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Előszó

Nagy  szeretettel  üdvözöllek  kedves  olvasó  a  2.  BLUE  BOOK 
olvasásának megkezdésével. Az első rész befejezése óta eltelt ismét 
egy röpke kis időhalmaz, és ugye megannyi új élmény – jó és rossz 
egyaránt ért engem, no és ugye folyamatosan ismertem meg új és új 
embereket. Jelen pillanatban csak ez maradt. Sajnálatos módon a két 
rész befejezése között olyan kormányzati intézkedések voltak, amik 
igencsak  megnehezítik  akár  egy  könyv  megszületését,  akár  a 
hétköznapok életét egy motoros ember számára, aki még tartja magát 
a rendes, csendes, „törvény” tisztelő állampolgárok közt és csak egy 
dolgot szeret...szeretne: 

MOTOROZNI!

2006-ban sajnálatosan elkezdődött az anyagi  lerobbanás,  ami mint 
észrevehető,  rányomta  minden  ágazatra  a  bélyeget,  legyen  egy 
hétköznapi melós, vagy egy normál motoros. Csak egyet mondanék:

TELJESÍTMÉNYADÓ a Súlyadó helyet

Ez  valakiknek  nem  10,  nem  20......vagy  100%-os  emelkedést 
okozott, hanem mennyit is? Van ember akinek ez több mint 1200%-
os emelkedést jelentett. Hogyan is? Vegyünk egy 240kg-os motort. 
A maga 86Le-rejével ....(vegyük példának a saját motoromat)

Eddig  fizetett  a  tulaj  3x1200ft-ot  (3600ft-ot)......most  pedig  ugye 
18900ft-ot (63kw x 300ft)........Jó vazze mi...ez 525%

De ki  kell  emelnem ígéretemhez  híven azokat  az  embereket  akik 
nélkül  most  bizonyára  nem  olvasnád  eme  sorokat,  hiszen  az  Ő 
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hozzájárulásuk,  ösztönző  segítségük  ,  támogatásuk  segített  abba, 
hogy rászánjam magam a folytatásra.

Hogy miért? És hogy hogyan?

Az  első  rész  befejezése  után  hónapokig  jártam  a  kiadókat, 
nyomdákat  az  ügyben,  hogy  az  első  rész  188  oldala  nyomtatott 
formában  is  megjelenhessen,  de  sajnos  ez  ügyben  nem  jutottam 
előrébb, hiszen mindenhonnan ugyan azt a választ kaptam: 

VÍRÍTSD A LÓVÉT

Persze  önköltséges  áron  lelehetett  volna  gyártani  akár  1millió 
példányszámot is, de ugye ehhez magántőke szükségeltetett volna. A 
legalacsonyabb ajánlat kb. 800ft volt. No ebből kiszámolható hogy a 
MINIMÁLIS  100dbos  példányszámhoz  mennyi  magántőke 
bevonására  lett  volna  szükség.  Mivel  nem  sikerült  ez  a  projekt, 
maradt a nyilvánosság elé tárása. A könyvet átszerkesztettem HTML 
alapúra, és feltöltöttem a nettre, amit a mai napig több mint 2677-en 
olvastak el, vagy olvastak bele. (2008-04-07)

Nekem ott  csak egy megjegyzésem volt:  Ha tetszett  és gondolod, 
akkor  honoráld.....ösztönözz  a  második  rész  elkezdésére. 
Természetesen  ismételten  tudtam,  hogy  ebből  az  összegből 
bizonyára  nem  fogok  elmenni  motoros  túrákra:-)....Hiszen  az 
emberek miért  fizetnének olyan  dologért  amit  ingyen  a magukévá 
tehetnek (lásd torrent, DC) 

És ez meg is történt.....bár az is igaz, hogy a 2677 olvasóból 5 ember 
vette ezt csak komolyan – vagy emberségesen? Félreértés ne essék – 
NEM a pénz miatt  csinálom, de az tény,  hogy jól  esik bármilyen 
támogatás,  akár  szóbeli,  akár  anyagi  – hiszen ebből lehet  leszűrni 
hogy tetszett e, illetve van e ténylegesen értelme a folytatásnak.



Ahogy ígértem, a támogatók:

− Kunszabó Gergely (Gergoe)

− Tálos Judit (JuditH)

− Gyurki Gábor (Ogabi)

− Séta Tamás (Tompi)

− Pozderka Roland (GsRollin)

Nélkülük most nem olvasnád eme sorokat. 
Köszönöm nekik!
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Visszatekintés

Ha nem tudod miről fog szólni a folytatás akkor olvasd el ezt:

http://bluedevilbook.fw.hu/bluebookone.pdf      

És akkor lássuk.....mivel is volt vége? Egy kis emlékeztető a múltból.

2005. szeptember 25. Táv: 320km Törökmező

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  

http://bluedevilbook.fw.hu/bluebookone.pdf


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

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 
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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. 
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  szervizelés  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  Dodóéknál…..  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. 18000km a megannyi tervezett és HKG-s 
túrákon,  ezt  számolja  össze  aki  akarja.

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???
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FOLYT KÖV? NANÁ:-))

És akkor milyen is a folytatás? Ugyebár a menetrend szerint 2005 
decembert  írunk.  (jujjjjjj  de  rég  volt:-)  Szóval  a  műszakosok 
szokásos élete: MELÓ és MELÓ....és várakozás Dodóék szilveszteri 
hepajára:-)

Menet közben össze-összecsapodtunk Dórival,  egy kávé egy mozi 
vagy  csak  egy  átbeszélgetett  éjszakára  kint  az  állomáson, 
benyakúton.....szóval  telt  az idő. És végül eljött a SZILVESZTER 
is:-)  Jó  sokan,  jó  sokat  ettünk  és  ittunk:-)  Ugye  nem  kell 
elmondanom, milyen egy szilveszteri mulatság:-)

 
És ezzel tényleg lezárult a 2005-ös évad



2006'
2006 amolyan lightosan indult. Mivel ugye messze van még minden 
–  pedig  tervek  azok  voltak  ám  dögivel,  így  természetesen  téli 
motortalanságos összejövetelek lettek szervezve. Hogy miért? Mert 
volt rá igény:-)

Persze  közben  idehaza  bőőőőszen  ment  az  itiner  szervezés, 
túraútvonalak......és az álmodozás. Ennek köszönhetően pedig el is 
szállt  gyorsan  a  január  és  a  február.  S  megjöttek  az  első  igazi, 
melegedő napsugarak.

Ahogy az lenni szokott, a napsugarakkal egyenes arányban nőtt az 
igény az  évadnyitóra  is:-)  Így  ugye  nem volt  mit  tennem irány a 
térkép.....hiszen egy kedves ismerősöm szerint: "Én még a WC-re is 
itinerrel jutok csak el:-)".......persze........rég volt:-) Ma már GPS-est 
használok:-)))) Az időjárás jó....jobb.....sőt frankó volt.....így a dátum 
is megszületett: 

2006. március 19.  ÉVADNYITÓ TÚRA 

Ez a túra ismét megjelent a Motorinfó magazin 2006 májusi 
számában 
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A túrának a dátuma kb. egy-másfél hónappal előbb született meg,  
mint ahogy meg is tettük.  Mivel akkoriban még igencsak fagyos volt  
a  táj,  és  a  tekintettünk  így  igen  nagy  bátorság  minden  motoros  
szemszögéből  nézve,  hogy egy FIX dátumot próbál keresni…..hisz  
mint mindenben, az időjárásban is lehet pozitívum és negatívum. 

A beígért  vasárnapi túra előtti  napokban minden volt  csak jó idő 
nem…. Eső esett,  hó szitált  – így arra a következtetésre jutottam,  
hogy ha száraz lesz az aszfalt és a hőmérő higanyszála 5 fok fölé,  
kúszik várhatóan, akkor irány! 

Eljött a szombati nap…. Jöttem délutános műszakba. Gondoltam, ha  
már holnap húzni akarjuk a gázt, akkor nem ártana a zsír új gumit  
kicsit  megkoptatni,  így motorral  jöttem.  Felfelé jövet  (Adonyból  –  
Százhalombattára) az ég tisztult, így az örömöm igencsak megvolt,  
de mire beértem a céghez és kimentünk gályázni, ismét eleredt  az  
eső…..de a bizakodás, mint mindig megvolt. 

Vasárnap….. 

7:30 csörömpöl a vekker… 

Felébredek, kitántorgok a konyhába és kikukkantok az ablakon…. Az 
utak  szárazak…..no  jó  akkor  készüljünk.   Kávé,  cigi,  net……  
www.idokep.hu és a fórum.  Hoppá:-) Ahogy ígérték….nyugat felől  
szakadozik  az  ég,  amit  Ciláék  (Győr)  és  Hawk  (Esztergom)  is  
megerősített…. 

Akkor menjünk.. 

8:50-kor már ki is értem a benzinkúthoz, ahol Dóri már várt rám.  
Egy gyors tankolás és mintha az időjárás ezt várta volna……hétágra  
kisütött a napocska. 

http://www.idokep.hu/


Közben tiszteletüket  tették  még Hadvezérék  és  Nobadi is,  de csak  
beköszönés szintjén, mert sajnos más elfoglaltságuk volt. 10:00-kor  
elindultunk  a  2.  találkapontra  a  TBálinti  RMC  parkolójába.  
Megérkezésünkkor egy jóval nagyobb csapat fogadott már minket:-)  
Innen tovább gurultunk az OBInál lévő MOL kúthoz, ahol a Budai  
trió  is  csatlakozott  még  Attis,  Pepe  és  Csülök  személyében……  
Szóval  kb.  11:30-kor  elindultunk  ha  jól  számolták  a  többiek  28  
motorral és megannyi bikerral az 1-es főúton. 

Elsőre a tatabányai  TURUL-hoz gurultunk fel,  ahol  Cila,  Rita és  
Nano már várt minket. Itt a szokásos csoportkép és egy laza “pihi”  
után mivel  már 13 óra környékén  jártunk jött  a kérdés…..”Mikor 
eszünk”:-)  Így  elkiabáltam  magam  hogy  ki  éhes,  mire  a  tömeg 
egyhangúan felkiáltott hogy mindenki:-)

Ekkor jött a szokásos tanácskozás, hogy hol együnk, hisz a terv egy  
pizzéria lett volna, de a jelentkezésnél nem voltunk 30 motorral és  
megannyi  emberrel  –  így  erről  letettem….   Meki….  Jó  is,  gyors  
is……… közben telefonált András, hogy szemből érkezik majd. Tehát  
lenyomultunk Az 1esen lévő mekihez, és degeszre ettük magunkat. Mi  
élveztük:-) Csak a pultosok nem mikor a fekete ruhás emberek, nem 
akarnak fogyni a pult  elől, csak jönnek és jönnek:-) Ezután ismét  
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motorra pattantunk és irány Esztergom. A pattanás jól sikerült, mert  
a  bukómról  letörtek  a  szarvacskáim………..sebaj…majd  
visszaoperálom. Az 1-esről letértünk, majd ismét……..mire jött egy  
Komárom  –  Budapest  elágazás……Én  meg  nem  Bp-re  akartam 
eljutni  így  irány  Komárom  felé,  mert  úgy  emlékeztem,  hogy  
Almásfüzitőn túl kell menni, hogy a 10-esre tudjunk térni majd…… 
No itt derült ki, hogy a csapat hátsó része tovább, ment – így pedig  
szemből  érkezett……és  szinte  senki  nem  ismerte  fel  őket,  csak  a  
végén pár embert.-) (Én spec. Bexet, Delt és Kesutit….. nem hiába 
GS500:-)) 

A lényeg? Valójában nem is sima szarvak voltak a búkon, hanem 
GPS antennák:-) - melynek hiányába 27km-ert gurultunk pluszba:-)  
Komárom  elejében  éreztem,  hogy  vagy  vissza,  vagy  irány  
Szlovákia…..de Bexék ugye ki tudja hol várnak ránk, és ugye ki mire  
gondolt????  Így  egy  buszmegállónál  megfordultunk  és  irány  
vissza……. Attiséknak nagyon tetszett  Almásfüzitő – így ugye újra  
átgurultunk rajta:-) Kb. 20km múlva, feltűntek Bexék……így gurulás  
a  csodás  10-es  főút  Duna  parti  szakaszán……kora  tavaszi  
napsütésben. Dorognál rámentünk az új elkerülő szakaszra (117-es)  
és így irány Esztergom. 



Itt felmentünk a bazilikához, csoportkép, Gs500  fanok gyűlése……és  
indulás  Visegrádra,  túrácskánk  utolsó  megállójára… Itt  egy  cigi,  
kávé és szomorú nyugtázása hogy eltelt a nap. 

A  motorok  felbőgtek,  majd  elindultunk  a  11-es  főúton  hazafelé,  
miközben  a  csapat  sorra  felbomlott  és  hazafelé  vagy  épp  öcsi  
vezényletével  Rétesezni  indultak.   Emi,  Csucsu  társaságában  mi  
hazafelé  csapatunk,  mert  Eminek  még  fuvarja  volt,  nekem  pedig  
vészesen  közeledett  a  műszakba  jövetel  pillanata.   Érden 
szétváltunk……Százhalombattán  Dóri  is  elbúcsúzott……Én  pedig 
egy  kis  pihi  után  bementem  dolgozni……  Hazafelé,  másnap volt  
igazán élvezetes:-) 

-1 fokban, tapadás nulla…….de a mögöttem sorakozó kamionosok  
miatt a gázt rendesen adagolni kellett, mert folyamatosan másztak 
rám- amit inkább kihagynék.-) 
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Összegzés? 

Nekem egy 327km-es túrácska volt……ami így indításnak megfelelő  
volt….  És a szerencsénk? ÓRIÁSI volt, hisz egész nap ragyogóan 
sütött a napocska is….. Köszönöm mindenkinek hogy részvételével  
emelte  a  hangulatot  és  a  látványt  a  falvak  lakóinak  szemében.-)  
Sajnos  nincs  olyan  kép  ahol  mindenki  rajta  van……..ez  talán  a  
legjobb 

Szóval az évadnyitó nem volt rossz:-) HATÁROZOTTAN nem volt 
rossz:-)  Az élet beindult, de ugye még messze délen várakozik, az 
IGAZI  meleg,  ráadásul  ugye  a nap  se volt  fent  egész  nap.  Ebből 
kiindulva  egyenlőre  még  a  környéken  kellett  ragadnom,  pedig  a 
KÉK villám vitt  volna messze...a messzeségbe.   OK.....  ismét egy 
pihenő nap.....hova menjünk? Pár nappal előtte láttam a TV-ben egy 
interjút.....medvékről  volt  szó  -  és  kifejezetten  arra  ment  a  téma, 
hogy  idehaza  ez  az  egyetlen  olyan  hely,  ahol  relatíve  szabadon 
vannak a macik.....egy iszonyat nagy területen. Az állatok mindig is 



felkeltették az érdeklődésemet - így nem volt nagy gond - gyerünk 
kutatni és szervezkedni. 

2006. március 25.  - Macinézőben 

(avagy az AKMT természeti off-road túrája gyalogosan) 

No ennek a beszámolónak is van előzménye:-)

Szerdán (22.)  befejeztem a  doboztartókat,  majd  mivel  előkerült  a  
dokumentációs  fényképezőgép,  így  gondoltam  akkor  mindenről  
csinálok végre egy normális képet – így a markolatfűtésről is. Igen 
ám, csak ugye a kép elkészült, de fényes nappal nem láttam a kis  
világító “piroska” ledet.. 

Másnap  (csütörtök  23-a)  bekötöttem  a  neonokat  is  –  amolyan 
kretének design-ja módon:-)

Ekkor vettem észre, hogy valami nem ok, mert nem égnek a csövek.  
No  akkor  biztos  kell  a  generátor  energiája  
is…..motorgyújtás…….néma csönd….. 

Ekkor vettem észre, hogy a markolatfűtés bizony ott figyel a HIGH 
állásba:-)  Rá  se  mértem  az  aksira…..  Kivettem,  majd  tölteni  
kezdtem…de semmi….. 

Péntek…. 

Hazaértem az első éjszakás műszakomból….rá mérek az aksira…. 19  
órás  töltés  után  10,7V  a  mért  feszültség,  de  az  is  
csökkenőben….10,69….10,68…..10.65……no ez kinyuvadt…..  Most  
mi a franc legyen? Aludnom kellene, hisz 8 óra múlva megyek vissza  
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megint  éjszakára….  És  ráadásul  Adony cityben  nem igazán lehet  
aksit  venni  (relatíve  szinte  semmit  nem lehet  venni,  mert  a  helyi  
vállalkozók  főleg  rendelésre  hoznak  csak  holmikat),  max.  
megrendelésre, de az se ér le általában aznapra…..  Így segítségért  
kiabáltam  a  fórumba.  Majd  mivel  1  óra  elteltével  (kb.)  nem  
jelentkezett senki, nyugovóra tértem szomorú tudattal, hogy holnap  
nem  lesz  motorozás…….  Nem  tudom  mennyit,  aludhattam 
(kiderült…kb. 37 percet), mikor arra ébredtem, hogy az asszonyság  
dumál…..  Körbenézek,  telefonálgat…..  már  épp  készülök  ismét  
lecseszerinteni,  mire  lerakja  és  szól  hogy  “most  telefonált  egy  
ember, hogy tudna hozni neked aksit…..mivel aludtál, mondtam neki,  
hogy dél környékén felhívod”. 

No ha már fent vagyok, akkor ízibe:-)  Onp Pon volt egy ismerős-  
ismeretlen GS FAN, akivel már volt biznicem pár hónappal előtte….  
Felajánlotta  az  aksi  megvételét  és  leszállítását  –  mert  úgyis  
motorozni akar….. Ez a biznic 15 órára le is zajlott (Még egyszer  
THX ONP PON!!!!) Gyorsan felsavaztam az aksit, majd be is lett  
indítva egy kis pihi után…… 

21:00-kor  pedig  tűz  melózni……. Szombat  5:40.  Egy  utolsó  kv  a  
melóban, majd irány az öltöző és tűz ki Battára jó anyámhoz……. A 
motor  lefagyva…..az  ülésen  jég,  a  dobozon  jég,  a  tükrökön  
jégvirág:-)  Nézem a hőmérőt…..-1fok…..az igen:-)  Érdekes  lesz:-)  
No mindegy… az indulásig van még bő 2 óra, így szerelgettem egyet,  
majd  8:20-kor  elindultam.  Tankolás,  gumiellenőrzés  és  begurult  
FEFE cimbora is…..8:30-kor pedig párosan indultunk…. Kb. 9-kor  
az  M0-áson  betársultak  Nanóék  is  –  így  3  motorral  hajtottunk  
tovább.  Pár  napja  láttam  egy  anyázós  riportot  az  M0-ás  
végéről……..no igen:-) Kb. 10-15km plusz….. 

Csak úgy lehetett Budapest felé menni, hogy le kellett menni az új  
szakaszig  és  ott  kanyarogni  jobbra-balra  a  felüljárókon.  Én  
elnyomtam  az  irányt  így  a  következő  felüljáróra  mentem…..tehát  
toltam  egyet  az  új  szakaszon…..mire  végül  a  37-esnél  egy  



körforgalomban  meg  tudtam  fordulni  –  így  visszatéptem  az  M5-
re….. A többiek ott vártak rám:-)

Innen fel Dunakeszire már gond nélkül mentünk….. Dunakeszi kb.  
10:10… Bexi és Szami már vártak minket  a találkahelyen…..majd 
begurult Del, Nob és Janó is utánunk jött Dunaújvárosból:-)

11:00-kor  indulás…..  Dunakeszitől  Veresegyháza  kb.  18km-re 
található így a tempó eleve  nem volt  halálos – amit  elősegített  2  
előttünk csurgó teherautó is. Ha ezen az útvonalon mész figyeld a  
táblákat!!! Mikor beérsz Dunakeszi, 2A felől akkor Versegyházánál  
lesz a központ környékén egy park (jobb oldalt egy lámpa előtt) No 
itt  van kirakva az első tábla, hogy  MEDVEOTTHON,  egy rajzolt  
macifejjel ábrázolva…… Itt le kell lefordulni és ezen az úton nyíl  
egyenesen  haladni  előre……míg  el  nem  hagysz  minden  lakott  
részt….. és megérkezel. Motorokra nem kellett fizetnünk, a személyi  
belépő  pedig  200ft/fő  volt……  Szerintem  a  látvány  megér  
ennyit…….Én legalábbis sokkal silányabb látványra számítottam, de  
meg  kell  mondanom  pozitívan,  csalódtam!!!  Egy  negatívum  van  
csak….. a ketrecek  mellett  (egy  ketrec kb.  200m*300m-es:-)  )  sár  
volt végig, tehát körömcipőben nem éppen egészséges kimenni:-) , de  
ugye nekünk a bakancs is párszor elsüllyedt:-) Körbe lehet mindent  
sétálni…..  Állítólag 20 farkas és  3x medve  van a területen…..  de  
valami miatt nem láttuk ennyit – Én legalábbis:-)
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Tényleg jó kis délelőtti  – délutáni program, akár családostul is:-)  
Mikor végeztünk – mi jöhetne más:-) Együnk egyet – de a számomra 
fontos dolog a KV…. Így visszacsurogtunk Dunakeszire és a Hadik  
étterem kávézó  részében frankón meg is kajáltunk…..Persze ez  se  
volt véletlen:-) Itt dolgozott egy hölgyemén akivel már vagy fél éve  
levelezgettünk, most gondoltam megnézem élőben is:-) Ezután pedig 
mi  más  marad????  Irány  hazafelé  –  hisz  ismét  sikeresen  benne 
voltam már  az  alváshiányba,  amit  Batta  környékén  már  igencsak 
éreztem…… 

Tehát jó kis nap volt és ismét letoltunk 224km-ert……és este megint  
nem kellett elaltatnia senkinek……. 

