AKMT tagoknak. Kb. egy  
órás  kóválygás  után  sikeresen  odaértünk  az  akváriumhoz.  
Megcsodáltuk ismét a tenger lakóit. Ezután Blue egy közeli kempingbe  
vitt  minket,  ahol  néhányan  összeakadtak  egy  nagyarcú  német  
turistával, akinek az állítólagos megvásárolt földterületén gyanútlanul  
átsétáltak,  hogy megközelítsék  a strandot.  Mire mi  odaértünk,  már  
messziről kiabáltak, hogy ne arra menjünk, mert a német már nagyon  
ideges. Kikerülve a veszélyes zónát végre mi is a strandon voltunk. Itt  
ismételten  mindenki  kedvére  azt  csinált,  amit  akart.  Mi  (JuditHék,  
Zombiék, Gyöngyhalász, Robiék, Pityu és mi) a helyi vendéglátó ipari  
egységet  vettük  célba,  sikeresen.  Itt  a  fogyasztás  után  akadt  némi  
nézeteltérésünk  a  pincérnővel,  ugyanis  nem  stimmelt  a  számlán  a  
végösszeg,  persze  a  mi  kárunkra.  De  JuditH  ismét  elővette  olasz 
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nyelvtudását  és  temperamentumát  és  lerendezte a  dolgot.  Ezalatt  a  
többiek pedig a fürdőzés örömeinek adták át magukat. A nagy evés  
után mi is csobbantunk egy nagyot. A tenger újra bizonyított, benne 
még nem csalódtunk.  Ismét  nagyon jó volt  a sós habokba merülni.  
Sokáig  azonban  nem  élveztük  ezen  örömöket,  mivel  az  éhesen  
maradottak  közül  néhányan  már  nagyon  menni  akartak.  Végül  tíz  
percünk  maradt,  hogy  összekapjuk  magunkat,  bár  még  Blue  
gatyájából is folyt a víz. Szóval a csapat útra kelt, hazafelé megálltunk 
egy  Bale  Valle nevű  pici  falucskában,  hogy  lefényképezzük  a  
templomot, ugyanis előző este láttunk egy nagyon szépen kivilágított  
tornyot, de kiderült, hogy nem ez volt az. A következő faluban volt, de 
itt  már nem álltunk meg. Hazaértünk, lázas zuhanyozás majd irány  
Medulin,  vacsorázni.  Mi (Zombiék  és  mi)  ezt  a menetet  kihagytuk,  
mert másnap Krk szigete volt az úti cél és időben el akartunk indulni,  
amihez ki akartuk pihenni magunkat. Így egy kis szerény vacsi meg 
beszélgetés után le is dőltünk pihenni. A többiek valamikor éjfél után  
érhettek haza.

2005. július 14. csütörtök

Fél hétkor keltünk, felmálháztuk a motort, megreggeliztünk és nyolc  
órakor sikerült elindulnunk. A csapat sajnos nem volt teljes, JuditHék,  
Blue, Kaktusz és Fecóék másfele, a közeli Koromanco öbölbe mentek.  
Mi pedig úton voltunk Krk-re. A tengerparti részen gurultunk végig,  
ahol lehetett. Nagyon szép és élvezetes utunk volt. Jó kis kanyarokkal,  
sajnos néhol felmart szakaszokkal, amit már annyira nem kedveltünk.  
A krki hídnál csoportkép majd irány Rudine, a cseppkőbarlang. Jól  
eldugott helyen, egy kis off road szakasszal megspékelve végre elértük  
célunkat. Iszonyatos hőség, olvadtak a motorok meg mi is, azonban 
Gyöngyhalász  megakadályozván  motorjának  túlhevülését  gondosan 
letakarta azt alumíniumos takarójával. Egy kis séta után megtaláltuk  
a barlang bejáratánál a pénztárt, gyorsan le is lejmolták a csapatot  
fejenként  15  Kunával.  5  perces  várakozás  után  jött  értünk  a 
túravezető és levitte a csapatot a ’hatalmas’ cseppkőbarlangba. Mi  
csak ámultunk és bámultunk… a döbbenettől…, hogy milyen kicsi ez a  
barlang! Ez volt a vicc kategória! 110 méter hosszú cseppkőbarlang.  
Amúgy szép volt, jó volt, a hiba az volt, hogy a tavasszal a BAZI túrán  
megnéztük  az  aggteleki  barlangot,  ami  Európa  talán  egyik  
legnagyobb cseppkőbarlangja és ez után valóban nagyon kicsinek tűnt  
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a rudinei. Így a várakozással együtt kb. 20-25 percet töltöttünk el a  
kellemesen  hűvös  helyen.  Ezután  lementünk  Baskába,  Krk  sziget  
legdélebbi városába.

Itt  ismételten  a 
fürdőzés  és  evés  
örömeinek  adtuk  át  
’hab’  testünket.  Fél  
nyolc fele indultunk el,  
Krk  városban 
tankoltunk  és  gooo.  A 
hazafelé vezető utunk is  
hihetetlen  szép 
képekkel  gazdagította  
emlékeinket,  
naplemente, Rijeka by 

night… apropó Rijeka. Gyöngyhalásznak és Anikónak lenne mesélni  
valója,  ahogy  azt  Halász  már  a  Fórumon  említette  is.  Majdnem 
testközeli  élményük  volt  egy  Peugeot  206-sal,  de  szerencsére  a  
motorosok  védőszentje  rajtuk  tartotta  vigyázó  szemeit  és  éppen  
megúszták  a  dolgot.  Na  innentől  kezdve  sem  Gyöngynek,  sem 
Anikónak nem volt gond az ébren maradás. Az adrenalin szintjük az 
egekig emelkedett. Ezután hosszú éjszakai motorozás következett, ami  
eléggé fárasztó volt, figyelni kellett a felmarások, kanyarok miatt, de 
végül 11 órára hazaértünk. A többiek már otthon voltak és az öbölbeli  
élményeiket  elemezgették.  Mi  is  csatlakoztunk  és  rövid  
élménybeszámolót  tartottunk,  majd  megdumáltuk,  hogy  másnap 
minket is elvisznek élményeik keletkezésének helyére. A só eltávolítása 
után beájultunk az ágyikóba és mély álomba szenderedtünk.