  

ÉS a nap egyre később tért nyugovóra:-))))))) OK akkor lépjünk át 
ÁPRILISBA...... 

Április..... a bolondok hava:-) 

Természetesen akkor tényleg bolondozzunk egyet:-) 

Mivel folyamatos híradó,újság és netbúvár vagyok - így hamar kerül 
a kezembe olyan infó amire vadászok:-) vagy érdekel. Ilyen volt és 
lesz mindig is a Dinoszaurusz - mint fogalom. 

Mivel ugye sajnálatosan a házasság már szinte csak papír alapú volt - 
köszönhetően egy Szabolcs nevű faszkalapnak aki bekavart..... - így 
ha nyitott  a  téma, akkor legyen  is  az.  Szépen felregisztráltam pár 
társkeresőbe - hisz ki tudja? 

Természetesen senki:-) És ennek köszönhető hogy ma is itt vagyok 
egyedül.  Miért?  Mert  sajnos  nem  találtam  egy  olyan  nőt  se,  aki 
annyira felizzított volna, hogy a fantáziálást tettekre váltsam. 



Vagyis volt és van is egy ilyen nő a világban - de sajnos......... szóval 
ez hosszú történet és nem ide tartozik. 

Szóval! A társkeresőkön sétálva képeket és blogokat olvastam - mire 
egyszer  csak  láttam  egy  csini  csajt  (sajna  leszbi  volt)  aki  egy 
majdnem életnagyságú  Triceratops  mellett  heszelt.  Természetesen 
rögtön írtam neki, hogy ez HOL VAN???? hiszen a környéken egy 
helyet  ismerek, de Nanoék voltak kint (ekkor voltam kórházba) és 
állításuk szerint nem éri meg kimenni az osztrák parkba. De meg is 
jött a válasz: Bratislava vagyis POZSONY.....és ott az állatkert egyik 
szegmensében van egy Dinópark. 

OK..... akkor ismét itiner és csapatszervezés......majd túra. 

DINÓJÁRAT  2006-04-01 

Pozsonyban  a  Televízió  székház  mellett  található  az  állatkert  (A  
legkönnyebb  megközelítés:  M1-  M15-E65…majd  mikor  átmész  a  
Dunán  a  benzinkút  előtti  felüljárón  le  kell  hajtani  –  átmenni  a  
felüljárón és a túloldalon már egy bazi  nagy táblán kint áll  hogy  
“ZOO”… a felüljárótól jobbra kell majd fordulni…..) 

Belépő tegnap 70 korona volt – nyáron 100 korona…… Parkoló díj  
nincs!!!! No akkor menjünk ki….. Itinert nem sokat kellett szervezni  
– hisz ez egy megyek-jövök túra volt…… Így Fefe-Teca-Kucsi trióval  
7:00-kor  elstartoltunk  Adonyból….3  motorral.  A  megbeszéltek  
szerint beugrottunk tankolni és várni egy cigiig a többiekre – akik  
közül  senki  nem  jött  Battára….sebaj  Én  legalább  olcsón 
tankoltam:-) Ezután gurulás a 70/M0-ás csomóponthoz, ahova már 
begurult Bex és Szami, majd pár perc múlva Elf és Riki is megjött a  
“nagy GS-el (Bandit 1200Z)”. 

8:15….indulás (ami igazándiból 8:19-is volt:-) ) 
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Az  M0-áson  csatlakozott  az  Anna-hegyi  pihenőnél  még  Nano  is.  
Innentől  irány  a  Győr  mellett  lévő  Shell  kút,  ahova  a  többiek  
ígérkeztek… 

A gurulás elég egyhangú volt és relatíve gyors:-) , így hamarabb is  
odaértünk, mint azt reméltem……bár nem szakadt szét a gáz………
egy olyan 110-140-es tempót nyomtunk…..általában:-)

A kútra ezek után sorra gurultak be a tekergők……. 

Beard és Éva ,Gergoe és JuditH ,Biri és Anikó + 2 motor ,Kesuti és  
Mónika  ,Pyerre  és  Nita  ,Dodo  ,Cila  és  Rita,  VsTibbiék........  És  
kocsiban: Dodoné és 3 leendő biker:-) 

11:30-kor pedig hajrá…….. 

Innen a határ egy laza 60-70km, majd Pozsony még egy 20-as….. A  
határon már Gyöngyhalász várt ránk – sajnos egyelőre még csak 4 
keréken…..de  már  ….idézem:  “Sajnos  nem  csak  a  motorozás 
hiányzik, de az AKMT is, úgyhogy 4keréken a rajkai határnál várom 
a díszes társaságot. “ idézet vége.  A határátlépés egy Uniósabb –  
vagyis  se  oda  –  se,  vissza  még  szinte  ki  se  vettem  a  személyi  
kártyámat  – már mondták is,  hogy mehet……. Lassan a határ  se  



kell:-) és láss csodát:-) 2007. december 21-től tényleg nem kell már 
megállni sem:-) Mint feljebb írtam mi is megtaláltuk a ZOO-t – bár  
ez a felüljáró – felhajtó része jóval előrébb kezdődik – így tovább 
gurultunk – és vissza kellett fordulni……de ugye egy címet tudtunk,  
meg hogy kb. a benzinkúttal szemben van…… De meglett ez a lényeg  
és  nagyjából  az  itinert  végig  tartottuk  –  így  12:08  volt  mikor  
leállítottam a motort. Ezután mindenki nekivetkőzött, mert a reggeli  
5-8 fok hirtelen megugrott  olyan 15-20-ra (Adonyban 23 fok volt  
állítólag)…majd  irány  a  park…  Itt  szabad  program  keretében  
szétrebbent a csapat kisebb-nagyobb csoportokra és nekivágtak az  
ismeretlennek. 

A megbeszéltek alapján 15:00-kor találkoztunk kint…..amiből végül  
is az lett, hogy a park egy 2-2,5 óra alatt bejárható, fényképezhető –  
kamerázható….persze az is igaz, hogy nem rohantunk, ráadásul sok  
állat,  dinó  még  nem  volt  kiengedve…….  (a  dinók  közül  az  
elektronikusak, amik ugye beázhatnak……ezeket május elején teszik  
ki)  Szóval 14:30-környékén már kint ettem a szendót….majd jöttek  
az  igények:-)  Mint  mindig…..  menjünk  erre-menjünk  arra……. 
Ellenben hazafelé sem akartam rohanni – így itt szétvált a banda…. 
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Gergoe feldobta a TV tornyos kanyart – Én, pedig a hazautat…. A 
vége az lett,  hogy kb.  egyszerre elindultunk…… Velem Fefe-Teca,  
Bex-Szami,  Beard  és  Éva,  Vstibbiék  tartottak…… Útközben  meg-
megálltunk,  de  így  is  majd  1  órát  nyerve  hazaértünk  a  
tervezetnél….Én legalábbis  19:10-kor  nyomtam ki  a  gyújtás…..  A  
többiek  is  olyan  20-22-közt  befutottak  a  fórum  szerint…….  Mint  
mindig….hazaértem,  mosakodás,  kv-cigi  és  irány  a  gép…..  
Fényképek  beszerkesztése,  a  videó  bedigizése…és  kb.  éjfélkor  
ágy….. 

Összegzés? 

Kb. 500km motorozás, állatkertezés, dinócsont emelés, kaja-pia, jó  
hangulat,  jó  társaság……és  egy  ragyogó  napsütésben  eltöltött  
túra….. 

Szóval  ez  sem  volt  rossz:-)))  De  ugye  már  mindenki  -  aki 
jelentkezett - régen a NAGY 3 napos túrára gyúrt és izgult.  És biza a 
végül  előguruló  csapaton  felül  igencsak  nehezítették  a  munkákat 
egyesek...... 

Miért  is?  No ugye erről  Dóri tudna mesélni,  mert  a birka-türelmű 
nőszemély is kiborult 2-3 nap után és szikrákat hányt a tekintette:-) 



Az okfejtés: 

Ugyebár  nem vagyok  arra  ismerős -  és  szállást  kellene  keresni.... 
Találtunk is egyet Dóri javaslatával - mindenki rá is bólintott...... A 
fix embereknél nem volt gond, hiszen tudtam hogy ki-kivel szeretne 
lenni, vagy ha pár jött akkor nekik külön szoba kellene..... Megvolt, 
lefoglaltuk, majd 6 nap alatt - nem hülyeségből írom – kb. 38 verzió 
lett...... 

A vége az lett hogy nekem is bedurrant az agyam.....és úgy voltam 
vele,  hogy ELÉG! Lemegyünk és mindenki ágyban  alszik - OTT, 
ahol lesz hely. Ezt a többség el is fogadta. De ez már előrevetítette a 
jövőt, hiszen NEM azért megyek, szervezek túrákat hogy, mint egy 
rossz tanár - már gyomorgörccsel induljak el az iskolába.  

  

2006-04-14/16  - Horvátország - Plitvicei tavak  

Mint mindig, előtte meló volt, így Én már csütörtökön átcuccoltam jó  
anyámékhoz,  majd  oda  mentem  a  munka  után….s  6  óra  múlva  
ébresztőt is sikított a telefon ébresztője. 

4:00 ébredés…. 

Könnyen ment, hisz már napok óta bennem volt a mehetnék. 

Mosakodás,  öltözés  majd  irány  ki  a  benzinkútra  tankolni,  gumit  
ellenőrizni és utána vissza a dobozokért. 

5:00 Lefőztem egy 6-os koffeininjekciót magamnak amit sokan már –
már infúziós kezelésként kötnének rám:-) , majd még bekapcsoltam a 
tv-t hátha találok valahol valamiféle időjós csatornát. 
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5:40 No akkor pakoljunk. 

Átnéztem a dobozok súlyát, hogy a 2 oldaldoboz azért nagyjából egy  
súlyba legyen, majd a felső dobozt ki is vittem. No-no……..1 csepp  
víz a plexin. 

Visszamentem a lakásba a tanktáskáért, de mire kiértem már szakadt  
is az eső. 

Hogy az a jó………………………..OK, még jó, hogy ésszel pakol az  
ember fia, így az esőruha rögtön kéznél  lett.  Magamra öltöttem a  
“bohócruhám” (Bár szerintem a csatornapatkány jobb szó erre), és  

kivittem a 2 oldaldobozt is. 6 után pár perccel berobogott Dóri is,  
aki jelezte hogy nem tudja hova öltöztem, mert Érden is már elállt,  
és ahonnan Ő jött sehol nem eset és tiszta az ég is. 

A gondolat  elszállt,  de az esőnadrág – amit  a legkörülményesebb  
felvenni a bakancs miatt inkább megmaradt – legalább fogja a szelet  
és a hideg levegőt, hiszen nem volt épp kánikula. 



Dóri cumóját is elpakoltuk – így megtöltve az összes szabad helyet,  
majd öltözés, és START. 

6:27-kor már a százhalombattai nagy kémények tövénél robogtunk a 
vasparipámmal (Gs500), a 6-os főút felé. 

Innen  át  a  7-esre  Martonvásárig,  majd  az  M7-esen  a megbeszélt  
találkozóhelyig, ami a Velencei pihenő volt. 

Útközben felváltva volt vizes az aszfalt és száraz, így úgy döntöttem 
tutira nem vetkőzök:-) . 

A tali helyen már vártak ránk: 

The Beard family (Toyota Avensis) 

Angvar (600 Fazer) 

Kati (250 CBF) 

Ispán (650 VStorm) 

Egy laza  kis  beszélgetés  és  cigi  után,  indulás  tovább,  hisz  7  óra  
elmúlt.  A  következő  csomópont  a  balatonlellei  Meki  volt,  amit  a  
lightos 110-130-as tempónak köszönhetően idő előtt el is értünk. 

Tompi (Er500) 

Kesuti (Gs500) 

De sajnos a reggeli gondolata hamar tovalibbent, hiszen 10-kor nyit  
csak a mekike…… 
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Így átgurultunk a közeli benzinkútra, hogy legalább az eü könnyítési  
munkálatokat  meglehessen  ejteni,  és  ott  van szendó is……na meg  
koffein:-) Egyszer csak begurult JuditH is, aki épp jött le a fiáért  
Lellére. Egy gyengusz 10-15 perc dumaparty után mi is beöltöztünk,  
mert igen csúnya felhők jöttek, majd elindultunk, mert bár lett volna  
még szűk  óra  a  kötelező  indulásig,  de  mindenkiben  benne  volt  a  
mehetnék – és ugye még pénzt is kell váltani….. Visszamentünk az új  
M7-es szakaszra és irány Letenye….. Közben kisütött a nap is, tehát  
a  jókedv  ígéretes  volt…csak  az  esőruha nem kellene,  mert  abban 
viszont már eső nélkül is kezdett mindenki kicsit nyirkossá válni:-)  
Letenyénél  beálltunk  a  benzinkútra  (nevet  nem  írok,  mert  nem 
reklámozok  ingyen  senkit:-)  ),  és  ott  mulattattuk  az  időt,  mire  
eszembe  jutott,  hogy  a  rokon  itt  lakik  –  hátha  tud  olcsón  kunát 
váltani. Telefon és meg is jött a válasz:-) Aki Letenyénél megy át, az  
ahogy beér a városba a bal oldalon lévő ADRIA piacon keressen egy 
árust…és alkudjon vele.  A pénzváltóban 38,9 volt egy kuna, mi itt le  
alkudtuk 36-ra:-) . Eközben jöttek az SMS-ek Ritától, aki Cila mester  
100-120-as  tempója mellett,  az  utas  ülésből  serényen  adta  a  
helyzetjelentést , hogy épp hol tartanak. Kis idő múlva jött egy másik 
SMS-is…..  Titánék  jelezték  hogy  elindultak  utánunk….majd  
beérnek… Kb. 11:30 tájékán befutott 

Cila és Rita (Honda Deauville 650) 

Gyöngyhalász (Intruder 800) 

Szép! A létszám már 15fő és 7 motor:-) És ugye jönnek még 

Titánék (600 Hornet) és Janó (600 Hornet) 

Valamint valami Balu is jelentkezett........de eddig nyoma sem volt.  
Tehát lesz fixre 1 kocsi, 9 motor és 18 fő:-)



Egy  kis  csúsztatással  elindultunk  át  a  határon,  majd  az  AKMT 
szelleme szerint a legkisebbhez igazítottuk a tempót ami nem is volt  
olyan lassú:-) 

Pikk-pakk  lent  voltunk  Zágrábnál,  majd  Karlovacnál,  ahol  mikor  
letértünk a pályáról tartottunk egy nagyobbacska pihenőt, hisz ismét 
időmilliomosok lettünk:-) 

Innen  a  főúton  elindultunk  SPLIT  felé,  fel  a  hegyekbe.  Tavaly  
Pulában Én majdnem megjártam ezek  a  fehéres  úttesttel,  ezért  a  
tempót  60-70-ben  állapítottam  meg,  amit  nem  volt  nehéz  nem 
tartani,  mert  bekaptunk  pár  tötyörögős  autóst,  kamionost  is.  Egy  
kanyar – két kanyar, és feltűnik egy szakadék tele vízeséssel……. Pár  
hete  egy  bikerrel  beszéltem  telefonon  (ha  jól  emlékszem  egy  
Burgmanossal),  Ő  említett  egy  vízimalmot….ami  itt  leledzik  
(remélem egyről beszélünk:-) ). 

A helység neve pedig nem más mint Slunj. Már épp leakartam állni  
az  út  szélén,  mikor felbukkant  egy  mérőkocsi,  így  jobbnak láttam  
menni még egy kanyart:-) , de itt legalább volt parkoló is…..biztos  
gondoltak a turistákra is, akik épp ilyen helyekre vadásznak:-) . 
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Egy  30  perces  pihenővel  egybekötött  fényképezés,  videózás  és  
kecskesajt vásárlás után elindultunk tovább a szálláshelyre Oštarski  
stanovi-ba  ahol  Dóri  egy  tökéletes  szállást  foglalt  a  csapatnak  
(http://www.tc-marko.com/) A szállás? 2,3 és 7 ágyas szobájuk van.  
Az  ár  egész  elviselhető,  amit  nagyban  ellensúlyoz  a  reggeli  
mennyisége  és  minősége!!  Valamint  ha  nyáron  megy  az  ember,  
akkor akár fürödhet is, mert a szállóhoz tartozik egy úszómedence is,  
teniszpálya…stb. Szóval tényleg jó. 

http://www.tc-marko.com/


Lepakolás, a szobák elfoglalása töltötte ki a következő 30-60 percet,  
mire  a  többiek  folyamatosan  a  “menjünk,  menjünk”-et  
hangoztatták:-) Ilyen se volt még:-) .  Mivel nekem reggel szétment a  
lábam  egy  ügyi  leszálláskor  (görcs)  így  én  passzoltam  a  Beard 
családdal együtt….így a csapat vezér nélkül is feltalálta magát, és  
elindult.  Mi pedig lementünk piheni, vacsorázni míg a többiek vissza  
nem érnek.   Még nem is  rendeltem mikor berobbant  az  úton egy  
Hornet….Beard meg is jegyezte Janó megjött…..De ahogy jött – már  
ment is…….Erre Én: “majd visszajön ha Rakovica táblát lát:-) ” és  
ez valóban így történt:-) 

Ő  is  lepakolt,  majd  együtt  rendeltünk  egy  frankó  MIX  MEAT-
nevezetű  kaját,  amit  a  Vegáknak  kifejezetten  NEM  ajánlok.-))))))  
Mert  azon volt  minden:-)  ….minden  és  húsból:-)  .Épp befejeztük,  
mikor Titánék is megjöttek, de Ők már a visszatérő csapattal együtt  
vacsoráztak meg. Eközben Én felmentem a szobába és pakolás, aksi,  
kamera….stb.  előkészítése,  pancsi…..majd  vissza  le  a  csapathoz,  
hogy szomorúan bejelentsem nekik: “reggeli 8-kor, indulás 9-kor”… 
Eközben még lecsúszott egy narancslé is:-) Majd fel a szobába és  
csicsika…..hisz éreztem a 4-órás ébresztőt magamon. 

2006-04-15 Szombat 

7:30-kor  rikácsol  a  telefon…….   Mosdás,  öltözés  és  irány  
felébreszteni  a  többieket,  akiket  nagyjából  hajnali  3-ig  lehetett  
felfedezni  az  étteremben:-)   Nagyjából  9  után  pár  perccel  el  is  
indultunk  a  Plitvicei  tavakhoz……..   Rakovicánál  megálltunk 
feltankolni  a  háti  tatyókat,  hisz  a  gyalogtúra  10-12km vagy  több 
is??? A lényeg, hogy kb. 10-től 15:20-ig tutira hogy sétáltunk, mert  
ekkor  néztem  rá  az  órámra..tehát  4-5-6  óra  környéke  a  terep,  
amiben mi kihasználtuk a hajózást és a buszozást is….. (a busz is  
ment  vagy  20  percig…ami  szintén  nagy  távot  jelent:-)  )   Sajnos  
csoportkedvezményt mi már nem kaptunk, mert állítólag csak az kap,  
akit  hivatásos  és  gondolom  leszerződött  idegenvezető  kísér  
be….nekik így 40Kn a belépő, míg a nettes ár egy 5-öst ment fel,  
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vagyis  55  Kn  volt  a  belépőnk.   De  a  látvány  tényleg  megér  
ennyit……. 

És az érzés:-) , mivel ez egy amolyan vízgyűjtő és elvezető rendszer,  
így most  bizony a kialakított  járdák és  pallók néha keményen  víz  
alatt voltak:-) De ugye mire jó egy motoros csizma, bakancs…….De  
ez  nem  volt:-)  Csak  Beard-ön,  rajtam….így  néha  beszálltunk  a 
fuvaros munkakörbe is:-)



A  többit  nem  tudom  leírni……nézd  meg  a  photo  albumot,  vagy  
rendelj egy DVD-t:-) Valóban CSAK LÁTTNI LEHET!!!! Elmondani  
nem  igazán.   Mikor  végeztünk,  vissza  a  motorokhoz  és  irány  a  
szállás, mert a banda ugye teljesítette azt amiért jött – így szabad  
program keretében mindenki arra ment amerre akart.  Kesuti spec.  
oda-meg vissza volt, hogy menjenek le a tengerpartig (kb.  120km)
…..így  páran  a  tengerre  mentek….   Cila  és  Gyöngy  másfelé  
csavargott el, mert Ritának kicsit megártott a rántott tintahal…így Ő 
inkább  “otthon  maradt”….  Én  is  a  menés  mellett  voksoltam,  de  
ismervén a hegyekhez való vonzódásom és a szerpentinek ellenséges  
gondolatát, így inkább egy 3. verziót tálaltam fel amire Kati, Tompi  
és Beardék jöttek el…. Ez pedig egy barlang volt .  Rakovicánál a  
bolttal szemben kell behajtani és onnan egy jó 10-15km (a tábla 11-
et ír csak…)  Szerpentin, emelkedő, lejtő…minden…..és nagyjából jó  
az út is…..egy bibi van csak:-) az hogy 17:00-kor zár…..mi pedig  
16:58-kor érkeztünk……. 
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Sebaj….a  környezet  csodaszép  itt  is,  és  már  a  boszniai  
mobilszolgáltató jelentkezett be a telefonra:-) No igen ott voltunk a  
határon ismét:-)  Itt is másztunk egy kis hegyet, sziklát. Előttem pár 
képet – már Beard gépével (az enyémet kivégeztük a tavaknál:-) )  
majd  indulás  vissza,  mert  a  gyerkőcök  már  éheztek  –  ami  nem  
csoda…..  Dóri is egyre rosszabbul lett köszönhetően a friss motoros  
tapasztalatoknak………120nál  egy  farmerban???:-))  így  kicsit  
megfázott……ő ledőlt én meg összepakoltam, hogy ne reggel kelljen 
szenvedni, majd lementem a többiekhez. A vacsi megvolt, mindenki  
befutott  egyben és épségben……és elég korán el  is  tűntünk – ami 
részben köszönhető volt  hogy kipateroltak minket:-) (no jó 22-kor  
zár az étterem……szombaton meg 2-3-ig ment a hepaj.-) De nem is  
gond, hisz másnap szintén ébresztő és irány haza, csak egy nagyobb 
úton….. 