2005. július 15. péntek

Kilenc  körül  ébredtünk,  ekkor  már  Blue  és  Gyöngyhalász  javában 
pakoltak, JuditH kávét főzött…Blue nem találta a slusszkulcsát, szinte  
mindenki azt kereste, míg végül meglett. A tanktáska aljára a mágnes  
felkapta az asztalról a kulcsot, és hát ki nézné meg a tanktáska alját…
No de  a  kulcs  előkerült,  Gyöngyhalász  is  visszaért  leander  gyűjtő  
körútjáról, végül fél 11 körül elindultak haza. Rossz volt nézni, ahogy 
elhajtottak,  tudtuk,  hogy  nekik  sajnos  véget  ért  a  nyaralás,  és  ez  
nekünk is azt jelentette, hogy már a végén járunk. Összepakoltunk és 
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elindultunk  a 
Koromacno  öbölbe 
(Zombiék,  JuditHék,  
Kaktusz,  Pityu  és  
Fecóék).  Feféék  
maradtak  a  helyi  
strandnál.  Talán  egy  
háromnegyed  órás  
motorozás után meg is  
érkeztünk.  Zombiék  és  
mi  az  aszfaltozott  
részen hagytuk a 

mocikat,  a  cuccokat  beraktuk  a  kocsikba,  mert  innen  egy  darabig 
autóval mentünk off road terepen. Egyedül Kaktusz, Pityuval a háta  
mögött,  volt  olyan  bátor,  hogy  végig  lement  motorral.  Az  utolsó  
szakaszt már gyalog tettük meg. Valóban nagyon szép és csendes hely  
volt. Az öbölben csak mi fürödtünk egész nap, hihetetlenül jó időnk  
volt. A fiúk búvárkodtak, Husi élete kockáztatásával, vérző lábakkal  
tért  vissza kagylóvadászatából,  Cila is  megküzdött  a ’sárga tengeri  
szörnnyel’  (300  forintos  Tescos  gumimatrac,  amire  lehetetlen  
felmászni) végül félig meddig sikerrel járt. 
Késő délután ettünk 
a  helyi  apartman 
éttermében,  ekkor 
kaptunk  Bluéktól  
sms-t,  hogy 
szerencsésen  
átértek  a  határon. 
Strandoltunk  még,  
fényképezkedtünk,  
aztán  kilenckor  
elindultunk haza. A 
trió  is  otthon  volt,  
sajnos  Kucsi  
lázasan. A többiek 
még visszamentek Pulába, mi pedig lepihiztünk.
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2005. július 16. szombat 

Negyed  nyolckor  kelés,  pakolás  minden  mennyiségben,  bolt  majd  
reggeli,  szendvicskészítés,  rendrakás  a  szálláson és  10:40-kor goo. 
Zombi-Anikó,  Cila-Rita  motorral,  JuditHék  Pityuval  együtt  öten  az  
Opelban,  Fecóék  a  Focusban,  Kaktusz  motorral,  csak  Ő  előbb 
elindult, mert neki ugye Debrecenbe kellett hazaérnie. A trió is előbb  
nekivágott  Szlovénián  át  a  hazafelé  vezető  útnak.  Így  az  igencsak 
megfogyatkozott  AKMT  Rovinj  felé  vette  az  irányt.  Útközben 
legnagyobb meglepetésünkre egyszer csak mellettünk termett Kaktusz.  
Eltévedt  egy  picikét,  de  nem  sokáig  tartott  velünk,  a  következő  
elágazásnál már meg is lépett, ezúttal a helyes irányban. Rovinjban a  
piacon az otthoni családtagoknak begyűjtöttük az ajándékokat, rakija,  
sajt,  tengeri  herkentyűk.  A nagy  vásárlás  közben,  kb.12  óra  körül,  
Kaktusz küldött egy sms-t, hogy a rijekai alagút előtt 2 km-es a sor,  
utána meg 20 km-es és lépésben halad. Na ez az üzenet nem dobta fel  
csekély csapatunk hangulatát és gondolkodóba estünk, hogyan, merre  
tovább?  Leültünk  egy  étterem  teraszán,  hoztuk  a  térképet  és  
nekiláttunk  bogarászni,  merre  tudnánk  kikerülni  a  dugót.  Pityunak 
támadt egy ötlete, menjünk Szlovéniának. Ő már rengetegszer volt ott,  
tudja az utat is. Cila gyors számításai alapján kiderült, hogy semmivel  
sem  hosszabb  arrafele  hazajönni,  így  döntöttünk,  irány  Szlovénia.  
Három óra körül el is indultunk Koper, Trieste irányát választva. Buje  
városánál tértünk le a 21-es számú útra, Kastelnál léptük át a határt,  
ami egy kicsit lassan ment. Itt is volt sor, kb. 1 km hosszan lépkedtünk  
előre.  A  sikeres  határátkelés  után  a  11-es  úton  haladtunk  tovább  
Koperig,  ahol  rátértünk  a  Ljubjanába  vezető  autópályára.  Itt  
szabadjára  engedtük  egy  kicsit  a  lovakat  és  Ljubjanáig  meg  sem  
álltunk  tartva  a  120-140  km/óra  közötti  sebességet.  Ljubjanában 
tartottunk  egy  hosszabb  pihenőt,  felvettük  a  bőrruhákat,  mert  a  
távolban elég  gyanús  volt  az  ég  alja.  Innen  Maribor felé  mentünk  
tovább.  Ljubjanát  elhagyva  letereltek  minket  egy  sima  hegyi  útra,  
mert itt még nem volt készen az autópálya. Na itt kezdődött a ’horror’.  
Pár kilométer megtétele után elkezdett csöpögni az eső és a távolban 
nagyon  ronda  volt  az  ég,  meg  a  szemből  jövő  motorosok  nyakig  
beöltözve, vizesen haladtak el mellettünk. Aztán jött néhány kamion is,  
akik olyan vízfüggönyt húztak, hogy attól is ázni kezdtünk. Útszélén  
magunkra kínlódtuk a teljes esőruházatot. Ismét nekivágtunk, de nem 
sokat haladtunk, mert egy kocsisorhoz értünk. Közben persze elkezdett  
szakadni az eső. Szerpentin révén nem láttuk, hogy milyen hosszú a  
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sor.  Ami  előttünk  volt,  az  is  elég  hosszúnak  tűnt.  Lépésben  se  
haladtunk. Csak ültünk a mocin,  az eső csak folyt.  Tök király volt.  
Aztán Zombiékkal  úgy döntöttünk,  hogy előre megyünk motorokkal,  
megnézzük,  mi  van,  walkie-talkie-n  közvetítettünk  JuditHéknak.  
Szépen  lassan  előre  is  araszoltunk.  A  sor  tíz  km-es  volt,  így  már  
JuditHékkal is megszakadt a kapcsolat. Beültünk egy buszmegállóba,  
legalább mi nem áztunk tovább. Közben villámlott, dörgött, szakadt az  
eső. A megállótól kb. 800 méterre volt a baleset, ami miatt kialakult a  
torlódás.  Két  órát  ücsörögtünk,  mire  újból  tovább  tudtunk  menni.  
Szerencsére  visszatereltek  az  autópályára  bennünket,  de  az  idő 
semmit sem változott, állt a víz az úton, dörgött, villámlott. Slovenska  
Bistricánál tértünk le a pályáról, Ptuj felé, majd Ormoznál léptük át a  
szlovén-horvát  határt  negyed  tizenkettő  körül  aztán  Cakovec  
érintésével,  éjfél  után  pár  perccel  értünk  Letenyére.  Nagykanizsán 
tankoltunk és irány Lelle. Ekkorra már rettenetesen ki voltunk nyúlva,  
gyakorlatilag  minden  percben  arra  kellett  figyelnünk,  nehogy 
elaludjunk. Husit kértem meg, hogy szórakoztasson minket. Nyomta a 
dumát,  énekelt,   nagyokat  vigyorogtunk  a  bukóban,  szóval  sikerült  
ébren  tartania  minket  és  fél  kettőkor  végre  megérkeztünk  Lellére.  
Pityut már várták a szülei. Ők el is mentek tovább Szegedre. Mi meg 
elmentünk  sörért,  nekem  sikerült  egy  kis  páleszt  is  hörpintenem  
éhgyomorra,  halálfáradtan,  aminek  az  lett  a  következménye,  hogy  
végig vigyorogtam a sörvásárlást, miközben Cila próbált megtartani  
a lábaimon. Megettük a maradék szendvicseket, legurultak a sörök a 
legjobb helyre (pocak), betámolyogtunk a szobába, ahol már meg volt  
ágyazva, bedőltünk az ágyra és teljes filmszakadás másnap fél tízig.

2005. július 17. vasárnap

Fél  tíz  körül  próbáltunk  észhez  térni.  JuditH  és  a  szülei  nagyon 
aranyosak voltak, friss zsemle, felvágott, tea, egyszóval minden mi egy  
jó  reggelihez  kell.  Tünemények.  
Kb.  fél  11-kor  sikerült  újból  motorra  ülnünk  és  elindultunk  haza, 
végig  a  déli  parton,  aztán  Veszprém  és  Győr.  Pontosan  13:00-ra 
érkeztünk meg. 

Utószó

Összességében  mi  nagyon  jól  éreztük  magunkat.  Ezúton  is,  még  
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egyszer köszönjük JuditHnak a szervezését, kitartását és Mindenkinek  
a részvételét. Ez is egy jó túra volt.
Written by Rita

Hozzáfűznivalóm? HMM Az van, nem is kevés….
1., ennyit még sosem áztunk, egyszerre legalábbis
2.,  csodálatos  volt  a  táj,  és  a  környék….utoljára  16  évvel  ezelőtt 
jártam Rovinjban és sajnos meg is látszik rajta az idő. Az a kemping 
ahol akkoriban szálltunk meg,  elhagyatott,  így benőtte  a  gaz….már 
nem törődik vele senki. A tengerpart is kipusztult. Emlékszem kézzel 
tudtam megfogni  a  kis  kékesen  áttetsző  apró  garnélarákokat,  mert 
annyian voltak, de most? Már nem ugyanaz….szinte nulla élővilág a 
part közelében.
3., sajnos az anyagiak ismét elrontották a hangulatot. S itt ismét nem 
szeretnék  nevekbe  bonyolódni,  sem  fix  témákba  –  de  a 
mondandómhoz tartozik. Mikor leértünk még nem volt semmi – ment 
minden a maga medrében. Másnap elmentünk a boltba, ahol nagyobb 
mennyiségben vásároltunk alkoholt. A kérdés rögtön megérkezett  jó 
pár embertől – tőlem is – hogy ez hogyan is legyen, hisz rendben a 
pénz elosztása, de azért senki nem akkora marha hogy antialkoholista 
lévén  fizesse  más  piáját…  Ez  le  lett  tudva,  mert  aki  iszik,  saját 
számlára  vette  a  holmikat…persze rögtön  az  ellentáborból  is  jött  a 
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kérdés, hogy a különféle extrák akkor most milyen számlán vannak (a 
nasi, csokika, cukorka) – természetesen ez is külön számlán volt….
Én ekkor egy olyan ajánlatott tettem, hogy tényleg csak a fő étkezés 
legyen  közös  kasszán,  mert  ebből  balhé  lesz  –  előbb-utóbb  és 
szerintem senki nem szeretné elrontani a másik pihenését.  Ekkor le 
lettem  hurrogva  –  így  mivel  nem Én  voltam  a  szervező  vissza  is 
tértem  a  háttérbe.   De  sajnos  sok  olyan  motívum  volt,  aminek  a 
hatására  nem  kellett  sokat  várni  és  kedden  este  már  robbant  is  a 
töltet……
Nem hiába – általában jó emberismerőnek tartanak.
De sajnos ez várható volt, mikor olyan szituációk voltak az alkohollal, 
ételszámolással-elosztással  mint  mindenhol,  ahol  ennyi  ember  van. 
Tehát ez nem az adott emberek hibája, hanem általánosság mindenhol, 
ahol többen vannak és „közös lónak túrós a háta”.
PL.  egy  gyerekre  mennyit  számoljunk?  Egy  olyan  emberre  aki 
reggelre  csak  kávét  iszik  és  a  nap  folyamán  1x  eszik-  mennyit 
számoljunk…..
Így viszont a robbanás hatására megmutatkozott egy-két ember foga-
fehére – így a hangulat lezuhant a béka feneke alá……
Ha már az elején valaki is hallgat rám, akkor bizonyosra veszem, hogy 
nem történt volna meg ez, hisz nem lett volna alapja az egésznek….
De ez is egy tanulság! Ekkora létszámnál – ekkora igénykülönbségnél 
nem lehet közösködni….
Szerencsénkre  azonban  a  vihar  nem  volt  nagy,  így  a  szabadság 
folytatódott……
4.,  Én sajnos csak péntekig tudtam maradni, mert szombaton délután 
14  órakor  már  melósruhában  voltam  a  munkahelyemen.  Így  Én  a 
csütörtöki  napot  nem  áldoztam  a  KRK  szigetre,  mert  ismerem  a 
határaimat…..a  maradék  csapattal  mi  elmentünk  csütörtökön  a 
Koromancho-öbölbe, és ott töltöttük a napot.
Ebédnél a hegyoldalban lévő éttermet részesítettük előnybe – bár nem 
is tudtunk volna mást tenni, mert 10km-es körzetben nem volt semmi, 
csak a hegy, szikla, tenger, még több tenger, és még több szikla…..
Itt a forróság és a sós víz által okozott kiszáradás megtette a hatását.
Azonnal lecsúszott 6dl jéghideg üdítő (cappy – 40%-os gyümölccsel), 
majd  mivel  éreztem  hogy  ez  nem  segít  egy  1,5L-es  ásványvízet 
rendeltem……..a nap további része eltelt. Másnap reggel viszont arra 
ébredtem hogy egyre jobban romlik az állapotom, így 6-kor 39fokos 
lázzal  és  csodálatosan  begyulladt  mandulákkal  ébredtem.  De  ugye 
nem  volt  mit  tenni….haza  kell  mennem….10  órára  semmi  nem 
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változott,  csak  a  poénok hatására  lett  egy  kicsit  jobb kedvem.  Kb. 
10:30-kor el is tudtunk indulni Gyöngyhalásszal  (neki is hazakellett 
mennie)  –  így  legalább  dögvészesen,  de  nem  egyedül  kellett 
Balatonszentgyörgyig gurulnom, ez némileg biztonsággal töltött el…..
Az út fárasztó volt, de gyors…..8,5 óra alatt már itthon is voltam, de a 
végkimerültség határán.
Másnap  nem  változott  semmi,  de  tudtam  hogy  nincs  ember,  így 
betegen, de be kell mennem…….
Eltelt 3 nap mire jobban lettem – közben persze végig melóztam…s 
egy hónapig nem is történt semmi……semmi különös 2 pici HGK-t 
leszámolva.