16. Vasárnap 

4 után arra ébredtem hogy a szél csapkodja az ajtót……az egyik kis  
ablak nyitva volt egy picit és a húzat így megtette a hatását:-)

5  környékén  feltápászkodok,  kinézek……TE  JÓ  ÉG……….Nagyon  
csúnya felhők köszöntek vissza rám, és rendesen fújt a szél is…… Mi  
lesz ebből???? Jött a drukk kényszer…….. A hegyekbe inkább a szél  
fújon,  a  pályán  pedig  inkább  az  eső  essen:-)  ….  Reggeli….majd 
pakolás és indulás…… 



Alig jutottunk el 10-20km-ert mikor félre kellett  állni és beöltözni,  
mert  eleredt  az  eső…..  ami  hol  keményen,  hol  csak  szitálva  de  
áztatta a magyar bikereket. 

Ismét eljutottunk a benzinkútig ahol lefelé is megálltunk (Karlovac)  
– és mivel nem esett így a bátrabbak nekivetkőztek. 

Egy kis pihi után búcsú Beardéktől, akik hazaindultak…….majd fel a  
pályára és  irány  Zágráb,  majd a A2-ön  Maribor  (Szlovénia)  felé  
gurultunk  egészen  Krupináig,  ahol  szintén  van  egy  nagy 
barlangrendszer, de ezt most kihagytam. Krupina után bajosan de 
végül csak odataláltunk Trakoscanra, ami viszont tervben volt. 

A  videón  is  megvan  említve:  EMI  EZ  EGY  SZERPENTIN 
PARADICSOM!!!!!!!!!  Szlovákia  ehhez  képest  egy  nulla….bár 
sajnos 2x olyan messze van nekünk…. (kb. 320km) 
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Trakoscan…. 

A várba 20kuna a belépő (diákoknak, tanároknak 10; óvisoknak 5),  
de spec.  nem éri meg. A várban van egy pici  fegyverterem,  de a 
többi főleg bútor kiállítás meg festmények……. A környezet sokkal  
szebb!!!! JA! És se fényképezni, se videózni nem lehet – erre egy őr  
vigyáz aki ott lohol a sarkadban…….amíg ki nem játszod:-) - mint  
ÉN:-) - bár a képek így nem lettek igazán művésziek…de több mint a  
semmi:-) A várból épphogy kijöttünk – máris ismét esőre fordult – 
így újra öltözés következett…….de nem nekem….. Én már ronggyá 
áztam belülről is, szóval TOTÁLISAN mindegy volt. 

A következő megálló Varazdin, ahol végre egy olyan várkastély van,  
ahova nem kell hegyet mászni.-)….. 

Ez  kb.  egy  40-45km-re  található….legalábbis  elég  sokat 
mentünk….szakadó esőben pár helyen és tele kanyarokkal…… A vár  
ki van táblázva rendesen, de onnan már bajos kitalálni, hogy merre  
van szeretett hazánk…..így jól jött a tolmácsolás és egy rendes 30-as  



BMW-s srác aki kivezetett  minket  a városból. Innen már egyszerű  
volt minden…..irány Cakovecz majd Gorican és Letenye…… 

Ma már persze ez se gond, hisz erre van (lett) a Gps.  

A határ 

Miután  a  kék  ruhások  igazoltattak  –  a  zöld  ruhások  mellett  meg 
elhajtottam……Dóri meg oldalba vágott, hogy a vámosoknak azért  
illene  megállni:-)  .  Szóval  visszatolattam  és  elcseverésztünk  a 
hatósággal  hogy  hova  siettek  ennyire:-)  …….de  mint  mindig….A  
SZARVAIM  megmentettek:-)  ,  mert  a  vámos  nem  tudod  komoly  
maradni – így mosolyogva megkérdezte  merre voltunk – és  mivel  
látta  a  tanktáska  tetején  a  belépőket,  prospektusokat  –  így  el  is  
engedett………. (meg is jegyzetem hogy kár hogy nincs teletömve a 3 
doboz marcsival:-) , mert most jót kaszálnék a füvesek körében:-) . 

Miután átértünk Ciláék és Titánék is elköszöntek és eltéptek a meleg  
otthon irányába. 

A csapat elkezdett fogyatkozni…… 

A  pályán  majdnem  Nagykanizsáig  felgurultunk,  ahol  a  Mekiben  
kicsit melegedtünk, Én cipőt cseréltem, zoknit és mindent………majd 
mivel rápillantottam az órára ijedve vettem tudomásul hogy már 19  
óra is  elmúlt  és  mi  még  CSAK Nagykanizsán vagyunk……..innen  
még nagyon sok van Százhalombattáig, majd Adonyig…… 

Az eső újra rákezdett……..a nap lemenőben………..már csak azon  
drukkoltam  hogy  legyen  addig  világos  míg  a  pályára  nem  
érünk…..mert  ugye  a  Nagykanizsa,  Balatonszentgyörgy  közt  
KATASZTRÓFA a 7-es állapota………… (2006 tavaszi állapot)

Ezt sikerült megvalósítani! 
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Ezután  ismét  jött  a  gázmarkolat………..120………….És  már 
Balatonföldváron  is  voltunk…Janó  leszakadt  Fehérvárnál….
…….majd következett a Velencei pihenő………. 

És közben vagy eset az eső, vagy a kocsik miatt áztunk….. 

Itt  mi  is  elbúcsúztunk  a  triótól  (Ispán,  Angvar,  Kati)  és  
Martonvásárnál lecsurogtunk a 7-es majd a 6-os úton Battára…… 

Itt Dóri  is  átvette  a kormányt…..mármint a saját  kis Fordjának a 
kormányát és kövér gázzal elindult az 6-M0-M5-ösön Röszkére. (na  
az meg tényleg a világ vége ilyenkor:-)

Én 23 óra után pár perccel Én is megérkeztem……………. 

Az órám 1117km-ert mutatott. 

Egy nagyon gyors vetkőző szám bemutatása után irány a kád forró  
víz………majd még egy kis házi feladat, a képek letöltése és kb. 2-
kor irány az ágyikó…………… HULLA fáradtan, ami nem is csoda. 

Összefoglalva? 

Jobb időt fogtunk ki mint amire számítani lehetett. A látvány sokkal  
szebb  volt,  mint  amit  reméltem.  A  csapat  iszonyatosan  jó  
volt…..minden  tökéletes  volt,  és  ez  ugye  mindenki  hangulatát  
emelte…….. Nem is akarom ragozni…………. SZUPER VOLT EZ A  
HÉTVÉGE EZZEKKEL AZ EMBEREKKEL!!!!!!! 

No  de  az  üröm  az  örömben?  A  szállás  ugyebár......  Dóri  és  Én 
szerveztük mint az állat, és ugye meg is szívtuk! Aki nem jött  - név 
szerint BALU - annak az árát is ki kellett fizetnie a csapatnak, hiszen 
nem ágydíjat  adtak meg – hanem egy összeget  amit  ha csak 4-en 
mentünk volna - akkor is ki kell fizetni. A többiek nyugtattak hogy 



nem  gond,  kibírják  azt  a  plusz  2  eurót  (500ft)  -  de  engem 
iszonyatosan bosszantott ez a tényállás.....hisz szórakozzon mindenki 
a saját édesanyával és a saját pénzével, hiszen ez a 2 euró Beardék 
esetében már nem 2 euró volt.

És  itt  volt  az  első  olyan  pillanat  hogy  azt  mondtam:  mindenki 
szervezze magának a szállást ezután. 

No de majd kiderül...... A napok teltek....a DVD is elkészült....és jött 
egy pihis nap:-) 

Gondoltam  meglepem  Dórit  Röszkén,  és  elviszem  neki  a  disc-
et....erre persze haraptak az Adonyiak is (Fefe-Kucsi-Teca trio)....így 
leugrottunk  Röszkére,  bementünk  Szegedre,  Ópusztaszerre  és  a 
Bugaci  pusztához  is  be-”lovagoltunk”.....jó  kis  nap  volt,  de  ugye 
részben csak motorozás. 

És el is telt az április.......... 
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Jó kis hónap volt, és sokat is mentünk "relatíve:-)" 

A kövi túra még alakulóban volt - Dóri jelezte hogy a nagy nyári 
kalandra TUTIRA nem tud jönni.....meg volt is vele pár probléma - 
de ez személyes jellegű - szóval nekem meg ugye jó lett volna utast 
találni, így mikor megtaláltam egy oldalon egy régi évfolyamtársam 
- fel is dobtam neki a kérdést.......és át is csúsztunk a Májusba.

MÁJUSI KALANDOZÁSOK

No a május is jól kezdődik:-))) 

A MotorInfó ugye március-április hónapban kiadta Rita írását.....

most pedig a kollégám szólt, hogy: 

 - MILYEN FASZA KIS ÉVADNYITÓTOK VOLT..... 

- Mire Én természetesen: Persze.....:-) De honnan tudod? 

- Hát benne vagytok megint az újságba! 



- Melyikbe??? 

A Motorinfó ismét leközölte a beszámolómat:-)))) Ennyire jól írok 
netán??? A cikkeket megtalálni a weboldalomon.

Hoppá:-) Már-már médiasztár lehetek???? Hiszen az egész egy kósza 
ötletből  adódott  ugyebár,  amit  már  kiveséztem  az  első  kötet 
elején...... 

Ekkor május 2-3 lehetett...... 

Május  2.  Egy  újságíró  hölgy  hívott,  hogy  adnék  neki  interjút? 
Eldobom az agyam:-) NANÁ hogy adnék:-) ez 2006-05-05-én ment 
le a rádióba:-) Ez is megvan a weboldalamon:-))))))

Szóval médiaszereplő lettem ismét:-) 

Ismét, hiszen a közszerepléstől soha nem rettentem vissza...... 

Voltam KI-MIT-TUD-on..... felléptünk Békésen és az E-Clubban a 
Patriot  nevű  zenekarral.......és  ugye  nem  akad  el  a  szavam  ha 
nyilatkozni  kell  (na  jó  néha......főleg  ha  egy  szép  hölgynek  kell 
elmondanom mi a szitu:-) 

No de ugye hol is tartunk? 

Szóval  Dóri  lemondta  a  nyári  NAGY  MAGYARORSZÁG 
KERÜLŐ  TÚRÁT  egyéb  elfoglaltságai  miatt.....így  pedig  ugye 
utaskeresés.  A  választás  végül  Andira,  egy  általános  iskolai 
évfolyamtársamra  esett.  Ő  endurós  beállítottságú  (lásd:  már 
tulajdonosa Ő is egy DRZ 400-as SM-nek)....s ráadásul még életében 
nem motorozott csak pici kis köröket parkolókban...stb, tehát nem 
lehetett tudni , hogy mikén fog hozzáállni egy nagy 3-4-500km-es 
napi távhoz, és ugye miként kezeli majd a sebességet. Ezt könnyen 
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ki lehet találni, hiszen ÉN nem ültettek fel magam mögé úgy senkit, 
hogy nem viszem el egy próbaútra..... Nekem mondhatja bárki, hogy 
Ő  mennyit  és  hogy  ment....nekem  kell  látnom,  éreznem, 
tapasztalnom, hogy milyen  a viselkedése  az ÉN vezetési  stílusom 
mellett. 

No akkor csapjunk össze egy gyors HKG-t..... 

2006-05-05 -  Cserhát 2. túra 

8:20…. Indulás……. 

Döcögés Százhalombattára, tankolás, cigi, ücsi és hajrá………. A 6-
oson  a  forgalom  egy  katasztrófa  volt  a  beépített  körforgalom 
dömpingtől – de ugye ilyenkor jó a motor:-) , így gyorsan átjutottunk  
rajta,  majd  irány  tovább  Budapestre…..  No  Bp-n  volt  a  fullos  
KÁOSZ…… 

Így bár nem szabályos, de ha elférek miért ne férjek el:-) , így pedig  
araszolgatva  ugyan  de  fokozatosan  jutottunk  előre  a  sorok  közt,  
aminek  köszönhetően  10:20-kor  már  az  A2-ös  Shell  kúton  
szürcsöltem  a  kávémat.  Majd  öltözés  és  irány  tovább,  hisz  nem 
ücsörgésre indult a túra…… Vácig a A2-ön haladva, majd Rád felé  
kanyarodva belevetettem a Kék mennydörgőt a Cserhát lankáiba…..  
A  falvak  sorra  tűntek  fel……amit  egy  szlovák  térképpel  
azonosítottam  be..   Vác-Rád-Penc-Csővár  után  a  cél  az  Acsa-i  
kastély volt. 



Itt egy kis infó begyűjtés után felgurulás a kastély bejáratához, amit  
egy szocializmusból jól ismert nagy vaskapu zárt el a külvilágtól……
körbe falak……tehát az épületbe a bejutás zéró…. A lakosság szerint  
esetlegesen,  ha  találunk  biztonsági  őrt,  Ő  be  tud  engedni  pár 
fényképre, de mi 2x is elmentünk a kapu előtt – a falak mentén, de  
egyszer sem láttam senkit….így csurgás Off-road terepen a kastély  
ódon nagy kapuja tövéig…. Ezután vissza a kereszteződésbe,  ahol 
egy 90-es jobb fordulat után irány tovább……… Galgaguta – Bercel  
– Becske – Magyarnádor – Mohora – Szügy – Balassagyarmat 
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Az utakat frankon rendbe tették, legalábbis 2 éve a Cserháti túrán  
nagyon  katasztrofális  volt  sok  helyen  a  közeledési  út….de  most?  
Már-már kanyarvadász paradicsom.-) Persze azért itt is vannak pár 
helyen  elég  veszélyes  szakaszok…amik  főleg  még  a  téli  sózásnak  
köszönhetőek…  Balassagyarmaton  rálépés  a  22-es  útra,  amin 
keresztül  eljutott  a  kis  gurulás  egészen  Szécsényig,  ahol  tavaly 
júliusban már  jártam Nanoékkal…….  No a  közlekedési  megoldás 
még mindig kicsit káoszos, de a kastélyt végre megcsinálták…..már  
csak a környék  utómunkálatai  vannak…..de egy  nagyon impozáns  
környezettet  alakítottak  ki:-)  Egy  kis  pihi  után  a  menet  
folytatódott….. 

Szécsény – Nagylóc – Hollókő…. 

Az AKMT első igazi nagy túrájának célpontja volt Hollókő – tehát  
még eltévedni sem tudtam:-) A különbség? Akkor 2004. március 21.-
ét írtunk, most pedig 2006 májust……. 



Eltelt bő 2 év – és ugye azért a természeten is jobban látszódik, hogy  
tavasz van…… Akkor nem, de most bementem a várba, amit 500ft-os  
belépő után lehet végrehajtani. A vár szépen helyre van hozva és a  
kilátás?? Full panoráma:-) persze ahhoz egyre feljebb és feljebb kell  
mászni  a  lépcsökőn.  De összességébe  nekem tetszett  a  látvány  és  
Andi sem vette meg a kavicsmániámat:-) 

Kb. 15 órakor elindultunk az útvonal hazafelé……. 

Hollókő – Felsőtold – Alsótold – Pásztó – Lőrinci…. 

Lőrincénél  begurulás volt  a kútra,  hogy mind Én,  mind a mocika 
gyomoridege  helyreálljon  –  hogy  innen  1  tankkal  már  simán 
hazamegyünk……  Tankolok,  fizetek,  kimegyek  a  vashoz…..majd 
nyúlok  egy  kis  mosóanyagért,  hogy  a  bogár-gyűjteménytől  
megkönnyítsem  a  pleximet…..  Ekkor  egy  dudaszó  és  egy  heves  
mutogatás a mögöttem álló autóból……mutatván, hogy menjek már  
a ………-ba… Kb. 6 kútfej volt……Neki pont az enyém kellett. No ezt  
azért  már  Én  sem  bírtam  cérnával  és  felvettem  a  kesztyűt  –  és  
stílust….. Nehogy már beugasson egy 170cm, kopaszodó vén ………
sz…azért  mert  neki  egy  XY autója van… Majd az Okos enged,  a  
marha meg menjen a csába, előretoltam a gépet 1m-ert:-) . Kiszáll  
azt  mikor  Ő  is  szembesült  a  vertikális  és  horizontális  
méretarányokkal, inkább befogta a csőrét és csak magába motyogott  
valamit…ez volt a szerencséje, mert nem vagyok egy idegbeteg állat,  
de itt  már  feszült  a  cérna.....………. Mikor OK volt  minden  hajts  
tovább………. Hatvannál irány a 3-as Budapest felé….. 

Gödöllőnél végre megláttam a kastélyt, ami mellett már vagy 5x úgy  
elmentem,  hogy  észre  se  vettem  –  pedig  ugye  a  kavicsszenzorom 
mindig  jelez:-)  Leállás,  fényképezés,  cigi……..  Egy  padkán 
nyújtottam ki a lábamat a motortól kb. 2m-re….. mire valami furcsa  
dolog jött velem szembe…… Mi a rák az a dudor a gumin??? 
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Feltápászkodok,  odamászok  a  motor  hátsó  fertályához…..1 
dudor……2  dudor……az  anyját  ez  már  durva……  Totális  
szálszakadás,  egy kis gumioxidációval  vegyítve,  vagyis dudorodott  
az  egyik  bütyök,  mint  az  atom……  ÓÓÓÓÓ  –  hogy  az  a  
jó……………. Na így már nem megyünk sehova???? Hékás…még  
100km  kb.  Adony…..  Első  reakció  hogy  laposabbra  engedem  a  
gumit,  hogy  a  szembejövő  tankcsapdák,  huppanok  lazában 
menjenek……  azt  valami  csak  lesz,  hisz  már  17  óra  környékén  
járunk……  Kb.  10  km-ha  mentem  mire  a  segge  egyre  jobban  
riszált………Mindjárt  a  MADAGASZKÁR  jutott  az  eszembe:”  
riszálom így is – úgy is”…..OK….Csak ne 80-100-as tempónál…..  
Majd  hirtelen  feltűnt  egy  gumis  műhely……satu…..  Leugrás,  
berohan……. 

 CSÁ…Van gumátok??? 
 Nincs, de szemben a robogós –motoros boltba van….. 
 Kösz mindjárt jövök 

Átfutottam  az  úttesten,  be  a  boltba……tényleg  van  guma…..de 
nézzük mennyiért és milyen….. Hoppá:-) SIKER!!!! Úgyis Heidenaut  



akartam venni  a  nyáron  kipróbálni….és  van……  de  nézünk  csak  
körbe…. 

Az anyát…… ez az egyetlen 130/70-17-es guma…… No akkor nem 
kérdéses…… Ok keresünk eladót….. meglett……..De mint kiderült a  
XXI.sz-ban a motorosboltoknak nem éri meg a hitelkártyázás, mert  
sehol nem lehet ezzel fizetni…. 

FELHIVNÁM  A  BOLTOSOK  FIGYELMÉT,  HOGY  MA  MÁR  A 
HITELKÁRTYÁS  FIZETÉS  BEVETT  MÓDSZER!!!  SENKI  NEM 
ROHANGÁL KP-VEL……ÉS UGYE A BANKOK IS ÚGY ADJÁK A 
HITELKÁRTYÁKAT  KIFELÉ,  MINTHA  AJÁNDÉK 
LENNE……..TEHÁT  LEHETNE  RENDESEN  KASZÁLNI!!!!!!!!!  
TESSÉK  VÉGRE  BEVEZETNI  –  NYUGATON  EZ  NEM 
KÉRDÉSES!!!!! 

No akkor  hol  egy bankomat???? Megtalál,  bankszámla kifoszt…..  
rohanás vissza a boltba……gumi megvesz (14650ft Heidenau K64)
…..majd rohan a gumishoz, mert az meg 20 perc múlva zár-NA……. 

 Csővi! na megvan a guma, lecseréled? 
 Hát nem tudom….mindjárt zárnék 
 Na ne má cimbi…. 100km……haza kellene érnem még  

ebben az évszázadban 
 Hát nem is tudom 
 Na jó mennyi???? 
 Háááát…….  Ha  kiszedet  a  kereket  esetleg 

megnézem…… 
 Ó  vazze……  ha  adsz  szerszámot  kiszedem……..ezen  

már nem múlik…. 

No kerék  kiszed……azt átad……Közben Andi  meg csak pillázik:-)  
Mikor a csóka észrevette,  hogy mi a bibi, már értette,  hogy ezzel  
tényleg gázos…….vagyis lehetetlen lett volna hazaérnem…….így kb.  
10 perc és már szerelhettem is össze a kereket….. A csóka rendes  
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volt….600 pénzt kért csak….Én meg még rendesebb voltam(?) mert  
rádobtam  nekik  (2en  voltak)  1-1  kori  sört,  vagyis  1000ft-ban 
kiegyeztem….  A  szervizelés  után  lassan,  majd  egyre  gyorsabban 
GOOOO HAZÁIG…….. 

Eredmény? 

 358km 
 16,5L benzin 
 14650ft új guma 
 elhagytam a kormányvégem:-) 
 leeset a bukóm, amit a szarvak vittek el, meg a plexi:-)

Szóval király kis gurulás volt:-) És Andi is jól vizsgázott, bááááár a 
nagyobb kanyarok (pl. Körforgalom) nem igazán a zsánerre:-)))) 

De  nem  volt  semmi  gond.  Mentünk  rendesen  és  ugye  nem  a 
szomszédig......  Hazaérkezés  után  már  pihent  a  ló,  és  várta  a  19-
ét.....hiszen a BBT-és túra volt a soron következő túra. (BBT = Blue 
Bledi  Túrája)  A napok nehezen  teltek,  s  ugye  ilyenkor  jön össze 
minden a melóhelyen is. Mivel 5 hetente szabad a hétvégém a végére 
már nagyon elegem szokott lenni mindenből, és úgy várom a 3 napos 
pihenőt, mint kisgyerek a fenyő alatt az ajándékot. 

A Plitvicei szopás - mert ezt nem tudom másképp fogalmazni - után 
a szálláskeresést hanyagoltam - persze itt könnyű volt, hiszen eleve 
sátorozni mentem. 

Ez meg is látszott a létszámon is....... 

Eddig mindig bőőőőőszen jelentkezett a nép, de így már nem volt 
annyira nyerő a szitu, egészen addig, míg Rita (Ciláné) ismét nem 
vette  magára  a  feladatot  és  sebtiben  prezentált  egy  frankó  kis 
helyet........ 



Az első csábulat az volt hogy ha már van hely,  akkor megyek Én 
is.....de azt megtudtam hogy 2x annyiba kerül...vagyis majdnem 3x, 
mint a sátorozás - és ugye pénzügyileg nekem nagyon a spórolásra 
ment a téma! 

Erre a túrára Dóri is benevezett - és a Plitvicei esetek miatt Én is úgy 
voltam vele,  hogy még egy esélyt  kell  adni  mindenkinek....hiszen 
lehet hogy csak rossz napja volt. 

Szóval teltek a napok és közeledett az indulás pillanata. 

  

2006-05-19/21   -  BBT túra 

Résztvevők: 

Blue és Dóri, Titánék, Katika, Gergoe és Judith, Cila és Rita, Fecó,  
Ispán,  Angvar,  Janó,  Sámán,  Tompi,  Zombiék,  és  a  szegedi  
különítmény 

Mint mindig, ebben az évben – ez a túra is igencsak mozgalmas volt.  

A tervezéstől az indulásig nem volt nagy a nyüzsgés – majdnem hogy 
túl lightos is lett, de ez is élvezhető volt. Elérkezett az indulás előtti  
nap, vagyis egész pontosan 18-a. 

Leraktam a lantot, hazagurultam mikor épp hívott Esély Nulla, hogy  
Debrecenből  a  GS500  valami  hiba  miatt  Százhalombatta  előtt  
megadta magát – és nem tudtak vele már semmit csinálni. Így nem  
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épp volt jó az indítás – és az esőt ígérő helyzetjelentések sem okoztak  
elégedettséget köreinkben:-) 

  

2006-05-19. Péntek 

4:00 ébresztő……. Az első pár percben mintha fejbe vágtak volna  
úgy  szálltam  ki  az  ágyamból…….  No  igen:-)  éjfélig  Én  is  
pakolásztam……. Mosakodás, egy zuhany, kv, cigi öltözés és irány a 
Fórum………sehol  senki:-)  No igen  –  gondoltam,  hisz  6:30-as  az  
első indulási helyszín…..csak Én lehetek ekkora marha:-) . 

Sebaj….ellenőrizzük le  a  csomagokat,  a  motort  és  végezzük  el  az  
apróbb simításokat. 

5:20 

Menjen már az idő……. Ok, Én nem várakozok ….menni akarok!!!! 

Így beöltöztem, és kimentem a benzinkútra ahol annyi szúnyog volt –  
hogy majdnem hazamentem:-) . 

De  sor  cigit  szívtam  –  így  legalább  a  véremet  nem  szívták  a  
vámpírok. 

5:50 

Begurul egy Hayabusás,  egy ismeretlen bikerrel……..aki  nem volt  
más mint Véró Feri, a nicknév nélküli biker:-) . Az ismerkedés ugye  
2  motoros  közt  a  leggyorsabb,  így  elfüstöltünk  még  1-1  cigit  és  
indulás, hiszen innen már nem lesz plusz ember. 



Kb. 6:10 már kifelé gurultunk Adony cityből – és az irány a velencei  
Cápa  étterem  parkolója  volt,  ahol  Kati,  Sámán  és  Ispán  volt  
várható.  A  trióból  egyedül  Sámán  volt  a  helyszínen,  mert  ő  is  
korábban érkezett. 

Az ég egyre rondábbik arcát  mutatta – én bizakodtam, de 5 perc  
múlva már mindenkin esőruha volt, mert a nyakunkba szakadt az ég.  

Az  eső  közepén  csurgott  be  Kati  is.  Infó:  Ispán  jön  majd  
utánunk……. OK….. 7:30-as volt a terv – és a tervet tartani kell….. 

7:31-kor már a gumik szorították ki a vizet a paripák alól – ahogy  
lightos  menetben  célba  vettünk  Székesfehérváron  a  Tescos  
benzinkutat. 

Ide  Angvar  és  a  4  Szegedi  Biker  jelentkezett  be  8:10-es  
indulással…… Akik Dórit fuvarozták idáig.
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Ispán be is  ért  minket,  majd egy kis kv és reggeli  után nézem az  
órám…… 8:22… na jó akkor menjünk…..hisz mindenki tudta hogy a 
CÉL: RÉDICS 

Épp  kigurultunk  a  benzinkútról  mikor  Angvar  mellém  csúszott  
jelezvén hogy “MEGJÖTTEM:-) ” 

OK. Aggódnom nem kellet, hisz a szegedi csapat 2 banditával és 2  
Hayabusával simán beér minket…..így elindultunk………… a másik  
fele pedig ugye, hogy nálam szabály, hogy nem várok senkire........ha  
más oda tud érni, akkor bárki képes erre.....No meg ugye itt  nyer  
értelmet az itiner - szóval ha mégsem érne oda, akkor is tudja hogy  
merre kell jönnie. 

Még ki se értünk Fehérvárról, mikor csörög a telefon, de ugye nem 
tudok 4km-ként megállni felvenni – így mentünk tovább…… 

Kb.  90km  után  egy  kis  vendéglőnél  végül  félreálltunk,  mert  már  
porzott a tüdő a nikotin után és páran igencsak fészkelődtek:-) 

Ekkor olvasom az SMS-t hogy a szegedi csapat egyik busája deffit  
kapott épp Várpalotán….. de a motoros bolt csak 10:00-kor nyitott –  
így azt megvárják és jönnek utánunk. 

OK…..akkor  majd  jönnek…….közben  a  mennydörgő  Zombi-Anikó  
páros is bedurrant… Innen elmentünk Körmendre (kb. 70km) ahol  
Cila és  Rita csatlakozott  a kis csapathoz….. Egy nagyobb pihenő 
után  –  időt  adva  a  beérésnek  is,  elindultunk  Körmendre  a  86-os  
főúton….ami nagyon jó kis szakasz volt:-) 

A határ  is  meglett.  Egy újabb SMS.  Már Körmenden vannak……
majd a következő.  Kicsit késnek,  mert az egyik motor elcsúszott a  
körforgalomban – így egy kis házi szerviz és jönnek….. Óra: kb. 2  
órás  csúszás……. A hangulatom egy  kicsit  lesüllyedt,  hisz  kb.  18  



órára lettünk volna így is Bledben….. ez már 20 óra kapásból…. OK 
–  mellékutak  elfelejtve,  hisz  akkor  nem is  érkeznénk  meg  ezen  a  
napon:-) Mikor végre mindenki begurult, vagy beért minket (Titán,  
Titánka,  Janó,  Tompi  és  a  szegedi  4-es  (5  fővel))  elindultunk  
Szlovéniába. Bár az indulás nem volt épp "kedves"...... Dóri leszállt  
a Banditról (1200-es) és felült mögém......majd megjegyezte: "jujj de  
kicsi"....  No most  ugye egy  motorosnak leszólni  a  gépét,  az egyik  
főben járó  vétség  egyike.....persze  meg is  kapta  a választ:  Vissza  
lehet  ülni  ha  gondolod......  Az  indulás  most  elég  nyögvenyelősre  
sikeredet…..de  majd  behozzuk:-)  Rédicstől  –  Mariborig  a  10-1es  
főút  egy katasztrófa:-) .  Nem a minőség miatt, hanem a forgalom  
okozott  nagy  kellemetlenséget  –  és  a  sok  útjavítás.  De  sebaj….  
Maribortól  jön  a  pályázás…..ott  visszanyerünk  egy  kis  időt…
gondoltam.  Gondoltam,  mert  sajnos az  egyik  útfelbontásnál  Titán 
Hornetjének hátsó kereke összehaverkodott egy kicsi-pici, de baromi  
hegyes kaviccsal, aminek eredménye egy beágyazódás lett – innentől  
pedig  az  eresztés…..  Már  nem tudom melyik  fizetőkapunál  vették  
észre, de még Trojane előtt…. OK, akkor még egy deffijavítás……a 
műtétet  Dr.  Ispán vezette  le,  karöltve a jelenlévő asszisztensekkel,  
hisz  mindenki  tett  hozzá  1-1 építő  megjegyzést…aki  pedig  arrébb  
maradt  az  azzal  segített,  hogy a doktor  úr  elől  nem takarta el  a  
fényt:-) Erről videó is van:-) Az operáció kb. 30 percet vett igénybe,  
mert a kavics, nem akart szakítani a gumával, de ugye ha mennie  
kell, akkor megy…..a doktor úr döntése szent és sérthetetlen:-) . 

Ezután felmentünk Trojanéba, ahol Titán elment nyomást ellenőrizni  
– miközben mi megkóstoltuk a híres neves Trojanei fánkot……. No  
coment..  Finom  volt:-)  bár  a  tölteléket  nem  kellene  kispórolni,  
legalábbis  Én  sok  lekvárral  szeretem:-)  .  Ellenben  a  kókuszos,  
vaníliás az nagyon kóser volt!!! Még maradt is…… 
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Ezután vissza a pályára hisz már majdnem 18 óra volt és még 50km  
kb. Ljubljana, és onnan még egy 50-es Bled……. 

A pályán 3-4x kell  fizetni  1,4-1,7 és 2,8 eurókat – összesen kb.  8  
eurót. 

Ezt a szakaszt legalább gond nélkül letudtuk, de így is volt legalább  
20:50 mire megérkeztünk a Bled-i kempingbe (www.  camping  .  bled  .si   
)  ahol  a  bejelentkezést  követően  jött  a  verseny:  ki  húzza  fel  
hamarabb szakadó esőben a sátrát – úgy, hogy közben nem ázik be a  
sátor:-) és még lát is valamit, hisz már tök sötét volt. A poén ebben?  
Épp pár napja beszélgettem erről  az MO túra utasommal  – hogy 
esőben milyen rossz lehet:-) - Most már tudom:-) Nem rossz……csak  
épp  a  2  személyes  sátor  esőben  nem  2  személyes,  hisz  ahogy 
hozzáérsz belülről a falához – azonnal szívja be a vizet a sátor – a  
végén  pedig  vízágyad  lesz:-)  Tehát  azt  Én  is  megtanultam,  hogy  
esőben szépen szoba van:-) …… Sajnos nem voltam gyors, mert a  

http://www.camping.bled.si/


többiek jobb teljesítményt nyújtottak…… de Kati sátra mindenkinek  
feladta  a  leckét:-)  Szinte  mindenki  ott  volt  a  műremek  
megalkotásánál…..de nem igazán sikerült elcsípni az igazi alakot:-)  
…… a lényeg hogy állt - bár ugye.....érdekes alakúra sikerült:-) 

Ezután mivel igencsak fáradtak voltunk, már nem ültünk motorra – 
lesétáltunk a bejáratnál lévő étterembe és ott  ettük meg az utolsó 
falatot……természetesen Mixed Meat:-)  volt  választás – részemről  
pedig egy Banana Split….. 

Még el sem fogyasztottuk az elemózsiát – ismét ránk szakadt az ég.  
Így esőben vissza a sátrakhoz és “jó” éjszakát……….. 

A napnak kb. 22:50-kor lett vége. 
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2006-05-20 szombat 

kb.  4.40 lehetett  hogy felébredtem a szűnni nem akaró csöpörgés  
miatt…..  Én  ilyenkor  nem  tudok  mit  csinálni  egyszerűen……..így  
kimásztam a sátorból, és szomorúan vettem tudomásul, hogy bizony  
minden tiszta víz…… 

Hamarosan Tompi is megjelent, de Ő már a vizesblokk felől frissen,  
üdén……:-) 

Elbattyogtam  a  motoromhoz  ahol  reméltem  hogy  megtalálom  a 
cigimet és egy Tescós energia löttyöt – ami legalább párszor nekem  
már bevált…… 

Szerencsém volt:-)

Az első slukk, mint a sivatagi vándornak a víz……. Csak ugye nekem 
a vízből volt már elegem:-) 

Cigizgettek, mire észreveszem hogy Ispán DL650-je is elfáradhatott  
a tegnapi menetben mert ledőlt aludni egyet a bal oldalára.. 

Tompival felállítottuk és megpróbáltuk kitolni az útestre….de rajta  
volt a kormányzár is…. 

Ispán ébredezett,  a szövegelésünkre – kiadta a kulcsot – mi pedig 
toljuk-toljuk-toljuk……Hűűűű  de  nehéz  vazze:-)  …..  kb.  12m 
felástunk  a  motorral  mire  Tompi  szólt  –  hogy  esetleg  nincs  e  
sebességbe a mocika:-) …. Ja jó – persze hogy 1-esbe volt téve:-)
……és ugye hol az index??? 

Visszamentem  az  “ágyhoz”,  ahol  megtaláltam  kb.  8db-ban  az  
indexet. De ugye mire nincs felkészülve az ember gyereke? Hoppá – 
van  nálam  FBS  ragasztó  –  amit  a  szarvaim  miatt  el  is  hoztam 



(szerencsémre,  mert  az  első  reggelen  máris  letört  –  mert  az  eső  
szétáztatta  a  külső  merevítő  lakkot  –  plusz  a  fél  sátor  a  bukón  
landolt).  Tehát  mozaikozunk…és  ragaszunk……indexet  és  a  GPS 
antennáimat  Kb.  1  óra  múlva  már  frankón  tartott  is,  mikor  épp  
indulni akartunk…… 7:50 indulás a Bledi várhoz ahova a többiekkel  
volt megbeszélve a tali. (ők ugye apartmanoztak) 8:10 sehol senki….  
OK akkor menjünk fel – ők meg majd jönnek egyszer – gondolván  
hogy nagyon kényelmes lehet az ágy:-) és a szárazság:-) . A vár nem  
egy nagy durranás szerintem – bár lehet hogy csak az eső miatt volt  
ez…..ellenben  van  bent  egy  középkori  nyomda,  ahol  névre-szóló  
emlékpapírt  lehet  nyomtatni  3-10 eurós árért….és  egy kis presszó 
ahol íncsiklandozóak a sütemények!  Ó igen! A várba 5,01 euró –  
vagy 1200SIT a belépő – nekünk nem kellett a parkolásért fizetni, de  
állítólag az is pénz…. 

Ellenben a kilátás? Fenomenális – bármilyen idő is legyen. Sajnso  
Dórinak megint volt valami gondja - amit már Tompi sem hagyott  
szó  nélkül.....Én  meg  őszintén  megmondom  most,  Magamban  
szakadtam a röhögéstől:-) (-2 pont) 

A vár után lassú csurgás a motorokhoz, majd pedig egy nagy kövér  
gázzal irány Koper. 
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Mivel tengerpart – így mondanom sem kell hogy minden ami kell….. 

A  hideg,  esős,  borongós  idő  itt  nem  volt  ismert.  30  fok  meleg,  
szárazság, és egy igazi élő tengerpart. 1 órás pihenő beiktatva. Így  
pizzáztunk egyet, pihentünk, napfürdőztünk…… 

minden  olyan  dolgot,  amit  eltudnék  képzelni  akár  napokig……Itt  
sajnos az utasom előtte a 3. golyót is egy rögtönzött hisztirohammal  
(az  eset?  Futva  elcibált  valami  piacszerűségre.....hogy  örüljek  
neki.....Én viszont nem értettem hogy minek örülhetek egy halaktól  
bűzlő  piacon???  Ezen  pedig  igencsak  megorrolt).....-3nál  
tartunk.......de a menet ugye a Predjamai vár, tehát indulás. Egy pár  
kép a csapatról  a tengerparton, pár kép az álommotor nyergében  
Fecó  barát  jóvoltából  és  irány  vissza  pályázni…..   Postonjánál  
lefordultunk a pályáról ahol találkoztunk a szegedi csapattal, akik  
viszont erre voltak kíváncsiak és mentek is tovább motorozni…. Mi a  
főútra gurulva balra fordultunk és kb. 5km-ert haladva kell jobbra 



fordulni. Végig ki van táblázva a vár – tehát könnyen megtalálható.  
Ellenben Én ezt nem ajánlom senkinek!!!! 

A jó irány a főúton jobbra a barlang felé……és ahogy a barlanghoz 
be kell  fordulni  – ott  tovább kell  menni kb.  7-8km-ert  és máris a  
várnál vagyunk – és egy sokkal jobb minőségű úton! 

A várba a belépő szintén 5,01 euró vagy 1200SIT, parkoló díj nincs. 

Én itt kint maradtam, de a többiek szerint egy igazán élmény dús a  
vár magában is. A kapott magyar nyelvű leírás szerint bizonyosan,  
de a leírást követve kell legalább 3-4 óra erre is. Nekünk ennyi nem 
volt.  Ezután vissza a pályára és  irány Ljubljana, majd Kranj felé  
elbaszarintottam a kijáratot – így a főúton mentünk – ami szintén  
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haladós volt és mivel Kranjnál mentünk csak rá a pályára így fizetni  
sem kellett már erre a szakaszra. 

A terv még a Vintgar szoros volt amiről csak nettes infók voltak….  
(1,5km séta ; 600Sit belépő; 8-18-as nyitva tartás) de sajnos már  
19:27 volt mikor a Bled elágazáshoz értünk, így ezt elhalasztottuk  
másnapra. 

Visszacsurogtunk  a  tópartra,  fényképek,  pihi,  és  megbeszéltük  a  
közös vacsorát, amit az előző napi étteremben tartottunk – mert a 
pincérek is és a hely is 10 pontos volt. 

Itt  kb.  22:30-ig  tartottuk  ismét  a  frontot,  majd  szinte  egyszerre  
távoztunk. Nem esett az eső – szélcsend volt – és hulla fáradt volt  
mindenki, tán ennek köszönhető a 4. lővés is????? Mert sajnos itt  
már többen  megjegyezték  hogy  az  utasom olyan  ,  mint  egy  rossz  
feleség:-) Kb.  23:20  lehetett  hogy  bemásztam  a  sátorba.  Már  
majdnem elaludtam, mikor lövésekre ébredtem. A hegyekbe totál AK 
sorozatnak  tűnt….vagyis  ismerősnek  hisz  2-3  esetben  Én  is  
lövöldöztem vele a pákozdi gyakorlótéren mikor katona voltam. 

De mikor a lövések már rendszertelenek lett és a végén még egyet  
durrantak akkor derült ki hogy tűzijáték:-) .. 

Utána filmszakadás – részben……hisz tiszta víz volt a sátor, tehát  
nézni kellett meddig nyújtózkodhatom. 

2006.05.21. Vasárnap…… 

Már nem voltam olyan fürge:-)  6 környékén  ébredtem.  Kimászás,  
mosakodás, cigi……. 

Majd a sátorozás bosszúja: össze kell pakolni. 



Ami induláskor pont befér, az hazafelé, vizesen már nem biztos, így  
szívtam rendesen….de azért nem adjuk fel. Elpakoltam mindent. 

Terepszemle – fizetés (7 euró/fő/éj – tehát nem sátordíjat fizetsz!) és  
irány  a  többiek  szálláshelye,  ahol  a  kis  étteremben  iható  kávét  
kaptunk. Innen mikor mindenki elkészült – ismét egy kis csúszással:-)  
, elindultunk hazafelé- hol másutt mint a pályán:-) . 

Celjénél  lekanyarodtunk  a  várhoz,  ami  látványban  is  szép,  és  
INGYENES!!! 

Itt  durván  1  órát  elütöttünk  várva  a  szegedi  brigádot  akik  
kényelmesre vették a szitut és később indultak.....de meg kellett várni  
őket,  mert  itt  vették  vissza  az  utasom  és  fuvarozták  haza.  Majd 
indulás vissza a pályára egészen SLOVENSKA BISTRICA-ig, ahol  
jobb kanyar és Ptuj felé vettük az irányt. 
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Az  itteni  várkastély  is  szép,  ingyenes,  de  alatta  van  egy  jó  kis  
“üvegtigris” pihenő:-) , bár a szöszi pultoscsajnak az 5 kv-t 5x kell  
megerősíteni……. 

1kv lefő 

 még egyet? 

 Igen 5 lesz 

2 kv lefő 

- még egyet? 

- Igen 5 lesz 

3kv lefő 

 még egyet? 

 Igen 5 lesz (ekkor már Zombinéval mosolygunk) 

4kv lefő 

 még egyet? 

IGEN!!!!!!! 5 lesz:-) (én ekkor már feladtam:-) ) 



Mikor megmásztuk a várat is, lecsúszott 2 kv, indulás Horvátország  
felé.  Az  utolsó  kúton  elköltöttük  azt  utolsó  tollárjainkat.  Ja  igen!  
Tollár…..  a  határon  érdemes  váltani,  mert  a  magyar  bankokban  
1,09 volt – de a BP környéki váltóknál már 1,4 volt az árfolyam. A  
határon ezt  1,18-ért váltották.  Eurót viszont nem érdemes váltani,  
mert azt 1,28-ért váltották – és amúgy is! Mindenhol elfogadták az  
eurót is!  - azóta persze a tollár a múlté.....és Szlovéniában is euró  
van. 