2005. július 29   táv: 450km           Borkörtúra                      (XXIX)
Gondoltam ismét  egy  vicceset és  ezt  fel  is  tettem  a  fórumba.  A  
cél??? Semmi különös. A tavaly decemberi bulin vásároltam Egerben  
a Szépasszony-völgyében egy üveg Egri Medina nevezetű bort – egész  
pontosan  a  16-os  sz.  pincében,  és  ugye  ott  is  fogyasztottam  egy  
keveset. Bár igaz, hogy nekem ugye az a kevés is sok volt
Valahogy megkívántam a bort, de nem akartam ezt az „emlék” bort  
felnyitni….nekem  az  emlékek  mindig  is  értékek  voltak,  ha  jók-  ha 
rosszak.
Így  feldobtam  a  tervet  –  ami  nem  tartalmazott  mást,  mint  egy  
egynapos gurulást 1 üveg bor megvásárlása miatt
Az  útra  csak  Nobadi  kísért  el……és  sikerült  kifognunk  a  nyár 
legforróbb napját.

Az  út  során  megvolt  
minden  amit  
szeretek….speederkedés,  
kanyarvadászat, szép táj,  
napsütés,  megvolt  a  bor 
is.
Visszafelé  gondolván 
egyet  úgy  döntöttünk,  
hogy  a  Siroki  
motorostalálkozó  felé  
hajtunk, és ha be nem is  
megyünk,  de  megnézzük  
mennyi  a  létszám.  A 
kanyar kanyart követett,
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majd  az  egyik  kanyarban 
egy  integető  motoros  és  
másik  kettő  állt  az  út  
szélén.  Gondoltam  hátha 
baj  van, így lassítottam és  
ekkor  vettem észre  hogy  a 
majd  egy  éve  nem  látott  
első bikerom NITA áll  ott.  
Mivel más a motor és Én is

változtam  –  először  csak  nekikezdte  hogy  vigyázzatok  mert  a  
kanyarban  olaj  van  ,  és  épp  a  rendőröket  várjuk,  mert  az  egyik  
motoros elesett…..majd mikor nekivetkőzök és vigyorgok, akkor ismer  
csak fel….Megnéztük tehetünk e valamit, majd mikor meggyőződtünk,  
hogy  semmi  baj,  csak  a  biztosítás  miatt  kell  a  hatóság  tovább  
indultunk. Mátraszentimrén betértünk a kedvenc Szlovák csárdámba, s  
onnan már hazafelé gurultunk……
Költség:  7000(benzin)  1000(bor)  2000(kaja,  üdcsi)  Ezt  követően 
szintén nem telet sok idő és Emi vett rá egy kis szlovák konyhára. 
Ezt megspékeltettem egy kis várlátogatással is – hogy ne csak azért 
menjünk – hogy mehessünk
2005. augusztus 3. Táv: 514km  Szlovák HKG                          (XXX)
XXX,  de  nem tripla  X   Tehát  Emivel  kettesben  nyomtunk egy  laza 
napot Mivel  a  2A  már  uncsi  volt,  így  a  kertek  alatt  gurultunk  fel  
Párkányig. Útközben belefutottunk az Üvegtigris 2 forgatási helyszínére 
is. Itt csináltunk is pár képet Majd indultunk tovább.

A  határon  szóltam  Eminek,  hogy 
mivel  nem  vagyok  100-as  így  a 
kanyarokat  most  ha  lehet  
hanyagolnám….
Elindultunk.  Kanyar,  kanyar  és  
kanyar….és  még  több  kanyar……. 
Egy  kúton  megálltunk  inni  egy  
kávét, mire kérdőre is vontam, hogy 
hol a fenébe vagyunk,  mert  az Én  
térkép alapján nem a főúton 
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vagyunk, amibe csak 1-2 kanyar van jelölve.  
Összeegyeztettük a térképeket – mire kiderült  
hogy a Levice (Léva) felé 3 út megy. Ebből 1  
főút és 2 mellékút ami közül az egyik tiszta  
kanyar a térképen is. A poén? Emi térképén 
csak ez az 1db út szerepelt
No  mindegy….  Felmentünk  Léva  várához,  
majd pár fénykép után folytatuk az útunkat,  
ami  egy  kis  kaja  volt  –  természetesen 
Visszafelé  Selmecbánya  (Banska  Stiavnica)  
volt az irány és úgy rá a 66-os útra. Sahynál  
viszont elkapott minket ismét az eső…. Még 
szerencsénk volt, épp betudtunk gurulni egy  
kútra.  Nem  maradt  más  mint  az  
alapfelszereltség  kihasználása  –  vagyis  az  
esőruha  elővétele.  Innentől  apróbb 
megszakításokkal,  de  hazáig  dőlt  ránk  az  
áldás……Ellenben  király  volt…….mikor  
hazaértem full fáradtan zuhantam az ágyba,  
hisz  már  megint  éjszakás  műszak  után  
voltam……Költség:  8300(benzin),  
2000(kaja, üdcsi, kávé)

Ezt követően jött a meló ezerrel..
S eljött augusztus 10.-e…..reggel 40 fokos lázzal ébredtem, és olyan 
begyulladt mandulákkal, hogy először azt hittem mumpsz. De a volt 
főnököm miatt már nem mertem itthon maradni…
Ó igen! Ez aranyos sztori…
Emlékeznek! Tavaly október 14….
Baleset,  rendőrség,  kórház,  biztosító,  kárügyintézés,  2  hét  fekvés, 
fájdalmak….és ugye egy 1 hónapos csecsemő.
Szavakkal  nem  is  tudom  leírni  a  főnökömet……de  mégis…
megpróbálom.  Érzéketlen,  baromagyú,  önző,  nagyképű,  tudatlan, 
béna, lúzer, faszfej tudjátok mit csinált??? Tessék…
2 hétig voltam ugye itthon – és a szülés miatt épp előtte fogyott el a 
maradék  10  napomból  7-8  db  –  már  nem emlékszem pontosan,  a 
lényeg, hogy volt még pár darab.
Ez a szarházi köcsög, meg elvolt…….egészen tavaszig a béremelésig, 
mikor  is  a  szakszervezetek  által  megbeszélt  nevetséges  összeget 
kellett osztania. A téma egyszerű. X% kötelező, de XX a normál….
Én pedig mit kaphattam? Az X-et….
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Ezt követően természetesen beszélgettünk egyet, amibe kereste mind 
Ő,  mind  a  saját  közvetlen  alfőnököm  is  a  lehetőséget  hogy  ezt 
megindokolják, de mint mindig a légből kapott indok nem elég – hisz 
percek alatt megtudtam cáfolni…..
A  vége  pedig  ettől  a  szemétládától  jött…..Azért  ez  az  óriási 
béremelés,  merthogy  ÉN  mekkora  gennyláda  vagyok,  hogy  mikor 
elfogy a szabim – kiíratom magam az orvossal táppénzre……
Magyarul – ez az ember az egészet poénra vette, s bár a napi témám a 
rendőrségi ügy volt, a biztosító rendezése mégis azt hitte hogy kamu 
volt az egész…..kár hogy a motort nem látta, de szerintem még arra is 
kitalálta volna hogy direkt tömtem tele sárral…..
Ismét az arany igazság! A GOND az emberrel van…..egy emberrel!