Határ átkelés onnan Cakovec és Gorican/Letenye – ismét határ – és  
irány Nagykanizsa a szokásos mekike….. Útközben meg-megálltunk  
és a többiek csodálkoztak is, hogy mi ez a lendület??? Mert biza a  
kis GS-t  csúcsra pörgettem:-) Természetesen közöltem velük,  hogy 
utassal  óvatos vagyok,  hiszen nem lehet  tudni hogy ijed meg, hol  
esünk el - és ugye semmi kedvem a nyakamba venni senki életét. Itt  
ért be minket az eső – vagyis mi értük utol:-) azt az hullámot ami  
eddigre  ért  ide…..  Innen  szinte  végig  áztunk  egészen  a  velencei  
pihenőig. 
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Itt  végül  elbúcsúztam  a  maradék  tekergőktől  –  hisz  az  út  során  
szépen morzsolódott le mindenki – és a Velencei lehajtónál Én is a  
magam útjára indultam – HAZA…. 

Mikor  hazaértem nem kívántam semmit  csak  egy  kád  forró  vizet,  
mert Én nem öltöztem be – így totálisan szét voltam ázva……… A 
pancsi  után  jött  a  vizes  holmik  teregetése  –  körbe  a  lakásba:-)  
aminek legjobban a kis házisárkányom örült:-) 

A képeket feltöltöttem – majd filmszakadás………………… 

Tehát összegezve? 

Nekem 1436km,  3  ország,  4  vár,  tengerpart,  sok-sok  emlékezetes  
pillanat……365db  fénykép,  kb.  2,5óra  videjó……..és  még  több  
emlék:-) 

Szóval itthon voltunk és nagyon jó volt a májusi hónap is......persze 
leszámítva az esőt..... 

A hónapból még 10 nap volt hátra ami ugye lassan eltelt. 

Közben  találkoztam  Dórival  is  akivel  megbeszéltük  a 
problémákat.......de sajnos a végeredménye az lett ami várható volt - 
így elváltak terveink......... 

De lássuk mi jött ezután? Természeten :



2006 JÚNIUS

OK.....akkor nézzük miből is éltünk akkor........ 

Összpontosítás........gondolatok......és hajrá:-) 

Szóval májusban ismét jó kis túrák voltak, és emberileg is volt 1-2 
tanulság........sajnálatosan lezárult egy fejezet az életemben és ugye a 
tervek mentek csak tovább. Ismét el telt egy év, és ismét öregebb lett 
az ördögi csontozat, de mivel 5-e hétköznapra esett, így a szokásos 
garden  partyt  előrehoztuk  3.-ra,  hogy  a  barátokkal,  haverokkal 
tudjam eltölteni ezt a napot is.... 

Ez után eltelt majd egy hét melóval...... dolgozgattam, tervezgettem  
a  motort  vittem szervizbe  (szelephézag,  karbiszinkron)  míg  végül 
eljött ismét egy gyengéd pénteki pihenőnap:-) NO persze......egyedül 
vagyok otthon és unatkozzak? Így gyorsan feldobtam egy HGK-t és 
készülődtem:-) 
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Péntek reggel pedig start..... 

A  paripa  szervizes  volt…..így  gondoltam  –  ha  elhozom,  akkor 
kellene valamiféle tesztkört menni vele.. 

Az el hozatal napja kedd volt – közben dolgoztam még – így fel lett 
dobva egy pénteki HKG. 

Áprilisban  mikor  Ópusztaszeren  megálltunk  készítettem  egy 
fényképet  Magyarország  nevezetes  helyeiről.  NO!  Itt  kell  keresni 
valami jó kis útvonalat – gondoltam. 

Így a képet megkerestem – és megnéztem hogy merre nem jártunk 
még. 

  A sárga karikák mutatják, hogy eddigre miket néztem már meg 

Így  a  terv  hamar  meg  is  lett:-)  Egy  gyors  kis  tervezés…… OK 
Somogy megye…… 



A terv megszületett.. 

Adony  –  Dunaföldvár  –  Simontornya  –  Ozora  –  Pincehely  – 
Dombóvár-  Kaposvár  –  Somogyvámos  –  Somogyvár  –  majd 
hazafelé a Balaton partján….. 

Az autoroute progi ezt 355km-re dobta ki – ami részben jó is volt, 
hisz 1-2 kanyar nem volt beszámítva – összesen 397km-ert gurultam. 
Kb. 10% csalás 

No de ne fussunk ennyire előre! 

2006. június 9. PÉNTEK 

Reggel alvás után – ami egyéb okok miatt nem volt sok:-) - jött az  
ébredés…. 

Elgurultam  még  egy  litykó  olajért,  majd  irány  a  benyakút,  ahol  
Andris már várt rám (Freewind650). A megbeszélt indulás 8:30-ra  
volt  tervezve  – aminek az utolsó percében megjelent  Old Wing is  
(GoldWing 1800). Indulás…… 

Én a gazdaságosságot nézve nem a drága benyát tankoltam – hanem  
Dunaújváros  alatti  benzinkutat  választottam  (12ft  nyereség  1  L-
en!!!) 

Ezután irány Dunaföldvár, ahol jobbra fordulva ráléptünk a 61-es  
főútra. 

Ez egy iszonyatosan jó út!!! Én nem szeretek száguldozni – de itt  
egyszerűen csak azt veszed észre hogy nem épp 80-al döcögsz…. 

Simontornya…… 
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A várhoz vezető útnak nem árt ha utána nézel……de könnyítésnek: 

A vasútállomás melletti  lámpás kereszteződésnél  fordulj  balra…… 
az úton haladva jobb oldalt lesz majd megtalálható….csak figyelni  
kell, mert egy belső körben van….. 

Belépő: 200ft 

Alul  állandó kiállítási  jelleggel  a  vár  dolgai  vannak  kirakva…..a  
felső 2 emeleten pedig festmények………. 

Kamerázni  –  fényképezni  nem szabad (de  ha megjátszod – akkor  
miért ne:-) ) 

Ezt  sosem  tudtam  megérteni….  Mi  a  rákért  nem  lehet…….árt  a  
blende  mozgása  annak  a  darab  kőnek????  Mert  még  vakuzni  se  
kell……szóval röhej…. Vagy mert félnek hogy a kép visszaadja az 



élményt hogy jártál már ott???? Vagyis ha megnézed a képet, akkor  
már nem fogsz elmenni????

Ezután indulás Ozorára……. Ott csak pár kép erejéig álltunk meg,  
mikor jött az infó hogy Pyerre (Bandit1200) már túlment rajtunk –  
így Ő már Dombóváron süteti a hasát….. 

NAGYON JÓ IDŐNK VOLT!!!! 

Így “kecske-útakon” visszadöcögés Pincehelyig, ahol ismét jöhetett  
a 61-es főút. 

1-2  kanyar  és  satu:-)  Szürkemarha-nyáj  a  pusztában…….pár 
fénykép itt is….azt GOOO 

Dombóváron  egy  pihi,  ücsi…..majd  gurulás  Kaposvár  határában 
lévő  bencés  apátság  romjaihoz,  amit  1091-be  alapítottak  –  és  
jelenleg  gőzerővel  építgetik…….(erre  van  pénz  ??…..)  Nem  kell  
félreérteni….. De nem igazán láttam egy darab olyan követ sem ami  
mondjuk 100 éves lenne…….de tegnap lerakott klinger téglát – bízza 
nem egyet…. Mondhatni lehetne, hogy ha nem lenne rom – akkor  
hova járkálnék….. Igen DE ÉN A ROMRA VAGYOK KIVÁNCSI!!!!  
Úgy ahogy áll…. Nem a kisvállalkozók új építményére…… Belépő  
nem volt – hisz nincs kész…….de nem is egy nagy látvány……. 

Ezután hajrá tovább….. 

Mellékutakon hajtottunk északra,  fel  Somogyvámosra  ahol  szintén  
egy XIII.sz-i templomrom áll…….a neve PUSZTATORONY……kint  
tényleg a pusztában……egy nagy búzaföld kellős közepén…….. No  
ez  már  megérte  az  off-road  szakaszt:-)  A  legpoénosabb?  Pyerre  
Banditájának  "szakál-idoma"  volt:-)  Ugyanis  a  kis  spoiler  mint  a  
kombájn  gyűjtötte  össze  a  szalmát,  szénát.  A  félő?  Nehogy 
begyulladjon  a  forró  kipufogócső  miatt.......persze  a  pucolgatás  
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közben  kapta  az  áldást  is:-))))  „  MI  VAN  PYERRE?  Madárka  
fészkelt be?” De mivel ezt még nem találtuk meg – így begurultunk a  
Krisna-völgybe…..ami  totálisan  indiai  mintázatú  és  hangulatú…..  
nekem  tetszett,  csak  a külsőségek  késztetnek  mindig  mosolyra 
magamban……..de ugye a papi reverenda se áll közel hozzám:-) 



Ezután egy kis informálódás – és meg is lett az útvonal….amit sajna  
Old Wing egy határozott hátra arccal nyugtázott – mert tény….. IDE  
NEM TUDOT volna feljönni……. András könnyedén gurult a túra  
enduróval, de Pyerrel kicsit viccesen haladtunk a búzatáblában:-) A  
motor kormányzása nagyban megszűnt – max. annyit ért, hogy tudtál  
mibe kapaszkodni :-)  

Itt pár kép és irány vissza……….. 

Somogyvár , Történelmi emlékpark…….. Belépő 250ft 

Kb. ennyit ér…… sétálni nagyon jó hely, de kicsit ingerszegény……  
Ezután – mivel  egyre éhesebb volt  már mindenki  – sovány malac 
vágtában  irány  Balatonszárszó,  ahol  Pyerre  rokonánál  jól  
bepizzáztunk…..  Én  itt  már  egy  dupla  kávéval  indítottam……. 
Ezután pedig nem volt már más……mint hazafelé………………. 

Kb. fél nyolckor már otthon is voltam…………….. 

Nem mondom hogy frissen és fitten.-)))) Elügyködtem – utána pedig  
esti mese nélkül bezuhantam az ágyba……… 

Szóval ez egy igazi könnyed kis pénteki túrácska volt………. 

Közben pedig ugye zajlott a 2006-os HELP is.... 

Ez  mi  is?  Összeszedjük  a  csapatot,  elmegyünk  valahova  ahol 
gyerekek vannak és csinálunk nekik egy emlékezetes napot...... 

A 2005-ös jól sikerült, így ezt a szokásunkat a mai napig tartjuk..... 

2006-ban  Rita  és  Cila  egy  táborban  voltak  tanárfelügyelőházőrző 
emberkék, így feldobták, hogy esetleg nem e ..... 
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Természetesen,  hiszen  nem szimpla  gyerektábor  volt,  hanem  egy 
étkezési  mitudomén  milyen.....szóval  olyan  gyerekek  voltak  ott, 
akiknek  a  biológiája  nem  állt  be  rendesen  és  minden  falat 
meglátszott rajtuk. 

Ez 2006. június 18-án zajlott le. 

A gond részemről??? Hogy 14-én megpiszkáltam a motor karbiját, 
mert  a  szelephézag-állítás  után olyan  volt,  mintha egy X fordulat 
fölött  már  nem  kapna  elég  benzint.....ennek  a  piszkálásnak 
köszönhetően  eltörtem  a  gáztolattyúban  lévő  körmöket  amik  a 
subertet  leszorító  rugós  betétet  fogták......szívás.......  Ezt  a  gondot 
Hayabusás  Fecóval  tudtam eszközölni  aki  segített  a  témában -  de 
sajnos ugye az tolattyú beszerzése nem 2 nap.......  Így kipöcköltem - 
és indultam....útközben pedig  meg-megálltam kicsit javítani, hiszen 
a 2 karbiból (2 hengerből) csak 1,5 ment......így az minden volt csak 
nem  motorozás.  De  ugye  a  gyerekekért  mindent......így  ezt 
bevállaltam. És ugye a Helpezők: 



Szóval jó kis nap volt ez is:-) Hazafelé azonban már nagyon kész 
volt  a  paripám......amit  tovább  tetőzött,  hogy  a  csata  helyszínéről 
(Győrújbarát)  és  a  82-esen  jöttem  haza.....és  ugye  Csesznek-
Veszprém közt volt hely ahol 40 volt a végsebességem. a Bal henger 
totál nem ment, mivel szétesett a karbi. 

Tehát mákom volt hogy hazaértem...... 

Az  alkatrész  megjött.....Busás  Fecó  le  is  hozta  nekem.....frankón 
megjavítottam a gépet, elvittük egy újabb szinkronra - és onnantól 
PÖPEC  lett  a  gépezet.  Így  nyugodtan  vágtam  neki  Andival  a 
Magyarország túrának. 

Eddig azonban még volt még 1 hét......de ugye  ez pikk-pakk el  is 
szállt........ 

MAGYARORSZÁG TÚRA

No igen....akkor most készítek egy kávét és nekiesek:-) 

Tegnap  sajnos  egy  kis  baleset  történt  (Domestos  ment  a  
szemembe:-)....szóval nem láttam semmit, nemhogy a monitort:-) 

No.....akkor start: 

2006. június 23-28.  - Magyarország-kerülő túra 

Ezt a túrát mióta motorozok szerettem volna megcsinálni, és mivel  
most úgy jött ki  a lépés – így idén lett  megtartva.  A tervezet  már  
december-január környékén megszületett, így már csak várni kellett. 
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Az eredeti felállásban tiszta nomád élet lett volna, de sajnos a májusi  
Szlovén túrán való 2 napos ázás megerősítette azt a gondolatomat,  
hogy nem szeretnék 1 hétig folyamatosan ázni, és a vizes holmikat  
pakolászni – ebből adódóan pedig marad a fix szálláskeresés. 

A létszám nem volt nagy, de remek társaság jött így is össze! 

Kati – 250 CBF (Budapest) , Beard és Éva – 650 Freewind 
(Budapest) 

Tompi – 500 ER (Kaposvár) 

Hawk – 750 GSXF (Esztergom) 

Nobadi – 535 Virago (Százhalombatta) ,

Esély 0 – 500 GS (Debrecen) 

Valamint tiszteletüket tették még 1-2 napra: 

Janó – 600 Hornet (Dunaújváros) 

Zombi és lánykája – 1600 Wild Star (Szob) 

Cila és Rita – 1300 PanEuropa (Győrzámoly) 

Bobek és tesója – Gs500 (Mátészalka) 

 Én és Andi – 500 GS (Adony – Százhalombatta) 

Mint látszik IGAZI AKMT túra....hiszen mindenhonnan jöttek a 
cimborák:-)



2006. június 23. Péntek 

Tehát a túra……. 

A  motort  sikerült  megjavítani,  így  semmi  akadálya  nem  volt  az  
indulásnak. 

A  megbeszéltek  szerint  találkozó  volt  7  előtt  Tompival  a  kúton,  
ahonnan  felmentünk  Százhalombattára  várva  Nobadi,  Esély  0  és  
Andi  csatlakozására.  Innen  gurulás  8:00-kor  az  1-es  mellett  lévő  
ponthoz,  ahol  Beard  és  Éva  már  várt  ránk.  Útközben  Kati  is  
csatlakozott  hozzánk  Diósdon.  Az  1-esen  haladva  jött  Zombi  és  
Hawk is. 

Az első megálló Várgesztes volt. 

Belépő sajnos nem volt, mert a várrom eleve zárva volt, és ahogy 
kivettem csak szombaton van nyitva 10-től. 
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A környéken viszont cseles az út, így a bandát elsőre bevittem egy  
igazi endurós Off-road terepre amit mindenki nagyon jól bírt és csak  
Én  voltam  egy  megcsúszás  áldozata,  mert  az  egyik  gödör  igen  
sarasra  sikeredet:-)  A  környék  fantasztikus  volt.  Láthatóan  egy  
forgalmasabb  hely,  hisz  külön  parkoló  van  kialakítva,  utak,  
tábortűzhelyek…  Tehát minden ami egy laza kis piknikes hétvégéhez  
kell.  De  mi  úgy  csak  a  várért  jöttünk:-)  Miután  kinézelődtük  
magunkat a hátsó utakon felmentünk Tatára a várhoz, ahol a nagy 
banzájszervezés  miatt  minden  l  volt  zárva,  de az  egyik  felvigyázó 
beengedett minket a kordonon át. 

Itt  egy  20  perces  pihenő  és  nézelődés  után  ismét  egyben  volt  a  
banda,  így  haladás  a  közeli  kútra,  majd  pedig  tovább,  hisz  12 
környékére  ígértük  magunkat  Ciláéknak,  és  ekkor  már  11:20  
volt…….és még ugye ott volt a Komáromi erőd is……….. 

Tehát gurulás Komárom felé, ahol az erődöt kihagytuk, hisz egy laza  
sétának nincs értelme, az idegenvezetés pedig 2,5 órás…….. 



Így egy cigi, pár kép és irány Győr, ahonnan már elindult szembe  
velünk Cila. 

A  csatlakozás  meg  is  volt,  így  mikor  letettük  Rita  iskolájánál  a  
mocikat egy nagyon jó kis idegenvezetés keretében Rita megmutatta  
nekünk  Győr  nagyobb,  látványosabb  részeit  –  miközben  még egy  
frankó  fagyit  is  elnyaltunk  a  nagy  hőségben……  Itt  meg  kell  
jegyeznem, hogy Rita......Hát gyerekek.....Egy istennő:-)

Eddig nem láttam motoros ruha nélkül – szóval ez is közrejátszhat,  
de most.....APÁM...... Cila mester egy mákos állat:-)))))

Elsőre kicsit fárasztó volt a séta, de ez így utólag mindenkinek jó  
volt,  mert  utána  mindenki  visszasírta  ezt  a  motorozás  közti  kis  
lazítást,  hisz  a  következő  napokon  szinte  egész  nap  a  nyeregben  
voltunk. 

Mikor visszatértünk a paripákhoz, még egy utolsó nyújtózkodás és  
irány  tovább  Hédervár  irányába,  amiben  épp  egy  amcsi-magyar  
lagzi volt tartva…… 
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Hédervár-ról  az  irány  Mosonmagyaróvár  volt,  majd  le  Csorna-
Fertődszentmiklós  és  mellékutakon  irány  a  nap  vége:  Kőszeg.  Itt  
megkerestük a szállást, majd a pakolás után irány kajálni……… 

Ciláék is jól érezték magukat - amit mi sem bizonyíthatna jobban,  
mint hogy Ők is maradtak velünk egy éjszakát. A városka szép, a  
kaja jó, a szállás (Gyöngyvirág panzió) kiváló volt! 

A napi itiner:360km 

2006. június 24. Szombat 

Másnap reggel ébredés, fizetés után 8:00-kor elindult a csapat. Az  
esti  cél  BAJA  volt…..így  haladjunk  emberek….   Csináltunk  egy  
csoportképet  ugye  a  várnál  (feljebb),  majd  elindultunk  Bozsok  
irányába a Sibrik kastélyhoz ami szintén szálloda lett…….itt is pár  
kép és goo tovább Szombathelyre. 



Ciláék Szombathelyig jöttek velünk, de mivel nekik programjuk volt,  
így innen le kellett csatlakozniuk. A létszám – a motorok tekintetében  
– megmaradt mert  Janó dübörgött  be a Hornival  a pihenő kellős  
közepébe. 

Ő is  pihent  egyet,  majd egy  szomorú  búcsú  Ciláéktól  és  indulás.  
Átverekedtük  magunkat  Szombathely  kússza  forgalmán,  és  
elindultunk a főútvonalon…..a 86-os főúton. 

Pár kilométer és egy szép tábla jelzi a JÁK-i templomot. 

Gondoltam – erre se járunk minden nap – így egy balos kanyarral  
betértünk  a  mellékútra  –  fel  egészen  a  templom  mellett  lévő  
parkolóba. 
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Itt ismét egy 20 perces tevékenység – majd mivel kaptam a füleseket,  
hogy lassú a tempó így húztam egy kövéret és gooooo. 

1-2-3 kanyar és a csapat sehol………. 

A Lenti-i  elfordulónál  már  mondták,  hogy  nem a  tempó  a  lassú,  
hanem  ne  álljunk  meg  ennyiszer  –  amit  nem  értettem,  hisz  nem 
álltunk meg annyiszor……de ugyebár épp ezért jöttünk……a távoli  
helyeket  megnézni…….és mivel  utánam jönnek – így oda megyek,  
ahova akarok:-) 

De az tény, hogy igen haladósra sikerült, mert még az utasomnak is  
könnybe lábadt a szeme…… 

“a  kanyarokban  akkorát  döntesz,  hogy  látom  a  bogarak  
vigyorgását”……(vagy valami hasonlót mondott):-)



Nem hiába:-) a 86-ost NAGYON élvezem!!!! ha nincs rajta forgalom 
igazi örömmotorozásra alkalmas…..és ezt nem hagytam ki most…… 

Mellékutakon  a  következő  irány  PANKASZ  volt  ahol  egy  FA 
harangtorony áll. Elsőre egy másik csapat mellet elhúztunk, mert az  
útról  nem  nagyon  látni  a  tornyot,  a  tábla  pedig  ugye  nem  elég 
nagy:-)  (bazi  nagy  –  de  ugye  Én nem azt  figyeltem)  Így  egy  kis  
kolbászolás és irány visszafelé……. 

A torony meglett……fénykép is készült…… 

Indulás tovább…….hisz messsssssssssssssssssssze van még Baja. 