No! Tehát nem mertem itthon maradni, mert már így is Én keresem a 
legkevesebbet  a  velem  egy  szinten  lévőknél……amit  csak  hogy 
fixáljunk…..30.000ft a különbség…..
Így  felkeltem,  mászkáltam,  majd  össze  estem…..  A  feleségem 
telefonált  be (Felnőtt  szakápoló),  hogy mi a  helyzet  és  hogy NEM 
TUDOK menni dolgozni, hisz járni sem tudok.
Délután orvos…..majd haza…..s elkezdődött egy injekció kúra.
Másnap  nem javult  semmi,  s  a  láz  csak  egyre  emelkedett.  Minden 
kórházi  praktikát  elővett  szegény  a  tarsolyából  és  nyomta  belém a 
lázcsillapítókat.
Harmadnapra  a láz ráment a  szívemre – gondoltam, mert  már nem 
tudtam sem inni, sem enni, mert a nyelésnél  „mintha egy vascsövet 
vertek volna a szívembe” érzés volt…..Utólag kiderült hogy már nem 
volt nyelőcsövem…..mert  ami odabent van, az már vagy össze volt 
nyomódva, vagy össze volt tapadva.
Ismét  irány  az  orvos,  ahol  nem  tudtak  semmi  mást  mondani, 
felküldtek  Budapestre  egy  kórházba  vizsgálatra.  Mikor  kiértünk  a 
kocsihoz köhintettem egyet, mire a kezeim vérben áztatott végtagok 
lettek.  Azonnal  hívták  a  rohammentőt  és  pár  perc  múlva  már  a 
törökbálinti Tüdőszanatóriumban voltam…..merthogy tüdőembóliával 
vittek oda. Az asszonyka hulla sápadt volt mikor utoljára láttam, és ez 
volt az a pont mikor Én is megijedtem, hisz mivel szakmabeli – csak 
tudja, hogy mi az a tüdőembólia…..és ha Őt sokkolta akkor az már 
gáz… Ezután jött 5 nap Péterffy kórház….merthogy a gond egyszerű 
volt…Mandulagyulladás egy kis kiszáradással spékelve…
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Igen  ám…..végre  pár  nap  kórház…Ezt  csak  nem veszik  be  úgy  a 
szánalmas főnökeim, hogy kamuzok.
A gond nem is ezzel volt, hanem egy dologgal, ami nagyon zavart. 
Tavasz óta ment egy kis akció a háttérben. Ez nem volt más mint egy 
kis  segítség,  támogatás  a  magam  felajánlásával  a  Bátortábor 
Alapítványnak, ami annyiban merült ki, hogy a társaim bevonásával 
elmenni  a  gyerekekhez  és  megmotoroztatni  őket  egy  kihalt 
útszakaszon.
Miért?  Mert  csak  a  saját  lányomat  kell  megnézni,  és  a  többi 
gyerkőcöt. Nem elég, hogy tetszik nekik a motor, mint tárgy, eszköz, 
de ha még fel is ülhetnek rá – azokat a csillogó szemeket kell látni.
Így a kórház utolsó napja tömény telefonálgatás volt, hogy akkor most 
mi  lesz??  Hisz  Én  tudtam  egyedül  minden  részletett,  és  még  egy 
Internetes gép se volt a közelembe.
Megoldás??
Hazamenni……az 5. Napon úgy indítottam, hogy kiültem a kórház 
folyosójára, hogy Én márpedig hazamegyek…..
2  napja  lázmentes  voltam,  már  tudtam inni  is,  és  enni  is,  de  csak 
lightosan. Másnap pedig irány az orvos. Ő még folytatatta az injekció 
kúrát, s pihenésre intet, de mivel tudta hogy milyen vagyok – így csak 
annyit  mondott  –  lassan  és  ne  egész  nap,  s  ha  kiver  a  víz  akkor 
azonnal pihenjek le.
Ennek eredménye nem lett más, mint hogy irány az alapítvány és este 
haza.  De részletesebben…..
2005. augusztus 17.     Táv: 250km   Bátortábori HELP      (XXXI)
Tehát  az  orvos  után,  gépre  fel  és  irány  Hatvan.  Titokban,  mert  a  
többieknek nem mertem semmit mondani, hisz kétséges volt….most az 
egyszer megfogadtam az orvos utasítását – mert a kórház nem igazán  
jött be

Tehát  elmentem…..A  megbeszélés  alapján  az  AKMT  tagjain  felül  
sikerült a tavaly kiváló emberekből összeállt csapatott is beszervezni.
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Oka? A gondokat leszámítva jó fej emberek – akik szintén szeretik a  
gyerekeket – így bár nem azonnal, de a meghívásra igent mondtak.
Hatvanban így már nem is tudom hányan de több mint 20 motor volt a  
60-70 gyerekre/táborosra.  Mikor  megjelentem láttam az  arcokon a 
döbbenetet és az örömöt – és ez volt az a pont mikor éreztem, hogy  
barátok közt vagyok, mert számítanak rám.
A  gyerkőcök  gondolom  élvezték  a  motorozást  –  de  a  visszhang 
szerintem ezt elég jól mutatja:
„Kedves  Blue és  mindenki,  aki  eljött  hozzánk és  lázba hozta  a 
gyerekeket  és  cimbiket  egyaránt!  Nagyon  köszönjük,  hogy 
eljöttetek,  ránk  szántátok  az  időtöket,  amit  a  legnehezebb,  az 
energiátokat, a figyelmeteket. Óriási volt látni a csillogó arcokat, 
meg hallani, amikor a kiskamasz fiúk, akik nem nagyon szoktak 
lelkesedni,  megjegyezték,  hogy na  azért  ez  már  valami.  Jó  volt 
körbenézni az ebédlőben, amikor nagy fekete ruhás emberek ették 
a  tejbegrízt  velünk.  A  gyerekek  másnap  is  sokat  emlegették  a 
motorozást.  Amikor  a  lezáráson  kérdeztem,  na,  és  mire 
emlékeztek, mi történt velünk ezen a héten? A gyerekek kórusban 
kiabálták: Száguldottunk a motorokkal! Az biztos, hogy egy életre 
szóló  élményt  okoztatok  ezeknek  a  gyerekeknek.  Jó  volna,  ha 
jövőre  is  jönnétek,  esetleg  a  nagyokhoz.  Külön  köszönöm  a 
kendőket, a gyerekek folyamatosan viselik, a tiéteket a Színpadon, 
a záró műsorokban is felvették egy csomóan. Mindenkinek nagy 
ölelést küldök a gyerekek és a cimbik nevében: Linda „
Tehát  ez  jól  sült  el!  Hazafelé  nagyon  jó  tempót  tudtam jönni,  így 
hamar hazaértem.Az injekció hatására pedig egyre jobban lettem.
Augusztus  20.án  tartotta  Fefe  a  szülinapi  zsúrját,  amire  szintén 
mindenki megvolt híva, de csak páran értek már rá – így leugrottam 

Adony túlvégébe és nyugodtan elültem, míg a többiek mozogtak.
A meleg néha kivert – mire rögtön jött a kérdés: „Jól vagy?”….
Igen jól voltam …..
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Persze a meló se váratott sokáig így irány vissza a gályába.