A  következő  megálló  Szigetvár  lett  volna,  de  útközben  még  azért  
beiktatunk  pár  kisebb-nagyobb  megállót  hisz  a  szakasztáv  250km 
volt.  A  lényeg?  Hogy  megérkeztünk  Szigetvárra……..  Már  -már 
darus  kocsit  kellett  keresnünk,  mert  a  leszállás  nem  nagyon  jött  
össze:-) Érezte mindenki  az ülőgumójában a távot….. Itt majdnem 
egy  1  órás  pihenő  volt,  kajálás,  séta….minden  csak  ne  kelljen  
visszaülni  a motorokra:-) Nem hiába…….reggel óta 310km körüli  
táv  volt  bennünk  és  ugye  a  helyzetet  rontotta  a  helyenkénti  
katasztrofális útminőség is…..és a legrosszabb? A közeli 40 fok volt.  
De haladás….. irány Pécsen át Mohácsra, ahol megnéztük -VOLNA 
az emlékparkot, de már bezárt (időpont előtt!!!!) így be a városba és  
“miért  is  ne”  alapon  –  átkompoztunk  a  Dunán…..  Este  7  után  
érkeztünk  meg  Bajára,  ahol  a  kemping  megtalálása  után 
szembesültünk  a  tényekkel…..  Szúnyoginvázió  van  a  Petőfi-
szigeten……  Így  egy  laza  Scatman  John  ritmussal  csapkodva  
elkezdtük irtania szúnyogokat, miközben vacsorázó helyet kerestünk  
a  Sugovicza  partján.  Ez  meg  is  volt  a  sor  végén  lévő  Mexikói  
étteremben……..  NA!  Ide  csak  az  menjen  aki  szereti  a  JÓÓÓÓ 
erőset:-)  De volt  előnye  is:-)  A  szúnyogoknak  nem volt  vízumuk? 
Mert nem jöttek ki a szigetről:-)

Este filmszakadás………… 
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Táv: 430km 

2006. június 25. Vasárnap 

Pihenőnap! 

Mindenki szabadprogramot csinált magának. 

 Így Nobadi elment Orfűre bizniszelni……… 
 Tompi, Hawk, Esély0 elmentek Kecelre a Hadtörténeti  

múzeumba, ahova elkísérte őket még Zombi is, akinek 
sajnos mennie kellett ezután hazafelé………. 

 Beardék pancsoltak az uszodában……… 
 Mi 3-an (Kati,  Andi,  ÉN) pedig vásároltunk kaját  és  

irány a Sugovicza……. 



Délután mikor mindenki visszatért Én még elgurultam Andival be a 
városba és Pörbölyre a kisvasút indulási helyére……ezután vissza a  
szállásra,  öltözés  és irány egy igazi  bajai  csárda, hisz ha már itt  
vagyunk nem szabad kihagyni a jó kis menüt! 

Halászlé és Túrós csusza……….. 

Visszafelé viszont jött a gond……..bekaptam egy tuti  napszúrást a 
többiekkel együtt:-) Így ágyikó…..és szenvedés…… 

Pár hete hallottam Anditól,  hogy mikor a csárdában felejtettem a 
napszemüvegem és visszamentem érte mindenki azon agyalt hogy mi  
történt hogy nem jövök....vártak...mentek..vártak...mentek..... 

Az  elmesélése  alapján  igazi  aggodalom  volt  irányomba:-)  Amit  
akkor  totál  nem  vettem  észre....de  így  utólag  KÖSZÖNÖM 
mindenkinek, még így másfél év távlatából is jól esik ilyet hallani:-) 
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2006. június 26. Hétfő 

Ébredés, pakolás és indulás 8-kor……. 

A mai  táv sem volt  kicsi  –  és  ezt  megnehezítette  a  közel  40fokos  
hőség……. Ismételten.

Haladósan elértünk Szegedre, majd irány tovább……Gyulára. 

Itt beiktatunk az árnyékban egy laza másfél órás pihenőt ami már  
nagyon  kellett,  mert  a  forróságban  200km-ert  letolni  nem  egy  
élvezet…… 



Sajnos a vár azonban Szlovák mintázatra – HÉTFŐN ZÁRVA…. 

Így maradt a pihenés,  kaja,  hűsölés ……majd ismét lóra és irány  
Debrecen. 

Erről már van videórészlet is:-)))) Útközben átküzdöttük magunkat  
az útjavításokon…..tömegen…….de végül megérkeztünk a Caragana 
Panzióba  (ezt  is  ajánlom  bárkinek!!!!)  Egy  pancsi,  vacsora  és  
Esély0, Keali, Kealiné vezetésével becsurogtam a városba pár képet  
csinálni……  A  belváros  nagyon  impozáns….és  a  főtér  magáért  
beszél… Nekem legalábbis ritkán tetszik  egy nagyváros  központja  
ennyire…… Majd vissza a szállásra és alvás – mert nem kellett sok 
az ájulásig:-) 

Táv: 350km 

Itt is vicces.....350km.....nem sok.....és mégis.....katasztrófális volt:-)  
a 40 fokos hőségben lenyomni ezt. Bizony van ilyen is....Nem mindig  
élvezetes a motorozás.

  

2006. június 27. Kedd 

Ébredés, reggeli majd indulás……….. 

Nem sokat tudtam aludni, mert sajnos a szúnyogok itt sem kihalóban 
lévő faj…..így 5-kor már sertepertéltem elmentem tankolni, motort  
mosni…stb……… 

A szokásos 8 órakor pedig elindultunk……….. 

A  napi  táv  nem  volt  nagy  –  így  most  tényleg  a  látványosságok  
megtekintése volt az elsődleges….. 
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Szóval  nem  volt  egy  unalmas  nap:-) se hideg  nap,  így  az  itinert  
módosítottuk és a nap végpontjának Tokajt választottuk. 

Így a haladást Kisvárdánál visszafelé vettük és Nyíregyháza – Tokaj  
útvonalon  célba  is  értünk  a  Híd  lábánál  lévő  kempingbe  ahol  
1800/1500-as  áron  kaptunk  szobákat  /fő  alapon.  Én  szó  szerint  
letéptem  magamról  a  ruhákat,  felvetem  a  szétvágott  nadrágomat  
(Baján  nem kaptam rövidnadrágot  –  így a terepgatyámat  vágtam  
szét:-) )….és irány a TISZA…… 

A kempinges szerint a stégekről lehet bemenni, és 6m-ig be is lehet  
menni……ezzel ellentétben? 

Mindenhol fürdeni TILOS tábla:-) ……. 



És kit érdekel????? Bemásztam a stégről a vízbe, majd épphogy el is  
kaptam…… 

Iszonyat a sodrás……… nem vagyok egy rossz úszó, de elkezdtem 
tempózni – és a stég ott állt mellettem….. 

Tehát tényleg gázos – aki nem tud úszni…… 

Bár Tiszalökön majd kifogják:-) 

A pancsit követően a többiek már annyira szomjasak voltak, hogy  
nem  engedhettek  a  hideg  csapolt  sörnek  –  így  Ők  lezárták  a 
motorokat és a helyi fapados bárban kerestek enyhülést…… 

Én meg kaptam magam az utasommal és irány be Tokaj…… hisz itt  
se jártam még soha…… 

Ettünk egy fagyit  – és  egy megabrutál  Pizzát  (800-ért),  sétáltunk,  
vettünk borocskát emléküvegekben…..no meg motoroztunk még egy 
kicsit…… 
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Este  visszaértünk….megbeszéltünk  az  utolsó  napot….és  irány  a  
szoba, ahol mivel tetőtérről volt szó – iszonyatos meleg volt……… 

Én már hulla voltam, de nem tudtam elaludni a meleg miatt……. 23 
óra környékén pedig mennydörgés, villám, szél kíséretében megjött a  
vihar……….ami csak egy parányit hűtött a levegőn………de arra jó  
volt hogy mindenkit  kiugrasszon az ágyból, hiszen a motorok kint  
voltak a füves placcon az épület előtt...és ugye mit csinál a motor  
oldalsztenderen  sárba?  Ezután filmszakadás  hajnalban……és kb.  
2-3 óra alvás után ébredés, mert az ébredést-indulást előre hoztuk a  
várható meleg miatt. Tehát a keddi nap jó is volt, meleg is volt – de  
főleg kulturális szempontból volt élvezetes. 

Ó  igen…..  Mátészalkán  pl.  Szakál  Miki (RTL  KLUB  telefonos 
játékvezető) igazított útba minket:-) , aki szintén éhes lehetett, mert 2  
hambit  és  egy  gyrost  rendelt  annál  a  büfénél  ahol  mi  is  
megálltunk…… 



A  táv  tényleg  nem  volt  nagy,  hiszen  csak  közel  200km-ert  
mentünk…….. 

2006. június 28. Szerda 

Indulás a megbeszéltek szerint 7:00-kor, ami igaz is, mert 7:04-kor  
már meg is tankoltunk…… Ezután irány Miskolcon a meki……majd 
felfelé  haladva  Sajószentpéternél  bedobtuk  magunkat  a  
hegyekbe……  Haladás……gurulás…….és  egy  behajtani  tilos 
tábla…… 

Hogy az a…….. na nehogy már visszaforduljunk…. Szépen lassan 
bementünk az 1000 éve még aszfaltos úton, de ez egy igazi Off road 
terepe  jött  ahol  a  motort  nem  kellett  sűrűn  még  2-esbe  se  
rakni:-)Haladunk…haladunk…..majd  feltűnik  a  normális  út,  amit  
viszont egy sorompó zárt el……. 

No igen…mi a teendő??? 
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Beard a túra endurójával könnyedén vette a terepet, de mi a dobozok  
miatt már meg se próbáltunk a sorompó mellett elmenni…… Tompi  
azonban egy igazi szaki….így egy fogóval szépen szétcsavarozta a  
sorompót és irány tovább:-)  ,  majd a sorompó visszahelyezése  és  
visszacsavarozása……. Ezután pedig irány Szilvásvárad…….. 

A  Szilvásváradra  vezető  út  (Lillafüred  felől)  2  év  alatt  nagyon  
szétment…….így a tempó rendesen lelassult…. Érkezés után egy 2-3 
órás  pihenés…….  Amibe  belefért  egy  ismételt  séta  fel  a  Fátyol-  
vízeséshez…..pisztrángozás……alvás is….. 

Kb. 2 óra környékén indultunk tovább….. 

Lecsurogtunk a 25-ösig, majd fel azon egészen a 23-asra……. 

A tempó ismét jó volt köszönhetően a főutaknak…… 

A következő  megállók  egyike  volt  Pétervására,  ahol  egy  pár  kép  
erejéig megálltunk a hegytetőn álló templom tövében. 



Ezt  követően  együtt  mentünk  még Bátonyterenyéig,  ahol  Hawk és  
Beardék  leváltak,  mi  pedig  Hatvan-Gödöllő  –  Pécel-Maglód  
útvonalon kikerültük Budapestet….. 

Mivel AKMT túra volt – így NANÁ…… 

Maglódról  kifelé  egy  4-5 perces  esőben  úgy  szétáztunk,  hogy azt  
öröm volt nézni……..az M5-ösön levált Katika is (Nénynye) mi pedig  
folytattuk utunkat az M0-6-os úton ahol már meg is száradtunk:-) 

Battán kivált Nobadi és Andi…….. 

Adonytól pedig Tompi még húzott egy kövéret, hisz neki Kaposvár  
még arrébb volt…… 

Összességében? 
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6 nap, 1900km, kb. 95L benzin…… 

Nálunk  az  össz.  költség kb.  40-45.000ft/fő  re  jött  ki……. (a  poén  
hogy a 3 napos szlovén túra is ennyi volt) 

Aki ott volt jól érezte magát (remélem), aki pedig nem? Annak csak  
ajánlani tudok egy hasonló kört……  

Az tuti hogy NAGY volt és EMLÉKEZETES! 

Ha nem hiszed el? Motorozd le te is Körbe az országodat!  

És  ezzel  vége  is  volt  ugye  a  Június  hónapnak,  hiszen  29-30  és 
vége....ez pedig a regenerálódás volt. 

Akkor menjünk tovább.....irány 

JÚLIUS

A MO túra  után  ugye  kicsit  vissza  kellett  venni  a  költségvetést, 
hiszen még csak július van....hol van még a szezon vége? De ugye 
meleg  van...sőt  KÁNIKULA,  így  motorozni  is  kellene  kicsit:-) 
Gondoltam egyet és mivel az 500-as csapat nem igazán életképes így 
-  kezembe  vettem  ismét  a  gyeplőt  és  "kavarjuk  fel  az  állóvizet" 
stílusban kiírtam egy 500-as túrát. A Gs fanklub ugye már 2 évesnek 
mondható....s mégis.....az AKMT-s tagokon kívül nem igazán volt, 
jött emberke......persze most se:-) De legalább elkezdtem tudni oltani 
az embereket:-) Történt ugyanis hogy ekkortájt már nagy észosztás 
ment a Sportmotoros GS topicban, de sajnos nem tudom miért, az 
ottani  emberkék  csak  beszéltek......legalábbis  nem  láttam  semmi 
olyan  dolgot,  hogy  erre-arra  mennének,  mentek,  vagy  fognak 
menni.....  Egyedül  egy  Nyuszikusz  nevezetű  hölgy  jelent  meg  a 
színen, aki tényleg olyan stílusra vette a témát amit Én is szeretek:-) 



Szóval akkor motorozunk:-) 

2006-07-08   -  500as TALI 

A startvonalon megjelent 11db 500-as motor és más egyéb AKMT-s  
emberke, valamint vendégek is..... 

Sajna  ez  van….  Nem  hiába  mondják  ezeket  a  motorosokat  
papírkutyáknak……mert  mint  látni  lehet  –  motorozni  már  nem 
jönnek  el…..(kivétel  akinek  megfelelő  és  valós  indoka  volt),  de  
bármerre  mész  a  legtöbben csak  a szájukat  jártatják,  bütykölik  a  
kész gépet….stb….. (ez nem csak az Én véleményem volt:-) ) 

No mindegy…. Kihagytak egy frankó kis napot…. 

A létszámnál lehet látni, hogy nem épp a szomszéd faluból jöttek a  
bikerek……a legtávolabbi ismét Esély Nulla volt Debrecenből:-) 

Alapindulás  Adonyból  volt,  majd  lecsurogtunk  Soltra  –  útközben  
pedig a Klub Petrolnál tankoltunk – 16ft-al olcsóbban, mint a Mol  
kúton!!! Bekaphatják!!! (Mellesleg megjegyezném, hogy a Mol kutak  
nem a MOL kezében vannak… ki vannak adva vállalkozóknak – így  
a vállalkozó dönti el, hogy mennyit tesz rá. Tehát ez ügyben nem a 
MOLt kell (egyedül) szidni……hanem a kútbérlő vállalkozót….. 

Mikor  összejöttünk  SOLTon  –  az  irány  a  nagy  meleg  miatt  (is)  
hamar rendeződött…irány vissza Bajára….. 

Leérkeztünk,  kajáltunk,  fürödtünk……..majd  17  óra  környékén  
elindultunk hazafelé………… 

Jó kis nap volt………. Nekem csak 280km-er csurrant az órámba….  
de tényleg baráti kis hangulat volt az egész nap folyamán. 
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Persze mire csoportkép készülhetett volna 3-an már leléptek:-( 

Ezután az idő telt. Sajnos nem volt olyan időpont ami jó lett volna 
több embernek is, így magányos HKG-ra indultam. 

Egyik  nap  leleveleztem  csigával  hogy  megveszem  tőle  a  törött 
idomait, így az egyik utam Gyöngyösre vezetett......másnap szabtam, 
varrtam,  fúrtam-faragtam  és  elkészült  a  szakáll  idom  -  alias 
Bugspoiler..... 

Így gondoltam is egyet és akkor nézzük meg mit bír, no meg kellett 
ugye bár új kép is a monitorra:-) 



Ezután jött Katikától (Nénynye)  egy szülinapi meghívó, ahol Bex, 
Szami és Én elpusztítottunk mindent:-) Persze nem volt nehéz - hisz 
csak mi 3-an képviseltük a csapatot. 

És az idő lassan telt, de felvirradt ismét a túra napja:-) 

2006. július 28/30.   -  Burgenlandi várséta és barátai 

Nos… 

Ez a túra is még a tél végén született meg gondolatilag, és végre  
eljött az-az idő, hogy meg is lehet valósítani. Mivel hirtelen gyorsan  
kifosztottuk a tavasszal még bőségesen álló terveket, így nem is volt  
sok gondolkodási lehetőség, hogy a júliusi hosszú pihenőmet hogyan  
és hol tartsam meg. 
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2006. július 28. péntek 

Magamtól keltem fel, de ugye ez nem is csoda, hisz ilyenkor mindig 
“mehetnékem van”:-) . 

Zuhanyzás, mosakodás és málházás – már bevett rendszerrel. Ezután  
öltözködés  és  irány  a  benzinkút,  ahol  a  szükséges  lépések  után  
indulás a megbeszélt randi-pontra, a szokásos Cápához. Itt 7:00-ra 
volt megbeszélve a tali, de mint, mindig Én előbb érkeztem. 

6:50 környékén csörren a teflon, hogy Katika bizony túllőtt a célon  
és az M1-esen körözz:-) 

Így  a  megbeszélés  szerint  a  Székesfehérvári  bevásárló  központ  
lehajtójához tettük át a csattanást egymással. 

Én kerülve, Ő az M7-esen érkeztünk – aminek következménye, hogy 
3 percet kellett csak várnom már. 

Indulás…. 

Az elkerülőn ráléptünk a 8-asra, majd pedig a veszprémi elkerülőn  
irány Tapolca felé az első megállóhely: NAGYVÁZSONY. 

Itt a legelső 2 napos AKMT túrán jártam először, csak akkor épp  
esett:-) . 

Ciláék is beértek bennünket, így elrontva a DOU képet:-) és így 4-
esben, 3 motorral megkezdtük a hétvégét. Nagyvázsony után az idő  
kezdett  egyre  forróbb  lenni,  így  Balatonakali  irányában  délre 
tartottunk, majd pedig vissza Tihanyhoz, ahol 2 hete felfedeztem egy  
nagyon jó kis szabad strandot. Közben még beiktattuk Dörgicsét is,  
ahol szintén egy kavics leledzik:-) . 



A strandra 10:30-kor érkeztünk és 4 órán keresztül ment a pancsi,  
kaja, pihizés, napfürdőzés. 15 óra előtt pár perccel indultunk tovább.  
Az irány Szigligetig a 71-es főút volt, ahol útközben még megálltunk  
1-2  helyen,  mint  pl.  Badacsonynál egy  frankó  kis  ICE-CAFFE-
ra:-)  .  A 71-ről  észak felé gurultunk a 84-esen egészen  Sümegig,  
ahol tankolás, pihike és szürcsölés…Majd irány tovább Sárvárra…. 

Sárvárt az elkerülőn keletről támadtuk meg, így a várparkot hamar  
meg is találtuk. 

Itt,  míg  Én  elmentem  kattintgatni,  addig  Katika  a  kocsmában  
elkezdte a napi programját, belekötött egy úriember fröccsébe:-) .  
Ezután irány a 88 …és a 86-os egészen a szombathelyi elkerülőig,  
ahol  rátértünk  a  87-esre  –  és  irány  a  szállás  KŐSZEGen… 
Megérkeztünk….egy  gyors  frissítő  zuhany,  átöltözés  (Cila  tesó  
bezony 4 pólót áztatott el a nap folyamán) és hajrá…lehet menni,  
vacsorázni. 
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Ami bevált ne változtass rajta, így a szállás is, és a vacsora színtere  
is az MO túrás “törzshelyeink” voltak. 

Mivel Katikának épp ezen a napon volt a “22.”. Születésnapja (pár 
napja, csak előbulit tartott), így mindenki a vendége lett egy rövidre,  
amit  nagy  tiltakozások  után  mindenki  bevállalt.  Én  egy  Ír  kávét  
ittam….hát vigyorogtunk is rendesen:-) . De ugye minek iszik az, aki  
nem bírja:-) . 

Ezután  még  hazafelé  Kati  belekötött  egy  csapadék  csatornába  –  
aminek hatására ismét üdvrivalgásban törtünk ki, és már fogadások  
is  születhettek  volna:-)  .  Én  bizonyára  Kati  vs.  Pléh  néven  
raktározom el a tudatomba:-) . 



Vissza a szállásra és ágyikó…… Ez egy nagyon szép nap volt…. 

2006. július 29. szombat 

A találkozó a többiekkel 10:00-kor volt esedékes Körmenden a 8/86-
os  körforgalmánál  lévő  benyakúton.  Így  Mi  az  indulást  8:00-ra 
beszéltük meg, mert  közben még egy tankolás,  gumizás és reggeli  
belefér… 

A vekkert  6:45-re állítottam, de az ágyikó 5 környékén kidobott….  
Még majd 2 óra? Mit csináljak??? Nem maradt sok hátra:-) . Halk  
öltözés, hogy Katit ne ébresszem fel, majd kártya, gép, kulcs és irány 
a város:-) . Bepótolom a hiányzó képeket, amik sajnos lemaradtak az  
MO túrán:-) 
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A kapu zárva, mindenki alszik…..mi a rákot tegyek? Megoperáltam a  
toló-kaput, kitoltam a mocikát, és akkor melegítsünk:-) . No állítólag  
ennek a hatására mindenki felkelt:-) . 

Elgurultam  és  vagy  40-50  percig  köröztem  a  városba.  Mikor 
visszaértem már mindenki  készülődött,  így időben el  is  indultunk.  
Vettünk kaját  a  közeli  boltban, majd a benzinkúton a munkálatok  
után el is fogyasztottuk. Ezután pedig “lóra” és irány Körmend, ahol  
még a kastélyt is meg akartam nézni, ami szintén sikerült. 2 ilyen  
bombasztikus nőszemély társaságában egy fantörpikus érzés volt:-)  
Egyedül  Cilától  kell  most  félnem:-)  mert  a  fényképész  úr  ne  lett  
volna ott:-) Ezután irány a benyakút, ahol Türelmes már épp tankolt,  
majd sorra futottak be az emberkék. Beard és Éva, Tompika, valamit  
Ares aki nem velünk jött,  de velünk indult és este is velünk volt a  
szálláson. Majd a végén JuditH és Gergoe is beérte a brancsot. 

Irány Rábafűzes, a határ….. 



A menet gyors volt, az át kellés szintén…így pedig nem maradt más,  
mint a gurulás fel az első várhoz, aminek a lelőhelye: 

GÜSSING, vagyis NÉMETÚJVÁR. 

Az út fullos, a kanyarok isteniek, majd egy jobbos kanyarnál, tessék  
figyelni!  A  kanyarból  éppen  mikor  kijössz,  lesz  egy  FULL 
panorámás  rálátás  a  várra.  A  baloldalon  meg  is  lehet  állni  egy  
kialakított  kis  parkolóban.  Nálunk  ez  a  menet  több  irányból  lett  
rosszul megoldva. 

Történt ugyanis, hogy Észrevettem, majd rögtön kerestem a helyet,  
hogy hol tudunk megállni, majd mikor kiszúrtam a parkolót, fék és  
rögtön irány balra. Mögöttem Katika viszont csak besatuzott, amire  
Tompika is rátaposott a fékre….a többiek is állítólag cikáztak össze-
vissza. 

Tehát nem hülyeség betartani a dolgokat. 

Bizonyosan Én  is  hibáztam valahol,  de  ha  mögöttem betartják  a  
követési  távolságot,  a  cikk-cakkot,  akkor  ugye  2  motornyi  
vészfékezési  hely  marad,  tehát  nem  történhet  volna  még  egy  
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koccanás sem,  ami most  viszont  történt,  egy rendes…..de  hála az  
égnek,  semmi  komoly,  max.  az  ijedtség  meg  pár  karcolás  Tompi  
dobozán – no meg Katika rendszámtartójának ragasztása:-) . 

Tehát  aki  csoportosan motorozik,  mindig tartson az  előtte  lévőtől  
inkább nagyobb féktávolságot – és aki  mögötte megy,  azt is kérje  
meg  erre.  Ne  „nézelődj”!  Arra  ott  a  túravezető  -  hiszen  úgy  is  
megáll olyan helyeken ahol érdemesnek véli....és meg is tud. 

A  várat  nagy  körözés  után  megtaláltunk,  de  megfelelő  hely  
hiányába,  egy  kis  zsákutcában  álltunk  meg…onnan,  pedig 
gyalogosan tettük meg a távot, de csak a kapuig, mert senkinek nem 
volt kedve hegyet mászni. 

A  nézelődés  után  a  következő  megálló:  VÁROSSZALÓNAK  – 
STADTSCHLAINING. 

A vár szintén könnyen megtalálható, a látvány szép, és egy darabig 
be is lehet sétálni ingyen. A belépő? Ha jól emlékszem valami 7 euró  
különben. Így Én csak sétálgattam egyet:-) . 



Innen,  az  irány  BOROSTYÁNKŐ – BERNSTEIN  volt,  ahol  egy  
fontos momentum! 

Kerüljétek  a  biciklis  mellékutakat,  mert  egy  olyan  helyre  
keveredtünk, ami senkinek nem volt rajta a térképén…..és csak nagy  
cirkuláció  után  jutottunk  vissza  az  50-es  útra,  ahol  be  tudtunk 
gurulni  a  városba.  Közben  szél,  villámlás  és  megérkezett  az  eső.  
Félreálltunk, de 1-2-3 csepp eső és semmi más…..A városban viszont  
ismét ……ott volt kb.  egy 1-2 perces,  ami max. annyira volt elég,  
hogy elmondhassuk: Igen ismét volt eső, de még a kabátom se ázott  
át. Sajnos ezt Judith nem tudta tolerálni- így kicsit összeakasztottuk  
a bajszunkat és megemelt  hanggal adtunk nyomot annak, hogy Ő 
menne – Én maradok,  így miért is szarakodunk az esőben? 

Én meg ugye köztudott hogy nem azért jöttem el otthonról 500km-re  
hogy  egy  kis  eső  megriasszon..  Ennek  a  vége  az  lett,  hogy  Ők 
továbbmentek - mi meg megkerestük a várat. 

De ez nekem ott , akkor kibaszott szarul esett.....hiszen JuditHal nem 
1 túrán áztunk már meg - így nem értettem mire most a nagy félsz, és  
hiszti......de mindegy is lett...... Így belegondolva??? Azóta sem volt  
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egy  túrámon  se.....nagyon  biztos,  mert  ugye  azokra  azért  
emlékszem:-) Nem csípik sokan az ESŐEMBER mivoltomat:-)))

No de vissza a várhoz,.. 

A  Bernstein-i  vár  magánkézben  van,  és  csak  meghatározott  
időpontokban  és  napokon  lehet  bemenni  a  várba.  Kint  viszont?  
HÁT….ki volt írva, hogy tilos a bement, de kit érdekel? Akit zavar,  
hogy bemegyek és csinálok pár képet a várudvaron, az meg szóljon  
be – ha mer:-) úgy is kicsattanó kedvemben voltam . 

Utána  séta  vissza  a  motorokhoz  és  az  ígért  30  perces  
szabadprogram  a  többieknek.  Katival  mi  is  ittunk  egyet,  meg 
vásárolgattam  egyet  a  törpéknek……  borostyánkőből  készült  
lovacskát az utánpótlás bikereknek. 

A nap utolsó megállója: LÉKA – LOCKENHAUS. 

No ezt ne hagyja ki senki! A belépő nem tudom most mennyi, de itt  
egy kis infó: http://www.wellcom.at/ritterburg nem sok, de valami:-)  
A munkát kiadtam alvállalkozásba, így Katika kamerázott, Éva pedig  

http://www.wellcom.at/ritterburg


fényképezett  nekem:-)  miközben  Én  Ciláékkal  és  Bearddel  
kibeszéltünk minden gennyes témát:-) . 

Majd 18 óra volt, hogy visszaértek a többiek, így pedig irány vissza 
Kőszegre,  a  szállásra.  Itt  a  szokásos  tisztálkodás  és  19:30as 
találkozó – csúsztatva:-) irány vacsorázni. A hangulat ismét jó volt,  
de az este eltelt  és bár nem voltam fáradt, hamar nyugovóra tért  
mindenki…pedig egy kis diszkózásba benne lettem volna:-) 

2006. július 30. vasárnap 

Ismét  korán  keltem,  de  egyszerűen  nem  tudok  ilyenkor  már 
visszaaludni…. Így öltözés, és kiültem cigizni, mire megjelent Katika  
is……  Összepakolás  és  fizetés….  7:00-kor  pedig  a  megbeszéltek  
szerint  indulás. Éééééééééééééééééééééééééés? Senkire nem kellett  
várni:-)  Nézzétek  má:-)  fejlődünk:-)  …. Egy gyors  tankolás,  kaja,  
itóka és az itiner szakszerű betartása mellett mindenhova időben és  
könnyű  szerrel  megérkeztünk.  Sorrendben:  -  LÁNZSÉR  – 
LANDSEE 

- KABOLD – KOBERSDORF 
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- FRAKNÓ – FORCHTENSTEIN 

- KISMARTON – EISENSTADT 



- RUSZT – RUST 
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Sokat  nem  tudok  mesélni,  mert  a  lényeg  a  gurulás  volt,  majd  a  
megállás és dokumentációzás:-) ezek:-) : 

Azt tudom, hogy pl. Fraknónál le lettünk kamerázva az osztrák TV 
részére:-) , Eisenstadt-nál a rendőr jóindulatán múlt egy kis bírság,  
mert  rossz helyen álltunk meg (megjegyzem “Megállni tilos” nem 
volt sehol, csak biztos rontottuk a városképet…..) 

Rusztnál  pedig  hibás  a  térkép,  ami  a  www.varak.hu oldalon  van  
fent…..de  akinek  van  szája,  tud  ugye  kérdezni,  így  hamar  útba  
igazítottuk magunkat:-) Mikor minden kész volt? Az itinernek vége?  
Irány hazafelé….. Sopronnál átléptünk, tankolás – hogy hazáig már  
ne kelljen megállni és irány…. Végig letéptünk a 84-esen egészen a  
8-asig.  Itt  a  körforgalomnál  elsőként  Tompi  csatlakozott  le  
tőlünk……vagyis a legelsők JuditHék voltak, akik ezen a napon nem 
tartottak  velünk…..  ezután  a  8-ason  haladva  Veszprémnél  Ciláék  
váltak  le,  kicsit  arrébb  Türelmes  intet,  Várpalotánál,  pedig 
elvesztettük Beardéket is, de mivel a léghűtés követeli magának, így  
Én bezony téptem végig, ahol csak tudtam……Katika meg követett… 

http://www.varak.hu/


Ennek köszönhetően 19:30-kor már mi is  búcsúztunk egymástól  a  
Cápánál és Ő is, Én is egy kővér gázzal 20óra után pár perccel már  
otthon is voltunk…… 

Én kereken 19:59-kor, 933km-rel a motorban. 

Király volt minden, és mindenki…… 

Köszönöm  annak,  aki  velem  tartott  és  a  poénáradattal  segítette  
mások jókedvét is…… 

Mit is mondhatnék? 

GIN, PALACSINTA, ERSZECSATORNA 

VIVA LA AKMT:-) 

És ezzel ugye a Július hónap is eltelt, hiszen 30-a vasárnap volt....... 

31.-én délelőtt fent voltak a képek, és utána 13 órakor el is indultam 
ismét a melóba. 

Itt  már kezdett  kristályosodni  azonban a dolog.....hiszen az elmúlt 
években  szinte  nem volt  olyan  túra  ahol  ne  lett  volna  számomra 
valami lelki, emberi negatívum. 

Plitvicén  ugye  megtapasztalódott  hogy  nem  épp  egyszerű  sok 
esetben a szállásfoglalás, főleg úgy nem hogy mindenki kívánságát 
teljesíteni szeretném..... 

A plitvicei szálláskavarc és most JuditH beszólása betette a lapot - 
pedig  ugye  amióta  túrát  vezetek  ALAP,  hogy  az  itiner  FIX 
részben....hiszen tényleg nem azért megyek el a világ végére hogy 
CSAK motorozzak.....erre sajnos nekem nem futja. 
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De ugye ezeket is megtapasztalja az ember és a továbbiakban ezek 
tudatában dönt. 

Szóval elröppent az idő s már csak 1 hónap van a nyárból..... 

AUGUSZTUS

No igen...... 

Augusztus első hete elszállt, mint ahogy szokott lenni - munkásan. 
De végül  ismét eljött egy olyan nap - mikor éjszakás voltam és a 
másnapom szabad...... 

2006. augusztus 7. 

Mint  már  oly  sokszor  ismét  reggel   leraktam a  munkát  –  hiszen  
éjszakás  voltam.  A  változás?  Most  tudatos  volt  az  indulás,  így  a 
valuta, térképek, esőruha, kamera már bent figyelt a táskában:-) 

Mivel senki nem jelezte szándékát hogy jönne, így nem kellett sehova  
sem rohannom. 

6:20-kor felbőgőt a motor, és indulás. A 6-oson az M0-ásnál már  
kezdődött  a  dugó,  így  inkább  az  M0  -  M5-ös  úton  mentem  be 
Budapestre. Itt a Hungárián könnyedén mentem előre – hála az egy  
nyomvonalúságnak:-) , majd az M3 - 2B-n ráléptem a 2A-ra. 

Itt  a  szokás  szerinti  Shell  kúton  álltam meg elsőre  így  kezdésnek  
55km-rel  a  hátsómba:-)  ,  bár  igaz  hogy  lecsúszott  egy  kávé  és  
telenyomtam a tankot is. 

Ezután indulás tovább. 



A 2-es utat épp javítják…..így ahol már épp megvolt az új aszfalt  
lehetett,  ahol  meg  csinálják,  fel  van  marva  ott  épphogy  lehet  
menni… 

Az  utolsó  javítás  a  határ  előtt  (Parassapuszta-Sahy)  van  egy  
3-400m-rel. No ott dekkoltam vagy 20 percig, de utána hajrá:-) . 

Mivel  tavaly  és  idén  mindig  megmaradt  a  korona,  így  azt  
összeszedve volt nálam 800 SK, így pedig nem kellett váltanom. 

A  tavalyi  utolsó  2  napos  túra  mintázatára  ismét  belefutottam  a 
jóba:-)  .  A  határig  nem volt  semmi,  de  ahogy beértem Sahyra  a  
nyakamba szakadt az áldás folyadék formájában. 

Ahogy kiértem Sahyról a kigyorsítás is elmaradt…..még jó, mert a  
következő  fa  árnyékában  megbújó  rendőrök  már  meg  is  találtak.  
Kiderült, hogy a távolban feltűnt nekik az ördög – és csak kíváncsiak  
voltak  hogy  a  szarvakhoz  pata  is  járult  e  (közben  meg  dőltek  a  
röhögéstől a bukóm miatt……..ugye-ugye….. néha jól is jöhet:-) ). 

A  tempó  tényleg  nem volt  halálos…..40-70km/ó  közt  mentem……
ennek  köszönhetően  jó  sokára  érkeztem  meg  Bzovik  (Bozók)  
várához. 

Itt dokumentálás, cigi, azt hajrá tovább…. 

110/264.oldal



Az egyik domb után megjelent a Nano által “Faragott bácsi” névre  
keresztelt szokásos kis csárdánk….. 

Kb.  1  perc  időm  volt  dönteni,  hogy  megállok-e  vagy  megyek  
tovább……Hékás…sztrapacska….. NANÁ hogy megállunk:-) 

Szépen betértem…..rendeltem…… 

1 Brynzové Halusky 

2dl Kofola 

1 Espressó 

----------------------- 

96 korona (710ft) - imádom ezt a helyet:-)))))) 

Komolyan mondom beszarás……idehaza hol kajálsz meg ennyiből??  
Persze úgy hogy jól is laksz!! 

No  ettem  ,  ittam,  no  meg  néztem  hogy  mennyire  fogok  ennél  is  
jobban megázni….a válasz egyszerű volt: Iszonyatosan:-) 

Még  jött  egy  olyan  gondolat  is,  hogy  visszafordulok……IGEN…
gondoltam  ilyenre  is,  pedig  ugye  ez  nálam  már  nagy  szó:-)  A  
végeredmény? Nem vagyok normális…..hajrá tovább:-) , hiszen ha 
nem  mentem  volna  a  tervek  szerint,  akkor  most  nem  lenne  mit  
olvasnod:-) . 

NO  tehát…..a  következő  megállás  a  kb.  90km-rel  arrébb  lévő  
Bojnice lett volna, de útközben a 50-es főúton olyan látványokban 
volt részem, hogy arról nekem KÉP kell:-) 



Ugye  milyen  csodaszép??  És  ehhez  adjatok  még  körbe  hegyeket,  
zöldellő réteket  és  körbe ilyen és ehhez  hasonló hátereket.  Szóval  
frenetikus volt a látvány. 

Közben kimerült  az elem,  így a legközelebbi  benzinkúton vettem ,  
nehogy lemaradjak valamiről:-) Az utam elérte második megállóját  
– Bajmóc várát. 
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A városka hasonlóan forgalmas volt, mint tavaly, de ugye minek is  
köszönhető ez? Természetesen a várkastély látványának és a rögtön  
mellette lévő állatkertnek. 

Most  egy  kicsit  jobban  körülnéztem  mint  tavaly,  mikor  volt  más  
bajom is:-) 

Végigmentem a főúton, így más szemszögekből  is  sikerült  képeket  
csinálnom, majd pedig felakartam tolni a bejárathoz a motort, de a  
dombocska átment hegybe….na jó akkor guruljunk fel. 

Itt is fényképezgettem, vásárolgattam, cigizgettem……azt pakolás és  
hajrá tovább….. 

Mivel lassan átmentem szivacsba, így ismét betértem egy kútra, ahol  
könnyítettem magamon, no meg elő kellett halászni a telcsitöltőt is,  
mert az meg közben megadta magát. Ezután a 50/64-esen irány az  
utolsó megálló: Nyitra várra. 



Az út egy kicsit kesze-kusza, így 2x meg is álltam , hogy “most hol a  
picsuba vagyok?”……de mind a 2x úgy voltam vele – “és akkor mi  
van? Megyünk tovább……” 

Topolcany-nál  pedig  egy  mellékútra  tértem,  és  így  gurultam  le  
Nitraig.  Közben  még  megnéztem  egy  romot  és  kacérkodtam  egy  
kastéllyal is….de azt most kihagytam. 

Nitranál a menet egyszerű volt…… 

Sajnos  a  várról  csak  hátulról  tudtam  csinálni  képet,  mert  bár  
megkerültem a dombot amin áll, de nem volt olyan szög, ami tetszett  
volna. 

A bejáratott viszont megtaláltam! 

Mellette egy hatalmas parkoló – szóval ide akár többed magammal  
is visszalehet térni. 

Így visszagurultam a hátsó parkolóba, elnyomtam még egy “blázt”,  
azt irány drága hazám…….ahol minden drága 

Na jó….. egy poén! 

Tavaly olcsóbb volt kint a benzin…. Most? 43,5 az átlag ár….. és  
7,3ft 1 korona…. 

Ebből kiszámolható hogy bízza most odakint 317,55ft vagyis még az  
adonyi kútnál is drágább 5 Ft-tal. 

No.. 

114/264.oldal



Mivel  már  lassan  hulla  voltam,  és  ismét  szakad  az  eső  –  így 
próbáltam  nyomni  a  tempón  egészen  Komárnoig,  ahol  is  a  terv  
tovább a 81-es lett volna Fehérvárig…. 

Igen ám…. Csak az a qrva határátkelő zárva…..állítólag 31.-ig. 

Így  a  63-ason  irány  Sturovo/Esztergom….onnan  pedig  Dorog-
Piliscsaba-Tinnye-Zsámbék-Biatorbágy-Érd-Adony volt az útvonal. 

A végeredmény? 

608km,  3x  ronggyá  ázás,  egy  frankó  sztrapacska……..és  egy  jó  
nap:-)  Bár  nem  mondom!  27  fokos  kellemes  napsütésben  
élvezetesebb lett volna:-) 

8.-án  pihi,  majd  irány  ismét  a  meló......ráadásul  a  kedven 
hétvégém..... r-é-é..... 

Mint már sokszor megírtam, ez a un. " hányinger hétvége". 

Ez az az idő, mikor semmi nem jó. Hiszen reggel hazaérek 6-7-re, és 
másnap  kellek  4-kor.....(moci  járattal,  ha  busszal  megyek  akkor 
3:30kor kell ébredni) Tehát ha lefekszem, akkor éjjel nem lesz alvás, 
ha nem fekszem akkor zombi vagyok egész nap:-) Így viszont inkább 
zombi:-) És mivel páran szóvá tették, hogyan merészelek Én egyedül 
motorozni, szombaton ismét jött a gurulás:-) 

2006. augusztus 12. 

A héten egyszer már mentem gurulni éjszakás műszak után, így ez  
már  nem  is  újdonság:-)  .  A  plusz  poén,  hogy  most  a  szokásos  
“hányinger  hétvége  volt”  vagyis  dupla  éjszaka  után  gurultunk.  
Gurultunk, mert most nem egyedül mentem. 



Résztvevők: 

Cila- Ciláné (Pan Europe1300) 

Katika (CBF250) 

András (Freewind650) 

Bex (Gs500) 

És Én – Blue (Gs500) 

A szokásos  menetrend  szerint  6-kor  leraktam a  lantot,  öltözés  és  
irány a megbeszélt randihely a 2/A-n lévő Shell kút. Hétfőn ezt az  
utat több, mint másfél óra alatt tudtam csak megtenni, de most? 40 
perc alatt lenyomtam, oly módon, hogy nem is kacsáztam a kocsik  
közt Bp. belvárosában. Meg is rökönyödtem mikor láttam, hogy még 
1 órát kell várnom a többikre. A lényeg, hogy mindenki befutott, így  
a megbeszélt 8:30-as időpontban el is indultunk. Észak felé haladva  
az első megállónk Nógrádon volt a várnál. 
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A vár alatt van egy parkoló fa asztalokkal, padokkal, tehát egy igazi  
kis túrahely, ahol akár egy piknik is elférhet. A motorok leállítása  
után jön a feladat…..fel a hegyre, mivel ez a vár is egy hegycsúcson  
áll. 5-10 perc (attól függ ki mennyire mazohista) fel is lehet jutni a  
vár felső tornyába ahonnan kiváló panoráma tárul elénk. 

Itt  ki-ki  kedve  szerint  kattintgatott,  pihengetett,  sétálgatott….majd 
elindultunk vissza a motorok felé. Jólesően nyugtáztuk, hogy “de jó 
lesz egy kicsit megint motorozni:-) ”. 

A gyújtás után indulás a 2. célponthoz: a Drégely-i várhoz. 

A netten található pár infó,  hogy hogyan lehet  eljutni  oda, mi az  
alábbit választottuk. 

A 2-esen haladva jobbra le kell fordulni a Drégelypalánk táblánál,  
majd  kb.  70m  után  egy  kis  krimó  mellett  ismét  jobbra.  Ezután  
egyenesen haladva eljutunk egy kis hídhoz, ami előtt ismét jobbra  
kell tartani. Kb. 200m után elfogy a lakott terület és egy murvás,  
néhol még fellelhető aszfaltos úton haladunk egy ideig. Átmegyünk a  
2-es alatt, egy vasúti átjárón…még egyen….a terep egyre Off-road-
osabb:-) . De a végeredmény? Megérkezünk egy kis tisztásra, ahol  
még egy kút is van. 

Itt  egy tábla jelzi a témát…..Motor letesz, majd 40 perces sétával  
irány fel a hegyre- mivel ez is ugye hegyre épült:-) . Mi ezt András  
kivételével  nem  vállaltuk  be,  de  Ő?  No  ugye  erre  jó  egy  
Freewind:-) . Egészen Ő se ment fel…..meghagyta egy HKG-nek:-) 

No jó… akkor induljunk vissza és irány a találkozó Ciláékkal, akik  
Győrből Sahy felé tartották ekkor…. 