Kiderült,  hogy  a  „kedvenc”  Főnökömet  száműzték  egy  talpnyaló 
miatt, akiben ennyire bízott meg…..mert bízza a hallomások alapján 
egy jó nagy adag volt az Ő része is, hogy a csávó elmenjen tőlünk….
Az új góré (nálam 1-2 ével  idősebb) is megkeresett,  de valahogy a 
valós érdeklődést fedeztem fel a hangjában s nem a gúnyt.

Közben eltelt az augusztus……de a tervezés nem állt meg!
Mivel már sem idővel, sem anyagiakkal nem voltam bősséggel,  így 
egy nagy túrát szervezetem, egy utolsót az idei szezonra.
S a cél mi más lehetne mint SZLOVÁKIA, de már a felső terület.
S mivel már rég megszerettem volna Árva várát, így az is belett építve 
az itinerbe.

2005. szeptember 17-18. Táv: kb. 900km Szlovák menet   (XXXII)
Hű de korán keltem, de ugye ilyenkor ki tud sokáig aludni???
Szóval  5-kor  Én már  kint  sürgölődtem a  motornál  a  vak  sötétben,  
majd indulás. Az első utam, mint ilyenkor a benzinkútra vezetett, ahol  
megitattam a paripát, és gumit ellenőriztem. Ezután mivel közeledett  
az idő elindultam a találkozási pontra.
Ekkor értesített Kucsi, hogy Fefe barátunk még elszalad a cuccaiért  
Fehérvárra, mert se, útlevél se semmi nem volt nála
Így bevártam JuditHot és 6-kor hajrá…
Százhalombattánál felvettük még Nobadit és Ákost így hármasban (3  
motor)  haladtunk tovább…
Mivel  Fefe  tényleg  „szaladt”  így  a  2  adonyi  gépet  már  a  Fő  
találkapont előtt kaptuk el…
A találkapont  Dunkaszinél  a  2A-n lévő  Shell  kúton volt,  ahol  már  
gyűlt a nép…..és utánunk is még gurultak be páran..
8:00 indulás…
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Váctól már nedves volt  
az  aszfalt  és  
iszonyatosan  ködös,  
párás volt a levegő, így 
a  határra 
érkezésünkkor  már 
nedvesek  voltunk.  Itt  
mivel várható volt hogy 
eső  is  lesz  mindenki  
beöltözött……
szerencsénkre,  mert  
ahogy  beértünk  
SAHYba 

(2km)  már  szakadt  is  az  eső..  9  után  pár  perccel,  uccu  neki  
…..haladjunk Az induló létszám 24 motor és 38 fő volt……….

A 66-os úton felgurultunk Banka Bystrica (Besztrecebánya)-ig, majd 
az 59-esen haladtunk tovább……egészen egy kútig… Ott a hangulatot  
nagyon megcsapta az eső….és bár engem nem érdekel, most utoljára  
megeset a szívem az ázó –fázó emberkéken, így egy gyors szavazás és  
a várak helyet irány a szállást adó VRUTKY városa….. 

Az 59-esről egy mellékúton (nagyon jó kis szerpentines) átjutottunk a  
65-ösre,  s  így  Martinba,  majd  Vrutkyba…..és  az  eső  csak  eset  és  
eset…..  A  szállást  a  HEPEX utazási  iroda  által  rendeltük……..  Itt  
jegyezném meg, hogy amiről nem látsz képet, oda ne menj, és ha lehet  
ezt a céget, felejtsd el….egy iszonyat volt a szállás…..és amit kértünk  
abból egyedül az volt, meg ami a tényleges minimum: száraz ágy és jó  
reggeli……de összetetten egy katasztrófa volt…….talán még a kilátás  
adott okot némi vigaszra…
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Szóval  megérkeztünk  
és mikorra sikerült a  
motorokat  is  
biztonságos  helyre 
juttatni  egy  kívülálló  
segítségével mindenki  
elvonult  és  száradni  
kezdett,  száradtak  a 
ruhák  mindenhol  és  
minden  körülmények  
közt
Majd  nyakunkba 
vettük a várost és 

elemózsiát  kerestünk…..  A  csapat  itt  szétszakadt….egy  csapat 
pizzázóban  kötött  ki,  a  többiek  a  vasúti  étteremszerű  
kajáldában….majd  egy  nagy  sétával  vezettük  le  páran  a  fölös  
kalóriákat….  Este  visszaértünk  szállásra,  ahol  is  egy  új  itinert  
találtunk ki, hisz az első nap volt a lényeg (Árva vára)…..ezért ennek  
fényében  kellett  valamit  kitalálni.  Majd  éjfélkor  elcsöndesedett  
mindegyik szoba….. Másnap reggel egy régi katonaébresztőt fújtam 
mire páran kikászálódtak, és nagy mosollyal elküldtek a francba de 
legalább fent voltak 8 előtt már mindenki várta a reggelit, ami bár  
ne volt választékos, de finom volt és számomra elegendő mennyiségű  
(4db nagy virsli 3 fajta szósszal, teával)

9  után  már  el  is  tudtunk  
indulni…
Az első utunk egy kútra vezetett,  
majd nyugat felé fordultunk 18-
ason..  A  jobb  oldalon,  egy  
sziklacsúcson áll egy várrom, ott  
leálltunk pár kép elkészítéséért,  
majd  pár  kilométer  múlva 
megtekinthető a STRECNO-i vár  
is szintén egy szikla tetején….

Az úton haladva balra kell fordulni, hogy feljuss….ezt mi kihagytuk.
Az úton haladva megérkeztünk ZILINA városába, ahol is az 583-asra  
fordulva visszafelé tartottunk keletnek……. Itt a csúcs számomra egy 
hegy átmászása volt, ahol is olyan praktikusan csinálták meg az utat,  
hogy nem volt 1db kanyar sem Egyenesen fel, majd le a kb. 15-20% 
emelkedőn……király volt Az 583-as belevezetett  a 70-es  átkötőbe  
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ahol  balra  tartva  megérkeztünk  az  59-esre  és  így  Oravsky  
Podzamokba…..vagyis Árva várához…

 
A parkolás 20 korona/motor volt,  
a  belépő  100  korona,  a  
fényképezéshez  pedig  külön  kell  
venni  egy  matricát  50 koronáért  
és a kamerázás is külön fizetendő 
– de ezt már kihagytuk
A várnézés nálunk majdnem másfél órát vett igénybe, a belünket  
kiköptük a sok lépcsőtől, mászástól- ellenben az ár a látványt bőven  
fedezi…..kár  kihagyni  ezt  a  várat,  ha  már  olyan  megszállott  
várturista, vagy mint Én…. Mikor leértünk egy laza hami, pihi után  
a maradék  csapat  (páran  már elindultak  hazafelé)  elindult  Sahy 
felé…..
Az 59-es iszonyatosan szerpentines, jó minőségű út, szóval ajánlom 
mindenkinek….  Az  egyik  csúcson  áthaladva  valami  síközpont  
van…..az  utat  pedig  áthidalja  egy  fémszerkezet…  Itt  volt  egy  
hőmérő……  6  fok………ja  akkor  már  érthető  miért  fázunk 
Besztercebányánál  egy  gyors  megállás  melegedés  céljából,  majd 
irány Dobra Nivánál a szokásos kis csárdánk egy kiadós Brinzevé  
Halusky  (Juhtúros  sztrapacska)  ürügyén Kb.  fél  hatkor,  pedig  
uccu  neki  irány  haza…..pár  megállással  fűszerezve  Én  személy  
szerint 20:56-kor léptem be a lakásajtón……
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Költség:  16000  (benzin),  10  euró  –  
2500ft/fő  (szállás),  2  napi  étel-ital  
egyénileg,  20  korona(  150ft)  a  
parkolás, 100 korona (750ft) a belépő  
árva várába, 50 korona a fényképező  
jegy.  Tehát két  személynek ez olyan:  
30.000ft 

Az  esőt  leszámítva  az  első  napra, 
valamint  a  másnapi  hegyvidéki 
zimankót  nagyon  jól  sikerült 
szerintem  ez  a  túra.  Volt  minden! 
Hangulat,  motorozás,  vár,  hideg  s 
meleg,  nedves  és  száraz…..minden 
Nano  már  fel  is  dobta  itt  az  ötletet, 
hogy  mivel  tényleg  csak  napok 
lehetségesek  innen,  mit  szólna  a 
csapat  egy kis hamitúrához ismét, de 
most kivételesen nem kajálda, étterem 
lenne  a  cél,  hanem  egy  szép 
környezetbeli szalonnázás.
A létszám szintén  megvolt  így  irány 
Törökmező a túra után 1 héttel…..
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2005. szeptember 25.  Táv: 320km  Törökmező      (XXXIII)
Résztvevők:
Blue+Viki,  Fefe,  Kucsi+Teca,  Biriék,  Dodo+Ancsa,  Kati,  
Pyerre+Nita,  Potti+Ildi,  Bex,  Elfék,  Ares & Szilva,  Nano+Nanoné  

Ismét  egy  haskerekítőtúrára  voltam  kiéhezve.  Eszembe  jutott  egy 
régebben látogatott hely,  név szerint  a Törökmező. Itt  lehet aludni,  
éttermezni, SZALONNÁT SÜTNI, erdőt megjárni, meg ezernyi dolgot 
csinálni,  amit  a nyilvánosság és  lustaság miatt  mellőzök.  Ráadásul  
elég közel van a lakóhelyemhez. Nem volt más hátra, mint feldobni a  
Motoros Cimbiknek.  Nagy meglepetésemre igen sokan jelentkeztek.  
Délelőtt 1/2 10-kor volt a találka a megszokott 2/A Dunakeszinél levő  
Shell-kútjánál.  10  órakor  elindultunk  a  hamikázó  hely  felé.  Elég 
gyorsan  és  forgalommentesen  sikerült  elérni  az  energia-bevitelre 
szolgáló helyszínt. Nekiláttunk a tűz felélesztésének, füstösen bár, de  
sikerült.  Közben  elkészültek  a  nyársakra  telepített  kalóriabombák.  
Tisztességesen belakmároztunk. 

Ezután egy kis pihegés  vette  kezdetét.  Volt  aki  elvágódott,  volt  aki  
sétálásra adta a fejét a közelben. Teljesen feltöltődve összepakoltunk  
és elindultunk (motorokkal) a közelben levő kilátó fele.  Jól  kiláttuk  
magunkat. Újból motorra, mert Zombinak ígértünk kóstolót, ugyanis  
Ő nem tudott jönni a melója miatt. Tehát irány Szob. Itt átadtuk az  
egységcsomagot. Dumcsiztunk egy jót, ittunk egy kv-t. Irány haza. Mi,  
Dodoék és Pyerrék Letkésen, Sturovón át vettük az irányt, a Többiek a 
2/A  fele.  Egy-két  csepp  eső  kíséretében,  igen  jó  tempóban  haza  is  
értünk.  
Igen jól éreztem magam és örülök, hogy ilyen jó csapat jött össze.

Írta: NANO
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Ezt  követően  egyre  jobban  hűlt  a  levegő,  így  már  csak  kisebb 
gurulásokra került sor, de ez is főként magányos akciók voltak, míg az 
egyik napra kicsit jobb időt ígértek……már ha igaz is lett volna
Kigondoltam egy tényleg picike kört (nekem ez 60km volt), de mivel 
Százhalombatta  az  igazi  városom,  így  ideje  volt  végre  elmenni  és 
megnézni a Halom sírokat. Feldobtam a nettre, de a hideg miatt sokan 
már nem éljenezték az ötletet. Egyedül Bex és Szami jelentkezett, 
de Ők is kocsival jöttek el….
A többiek közül a bátrabbak még el-elgurulgattak kis HKG-kra, de a 
meló miatt Én már nem tudtam elmenni….
Így Ők gurultak október 1, 8, 9, 16.-án is egy-egy kört.

Én  Bexékkel  22.-
én  találkoztunk  és 
meg  is  néztük 
Százhalombatta 
nevezetességeit. 
Így  sorra  került  a 
halomsír,  római 
híd  és  a  lényeg  – 
egy  Pizzéria,  ahol 
jó öcsém készíti az 
étket  –s  így 
természetes 
módon  extra 
adagot  kaptunk, 
amivel 

férfiasan, de meg kellett küzdeni. Ezt követően pedig már annyira 
megvolt  nyúlva  a  láncom,  és  az  időjárás  is  annyira  a  rossz  arcát 
mutatta, hogy nem volt már gurulás, maximum egyéni akciókban egy-
egy kis kör édesanyámékhoz, Dunaújvárosba, és a környéken……
Mivel idehaza rabló gazdálkodás van a boltokban, így ismét feljött 
egy  Louis  járat  gondolata,  vagyis  összebeszélni  kinek  mi  kell,  kik 
mennének ki Bécsbe.
Hogy miért vállalunk ekkora utat??
Csak egy példát mondanék. Nekem a láncszett amit vettem, idehaza 
38.000ft.  Ezt  kint  megvásároltam  103  euróért  vagyis  az  akkori 
árfolyamon számolva 27000ft-ért……és ugye  nem csak egy láncért 
mentünk ki.
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A  saját  számlámat  tekintve  kb.  egy  olyan  30-40  ezer  forintot 
spóroltam meg.  Néha tényleg  körül  kell  nézni  a  kínálat  és  az  árak 
között, mert akár egy nagyobb túra teljes árát meglehet spórolni, és 
ugye ez sosem rossz.
Ezért a végére úgy jött ki a lépés, hogy 3an neki is vágtunk az útnak, 
és mindenkinek meghoztuk azt amit kért. Természetesen mindig van 
olyan,  hogy  hiánycikk,  de  szerencsénkre  ez  most  tényleg 
elhanyagolható mennyiség volt.
Egész  pontosan  Fefének  nem  tudtam  megvenni  1  dolgot,  és 
magamnak egy féklámpaburát. A félreértések miatt – volt bura – de 
még mennyi volt, ellenben nem az amit Én szerettem volna (jobbak 
voltak) s épp ezért drágábbak is.
Kb. 12 órára értünk ki a hölgyekkel, és itt kezdődött meg az amitől 
minden férfi fél.
Én ugye konkrét listával szálltam meg a boltot és egy eladót is azonnal 
letámadtam,  így kb. 30 perc alatt Én kész is voltam, megpakolva 
tologatva  egy  bevásárlókocsit….a  hölgyek?  Még  csak  az  esőruhát 
próbálgatták…..utána  a  cipőket…..utána  a  kesztyűket,  vesevédőket, 
sapkákat, sálat és minden ruhaneműt.
Így szépen eltelt a perc, majd az óra, majd a következő óra…..a végére 
pedig már Kati is megunta – de a barátnőjén a tipikus „beszabadult a 
gyermek  a  játékboltba”  szindróma  volt….így  majd  16  órakor 
tudtunk csak hazaindulni. 
Ezt követően az időjárás ismét ocsmányra fordult, így sajnos be kellett 
látni, hogy az idei év ennyi volt szegény motorosok számára.
A szervízelés megtörtént,  így a motorom kint várja a garázsba a jó 
időt  –  csakúgy mint  minden  ember,  aki  már  megtapasztalta  ezt  az 
életérzést.
Jelenleg  december  3.-a  van.  Jó  idő,  szép  napos,  de  már 
kiszámíthatatlan.  Idén még egy összejövetel van számításban – egy 
igazi szilveszteri buli Dodoéknál…..
S hogy milyen lesz??? Legyen a következő könyvem kezdete………. 
De vegyük számításba az idei évet, hisz mint már említettem – ismét 
számot kell adni az évről…..
1., Nem maradtam egyedül – bárhogy is szerették volna a haragosaim 
vagy irigyeim.
2., legurult távolság? Kb. 13000km a megannyi  tervezett és HKG-s 
túrákon, ezt számolja össze aki akarja.
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3., Létszám? Mindig változó….jönnek és mennek az emberek, de a fix 
MAG azóta is együtt van, s ha épp nem potyognak cigánygyerekek az 
égből – ŐK mindig velem tartanak.
4., Baleset? Idén is zérón áll a mutató – és az első év, hogy engem se 
ért baj
S hogy merre jártunk 2005-ben???
Íme:
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Útószó
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Tehát  voltak  jó  és  rossz  idők  –  de  az  idei  évet  végre  úgy  sikerül 
zárnom, hogy azt érzem, amit szerettem volna érezni!
S hogy mi lenne ez??? A válasz egyszerű!
Van  értelme  bárkinek  is  magára  venni  néha  a  feladatokat,  mert 
egyrészt olyan csapat állhat össze amire vágyik, és olyan helyre jutthat 
el, amik eddig csak álmok voltak számára.

Ezúton szeretnék köszönetett mondani azoknak az embereknek, akik 
az elmúlt 2-3 évben velem voltak és megjelenésükkel támogatták azt 
amire a gondolataim késztettek.

Nem szeretnék most sem neveket kiemelni, mert aki úgy érzi, hogy ez 
rá vonatkozik tudni fogja.

Megköszönném mégegyszer a beszámolókban nyújtott segítséget
Gyöngyhalásznak

Cilánénak
Nanonak
Eminek

Beardnek

A fényképek és videó állományok elkészítésébe résztvevő tagoknak 
azt, hogy 2 év alatt összesen 14 DVD-t tudtam összeállítani a túrákról 
átlag 6-7 órás időtartalommal, tehát kb. 100 óra.
Itt  nem  emelnék  ki  szintén  neveket,  mert  nem  szeretnék  senkit 
kifelejteni de a szám nagy.

Mely  talán  segíti  az  embereket  az  objektív  véleménynyilvánításba, 
hiszen nem csak az Én általam írt beszámolók tudnak megvillágítani 
dolgokat.

S hogy most a 2005.-ös év végén mi és mekkora az AKMT nevezetű 
baráti  társaság,  azt  szemléltesse  a  jelenlegi  taglista  és  az  országos 
elhelyezkedés……

A nevek – akik jelenlétükkel emelték a 2005-ös évet
Tessék:
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Név Motor
Viki utas
Öcsi 400 Vulkán
András 650 Freewind
Old Wing 1500 Gold wing
Nobadi 535 Virago
Myco 650 Vstorm
Varadero 1000 varadero
Nita 250 Marauder
Fefe 650 Vstorm
Elf 1200 Bandit
Riki utas
Emi 800 Marauder
Gyöngyhalász 800 Indruder
Ares Dr Big
Szilva utas
Bex 500 Gs
Szami utas
Csabataxi 600 Bandit
Ákos 1000 Fazer
Zombi 1600 wild star
Anikó utas
Anita utas
JuditH utas
Husi utas
Kucsi 850 TDM
Teca utas
Old Piet 500 Gs
Cila 650 Deville
Ciláné utas
Beard 650 freewind
Évi utas
Taki67 600 GSXF
Pyerre 600 XJ diversion
Pyerrné – Nita utas
Janó 600 Hornet
Biker 650 BMV
Nano ER5
Nanoné utas
Brumi utas
Dodo 1000 Fazer
Dodoné utas
December – Kaktusz 600 CBRF
Af2 650 Vstorm
Gstibb – Vstibb 650 Vstorm
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Vstibbné utas
Attis001 500 Gs
Pepe ?
Csülük ?
Kati 250 CBF
Dóri utas
Ádámka 600 Fazer
Csaba 600 CBR
Tommy ?
Mariann utas
Gergoe 1000 Fazer
Derdi ?
És még sokan mások, akik nem kérték regisztrálásukat,  így pedig a 
taglistában nincs nyomuk……

Találkozunk a 2. könyvnél…………..
Addig  is…..  Széles  útat  és  gumifákat,  olcsó  benzint  és  normális 
autósokat kívánok minden motorosnak…..
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