Parassapusztán  váltottunk  koronát,  ittunk  egy  kávét  és  irány  a  
határátkelés. 



Sahyban az 527-es táblánál bevártuk Ciláékat, majd el is indultunk. 

Végighaladtunk az 527-esen, majd a 75-ösön tartottunk kelet felé. 

A 3. megállónk Gács volt (Halic), ahol egy kastély található – hol  
másutt, mint egy hegyen:-) . 

A  különbség,  hogy  most  itt  nyitva  volt  a  kapu,  így  egészen  a  
bejáratig  feltudtunk  menni  motorokkal.  A  kastély  viszont  elég  
elhagyatott – bár egy szlovák kocsi volt a bejáratnál… 

Sebaj. Pár kép, körbe egy kis séta – és indulás tovább. 

Visszatérve a 75-ösre beértünk Losoncra (Lucenec) ahol egy kicsit  
lehet  kavirnyálni,  mert  nem egy  egyszerű  a  kitáblázás.  A  lényeg,  
hogy kajálni mentünk – így a Košice táblát kell figyelni ami vissza  
kivisz az 50-es főút felé. Ez meg is lett – így irány…..az 50-es. 
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Kb.  egy  15-20km-re  a  jobb  oldalon  van  egy  Motorest-es  kajálda 
nagy parkolóval. Itt a szokásos menüt fogyasztotta az egész brancs,  
és ugyanannyit is fizettünk. 

Én  141  koronát  fizettem  a  menüért  (Sztrapacska,  kóla,  kv,  
palacsinta)  –  de megjegyzem….nem volt  olyan  jó  mint  a  faragott  
bácsiban egyik se – RÁADÁSUL MÉG KOFOLA se volt:-) . 

Kaja után indulás…..lett volna, de mire kiértünk minden tiszta víz  
volt, így András beöltözött – mi pedig bíztunk benne, hogy a fekete  
esőruha elijeszti  a  felhőket.  No ez  nem jött  össze,  mert  kb.  10km  
múlva  STOP-ot  parancsoltam  és  kiadtam  a  “BEÖLTÖZNI”  
vezényszót:-)  …De  a  távolban  nem  gyengén  sorakozott  a  felhők  
hada. Indulás után nem telt el 6 perc és már szakadt is az eső……. 

Az 50-esen visszatértünk Losoncz-hoz, majd az 585-ösön irány Fülek  
(Filakovo). 

Tavaly  már  jártunk  itt  Andrissal  és  Katival,  de  akkor  az  idő  
rövidsége miatt nem mentünk be – ezt most Katival pótoltuk. 

A belépő  igen  baráti,  hiszen  csak  50  korona (kb.  400ft)  és  lehet  
bármit csinálni….. 

A  séta  pedig  csak  megy…megy…megy….felfelé…..lépcsők,  pallók,  
hegydarabkák….. 

A vár lentről is szép, de belülről is tartogat meglepetéseket. Pl. az  
egyik várfal totálisan egy vulkanikus  terepre épült. Ennek legfőbb  
bizonyítéka (a kihelyezett magyar nyelvű tábla mellett), hogy aki egy  
picit is figyel láthatja a kőzetlemezek torlódását – magyarán ahogy  
kialakultak a vulkánok. 

No itt is előttem pár kockát, pár percnyi videjót…..indulás lefelé. 



No igen! Esőruhában, esőcsizmában meg se próbálj ficánkolni mert  
csúszik minden:-) . 

A gépek beindítva, irány a határ – előtt még egy rom:-) Somoskő. 

Az 585-ösön haladva van egy tábla, mely 4000m-re saccolja a romot  
BALRA! 

No  itt  egyenesen  haladva  egy  aszfaltos-murvás  erdei  útra  jutsz,  
aminek a végén egy szintén kifogástalan piknikhelyet találsz – és egy  
Geológiai tanösvényt  (ilyen van Ipolytarnócon is) A belépő ha jól  
emlékszem valami 30-40 korona lehet. Innen is megközelíthető a vár  
egy másfél órás sétával……de ugye ezt úgy érdemes - ha egy egész  
napra megy az ember. Így mi az egyszerűbb megoldást választottuk.  
LÓ-ra  –  és  irány  a  határ  visszafelé  –  átkelés  –  majd  
Somoskő/Salgóbánya útvonalon Somoskőre mentünk. Innen támadva 
egészen a vár alatti parkolóig fel lehet jutni – és innen már csak 1-2  
perc gyalog a várfal:-) . 
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Itt elbeszélgettünk, lerántottam a sisakomat – így elveszítve az egyik  
GPS  antennám:-)  …viccelődtünk  –  egész  addig  mííííg  észre  nem 
vettem hogy bezony 18:20-at üt lassan az óra…. 

Vazze……  még  van  legalább  190km  hazáig….nekem.....Ciláéknak  
meg az ég tudja mennyi, hisz Győr nem Adony mellett van:-) 

No jó akkor haladjunk emberek, haladjunk…… 

Győzikefalván  megitattuk  a  lovakat,  és  az  utolsó  módosítás  az  
itinerben…..irány  a  21-es-en  Hatvanig,  majd  be  a  3-ason  
Budapest…… 

Útközben levált András és Bex….a Hungárián Én csatlakoztam le  
Ciláékat pedig Katika kísérte még egy darabon az M1-es felé…… 

Innentől  kipréseltem mindent  a  GS-ből……és  ennek  köszönhetően  
21:24-kor  leállítottam  a  gépet  a  garázsban……540,3km-rel  a  
blokkba:-) 



Egy gyors  fürdés,  ruhaszárítás  és  irány az  ágy,  hiszen hajnalban  
ébresztő és irány vissza melózni……. 

Az eredmény meg is lett…….elaludtam:-) … 

Szóval ez egy frankó nap volt:-) Néha már az eső is mókás:-) 

Köszönöm a jelenlévőknek az élményt……és hogy a hétfői naphoz 
képest már nem csak egyedül áztam:-) DE ÁZTUNK:-))) Ráadásul 
Cila se épp gyomorral tért ugye haza. 

A következő majd 3 hétben maradt a munka és az időjárás sem volt 
épp derűs - ázni meg ugye már áztam eleget. De ugye nyár van - így 
ahogy kisütött egy picit nap , máris tervezgettem:-) 

2006. augusztus 27. 

Reggel indulás. A vekker 7:25-öt mutat mikor Adony cityben ismét a  
sor kettes dübörög végig:-) . Az útirány a szokásos a találkozóhelyig.  
Ficergés Pusztaszabolcs, majd pedig Velence irányában 

A találkozópontnál megjelent: 

Katika – CBF 250 

Mucsi – Gs500 

Zoli – Er6n 

Hawk – GSXF 750 

No és jómagam – Gs500 
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A megbeszéltek  szerint  8  után  ár  perccel  már  úton  is  volt  a  kis  
csapat. Az első cél Veszprém volt. Az út a szokásos nyugodtsággal  
dübörgött a kerekek alatt, míg elértük a parkolót a várnál lévő téren.  
A  lezárását  követően  egy  kis  sétára  indult  a  brigád.  Felmentünk  
teljesen  a  vársétány  végéig,  ahonnan  csodaszép  kilátás  nyílik  
Veszprém városára és a viaduktra. A szokásos dokumentáció után  
pedig visszafelé megszálltuk az egyik épp már nyitva lévő kávézót,  
ahol feltankoltunk a koffeinadagunkat is. 

Majd lóra és indulás tovább…. 

A következő célpont Tapolca volt, amit Nanoék fedeztek fel egy előző  
kajatúrájukon és a fényképek nagyon tetszettek nekem. 

A Malom tavat 2 utcából lehet megközelíteni. A túlsó (ha Veszprém  
felől  mész  be)  a  hátsó  kis  tóhoz  vezet,  ami  telis-tele  van  
aranyhalakkal, meg valamiféle genetikusan módosított cápákkal:-) .  
Szóval színkavalkád:-) Zoli meg is jegyezte, hogy Ő sem tudta, hogy  



Tapolcán van ilyen szép hely. Tény! Sajnálatos, hogy ritka az ilyen  
csendes, rendezett, szép látvány a városokban. 

Ha pedig az első utcába mész be balra, akkor a felső tóhoz jutsz,  
ahol egy szökőkút díszíti a tavacskát. 

Szóval csodás hely:-) 

Mivel úgy volt, hogy Emi jön utánunk így az egyeztetést követően 12  
óra  után  elindultunk  Kőveskál,  Monoszló  irányába  a  Hegyestű-i  
geológiai bemutatóhoz a Káli –medencébe. 

Itt aztán útközben egy frankó kis kanyarvadászat van az alsó/közepes  
vadászok számára:-) Én legalábbis élveztem:-) Az úton Tapolca felől  
végig a ZÁNKA táblát kell követni, majd Kőveskált elhagyva ki lesz  
írva jobb oldalt hogy MONOSZLÓ… itt egy balos kanyar és 100m-
rel jobbra fel a hegyre…… 

A belépő 450ft volt, de az adott jegy kedvezményre jogosít a többi  
bemutatóhelyre is (pl.Kápolnapusztai Bivalyrezervátumba is) 
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Itt is lecuccoltunk, majd irány a szikla:-) …..pót tüdő előny, főleg a 
dohányosoknak:-) 

Lépcsősor  vezet  fel  a  szikla  tetejére,  de  helyenként  a  kényelmes  
20cm-es lépcsőfokok helyet 30-40cm-es magasságokkal:-) . Szóval a  
motoros ruha itt sem előny:-)

Ellenben fentről a kilátás??? Fenomenális!!! Főleg tiszta időben:-)

Belátni  a  teljes  Balaton-felvidéket  és  a  Balcsit  is.  Szóval  ha  már  
egyszer ott vagy – nem szabad kihagyni! 

Ezt  megszemlélve  észre  is  vettük,  hogy  bezony  két  nagyon  ronda 
felhőzet  kellős  közepén  vagyunk,  így  séta  vissza  a  paripákhoz  és  
irány kajálni … hátha nem ázzunk meg:-) 



Rátértünk Zánkánál a 71-es útra és irány Balatonfüred, ahol már  
várt ránk Emi, Izolda és Nobadi az új vassal:-) . A tempó halálos  
volt…..helyenként még az 50km/ó-át sem tudtuk átlépni, mert dugó-
dugó hátán, ahol meg lehetett volna menni – ott a hatóság települt  
ki. 

Végül megérkeztünk Akarattyára a szokásos kis hurkásunkhoz. 

Itt  mindenki  megtömte  a  bendőjét  és  mivel  a  felhőzet  kezdett  
összeérni – így indulás hazafelé. 

A tanakodás megvolt…..öltözés vagy ne??? 

A vége az lett, hogy 1 perc alatt akkora felhőszakadásba futottunk,  
hogy már szinte fölösleges volt az öltözés:-) 

Beálltunk egy buszmegállóba Lepsénynél, majd pedig Polgárdinál a  
PJ kútra, ahol megannyi Biker ment “fedezékbe”. 

Tankolás,  egy cigi  – és mivel  mi már úgyis eláztunk, a többieken  
esőruci – így indulás:-)

Székesfehérváron még betértünk egy Mucsi által javasolt fagyizóba,  
ahol  120/gombóc  áron  olyan  fagyit  kaptak  a  srácok,  hogy  
mindenkinek  az  arcára  egy  szexuális  orgazmus  ült  ki:-)  .  Én  ezt  
kihagytam, mert elázva, kicsit fázósan még fagyit is egyek??? Nincs  
elég  melegem:-)  Ezután  pedig  jöjjön  az  utolsó  szakasz.  Irány  
haza…… 

A csapat szétszéledt…. 

Hawk, Katika, Mucsi elkolbászolt valamerre…….. Janó lecuppant a  
62-es felé…..Emiék, Nobadival karöltve elszáguldoztak, Én pedig a 
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szokásos  Velence-Pszabolcs-Adony  útvonalon  17:59-re  otthon  is  
voltam. 

Össz táv nekem? 316km…… 

Egy  gyors  zuhany  –  FORRRRRRRÓ  vízzel  és  jöhetnek  az 
utómunkálatok:-) ……  Jó kis nap volt:-) de ez az eső már tényleg 
unalmas.  És ugye még 4 nap van a nyárból......vagyis MÁR CSAK 4 
nap???? NA ne ......  De biza, sajnos ezt a tényt el kellett fogadnunk. 
Iskolakezdés,  évnyitók,  és  meló....   Sajnos ennyi  volt....mármint a 
2006-os nyár. De ugye hol van még a vége? 

SZEPTEMBER

Sulikezdés.....a  nagylányom  megy  elsőbe.....a  munkák  folynak  és 
ugye az idő ismét jóra cserélődik. 

Mintha érezné, hogy egyre kevesebb időnk van:-( 

No akkor indítsunk egy laza Ősz nyitással: 

Szeptember 2006-09-01
No tessék…. Eltelt a nyár, a pénztárcák kezdenek kiürülni, így nem  
maradt  más,  minthogy  ilyen  és  ehhez  hasonló  kis  túrákban  
gondolkodjunk:-)  ,  ami  ugyan  nem  km  hajhász,  de  ugyan  olyan  
élvezetes, mint egy nagy túra. Tavaly Nanó szervezte az első ilyen  
szalonna  túrának nevezett  sütögetős  gurulást  –  amit  most  egy  2.  
Túrával  pótoltunk  –  s  mivel  jó  buli,  így  ebből  is  rendszer  lesz  
csinálva:)csakúgy mint a “V” túrákból. 

A találkozó 8:30-9:00 közé volt beiktatva a Dunakeszi mellett lévő 2/
A-n álló Shell  kúton. Én 5:30kor ébredtem,  pakoltam, fuvaroztam 
egyet  és gyorsan bevásároltam, majd pedig útra keltem,  hisz nem  
lehet tudni ilyen a forgalom Bp-en. 



Sokkal nem is érkeztem előbb, hiszen 8:15-kor állítottam le a paripát  
a parkolóban. 

8:40 környékén pedig sorra gyülekezet a kis csapat. 

Befutottak: 

• Ares és szilva 
• András 
• Vstibb 
• Gyöngyhalász 
• Katika 
• Pyerre és Mónika 

Valamint még csatlakozott hozzánk az indulásra Emi és “Izolda” ,  
de ők tovább mentek Szlovákiába.9 után el is indultunk Vácra, ahol 
Bexinek kellett egy kis baráti segítség, hogy Ők is tudjanak velünk  
jönni.   Út  közben  Zombiék  dekkoltak  a  2A  szélén…..A  telefonon 
pedig még valakik bejelentkeztek……Ciláék is úton vannak…… 

Vácon megvolt a baráti segítség, így tovább indultunk a célhelyhez:  
Drégely várának lábához. 
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Itt a csapat két részre vált. Az elsők nekiálltak gyújtós szedni , tűzet  
rakni  és  szalonnázni  míg  a  másik  osztag  nekivágott  a  
hegymászásnak, amit a tájékoztató tábla 40 perces sétának határoz  
meg.  A  gyújtós  szépen  gyűlt  –  köszönhető,  hogy  más  is  szeret  
tábortüzet rakni, így sok fa a környéken volt:-) 

Hamar be is gyulladt – így már csak várni kellett a parázsra. 

Mikor minden és mindenki  elkészült, nem maradt más hátra, mint  
hogy  nyársra  fel  és  irány  a  sütés:-)   A  módszerek  válogatott  
technikákat mutattak De az étek mindenkinek első rangú volt. 

Épp  befejeztük,  mikor  az  első  csapat  visszatért  kicsikét  piros  
arcokkal és lihegő felsőtesttel , remegő lábakkal:-)  Útra fel akkor  
2es osztag :-)  

No igen….. 40 perces idő az egy alap:-) 

Az első csapat 31 perc alatt  jutott  fel  a néhol  igencsak kaptatós,  
meredek  hegyoldalon  –  mi  ezt  34  perc  alatt  teljesítettük  –  de  a  
tüdőmet majd kiköptem:-)  

A vár? 

 



A szokásos  várrom:-)   Bár  a  kilátás  tényleg  csodálatos!  Bár  ezt  
nagyban  segítette  a  késő  nyári  időjárás  is,  hisz  meleg,  tiszta  ég  
köszöntött minket ezen a napon. 

Egy kis pihi, dokumentáció és irány vissza. 

Lent ismét egy is pihenés, hiszen míg felfelé a szív és tüdő dolgozik,  
addig lefelé  az  egyensúly,  reflex  és  a  lábizmok.  Egy  fél  óra után  
viszont lóra ültünk és irány motorozni… 

Visszafelé gurultunk a 2-esen Diósjenőig és a hétvégenként nyitva  
álló hegyi úton irány Kemence. Itt 2 helyen megálltunk fényképezni,  
illetve egy kis koffeinbevitelre, majd pedig ráléptünk a 12-es útra.  
Szob, Nagymaros, Vác útvonalon irány visszafelé a 2/a-s Shell kút. 

Itt a csapat szétszéledt……. 

 Mi  4-en  (Katika,  Aresék,  Zombiék)  még  megnéztük  VOLNA  a  
veterán  találkozót  Fóton,  de  sajnos  a  találkozó  kicsit  átalakult  a  
reklámokkal ellentétben – így valami verseny volt csak és mire mi  
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odaértünk  (kb.  19:20)  már  csak  az  összepakoló  árusokkal  
találkoztunk. 

A nap vége?  372km gurulás, csodás idő, jó csapat…….. 

Naná:-))) és máris szeptember 3.-át írunk....  Sajnos a kormánybácsi 
nem épp korrekt új adónemet vetett ki - Teljesítményadó néven. Aki 
nem tudná az számoljon utána.  Egy autóra kevesebb az adó, mint 
egy  motorra.  Pl.  a  kollégám  kocsija  62Le....a  jelenlegi  motorom 
86Le 

Igen ám, de gondolj bele! Egy kocsiba 4-5 ember utazhat, motoron 
MAX 2! Hol ebben az igazság? Azért mert mi gyorsabbak vagyunk, 
mozgékonyabbak, elázósak......még jól meg is szívatnak minket...

A  másik  bosszantó  dolog  az  autópályamatrica,  ami  szintén 
igazságtalan épp az előzőek miatt. 

Ennek kérdését  az  RRACE MONO nevű szervezet  vállalta  fel  és 
ezért Demonstrációt szervezet szeptember 9-ére, amin természetesen 
mi is jelen voltunk nem kis létszámban. 



de ugye nem lehet tudni, mi lesz ebből.....bár sikeres volt a demo, 
hiszen  mint  tudjuk  2007-ben  nyáron  már  fél  áron  motoroztunk  a 
pályán - és 2008 január 1-től a motorosoknak már csak fél árú jegyet 
kell venni..... 

Sajnos  azonban  ez  csak  1  apró  mozzanat,  hiszen  ki-hányszor 
pályázik???? A teljesítményadó már keményebb dolog.... 

Számszerűen? 

A Gs-re fizettem 7500ft/év.......a jelenlegi mocimra már sajnos ez az 
összeg  18900ft  és  ugye  nem  is  egy  sportmotorom  van.  Egy 
Hayabusára ez az összeg már túllépi a 40.000-ret. 

Persze ez ismét egy új vitaalap volt a motorosok-autósok-emberek 
közt, hiszen sokan azt hiszik, hogy a motorozás egy plusz.....de abba 
nem gondolnak bele, hogy PL nekem nincs a motor mellett autóm, 
mert egy kocsit nem tudnék fenntartani. 

Bár ha ez így megy tovább akkor lassan már motort se:-( 

No de ne keseregtünk, hiszen attól még soha nem lett jobb....... 

“Itt van az ősz, itt van újra” 

2006-09-13 

Szól a vers – és sajnos mint motoros lassan el kell fogadnunk, hogy  
bizony ez a szezon is lejáróbban van, mint egy liter tej szavatossága. 
Hidegben is lehet menni, esőben is – de az már nem az a kellemes  
érzés, ami nyáron volt. 

Meg kell ragadni minden lehetőséget a motorozásra, hiszen elreppen  
az  ősz,  és  itt  vannak  a  zimankós  hónapok,  mikor  a  motorozás 
annyiban kimerül, hogy megnézegetjük a szezonban készült képeket  
és esténként brümmögünk egyet a DVD-k nézése közben. 

Így pedig mi marad? Minden szabadidő kitöltése. 
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Sajnos  ez  nem  mindig  egyezik  a  többiekkel  –  így  magányosan 
vágtam neki. 

9 óra környékén kiötlöttem, hogy mivel csodálatos napsütés van, így  
menni kellene egy kört. A terv? Szinte nulla…… 

A biztonság és az előzékenység miatt azért feldobtam a fórumokban  
a tervet-  ami a percek múlásával nagyban körvonalazódott.  A cél  
Fejér  megye  történelme…..  Sajnos  a  szerdai  napnak betudhatóan 
egyedül mentem – ami sokszor nem is nagy gond, hisz a magam ura 
vagyok, és ugye arra kolbászolok, amerre csak a Gs-em elvisz:-) Így  
13 óra után nekivágtam…..  

Átgurultam  a  62-esre  és  irány  Székesfehérvár,  majd  az  M7-es  
elkerülőn a 7-es főút. 

Az első megálló Szabadbattyánon a Kulavár….. 

 



A besenyõk által telepített és lakott község az 1334-ben kelt oklevél  
szerint  a  Zedregi  (Zadraghi)  család  birtoka  volt.
Fontos  vámhely  volt,  mely  az  1336-ban  kelt  oklevélben  "poss.  
Bathhyan iuxta aqua Saar" alakban szerepel. A hódoltság alatt is  
erõdített  hely  és  "Battyán  Párkány"  néven  szerepelt  a török 
defterekben.  Feltehetõen  ebben  az  idõben  építették  a  Kulavár  
néven  ismert  négyszögletes,  erõs  falú,  magas,  támpillérekkel  
erõsített,  lõrésekkel  ellátott  õrtornyot,  az  egyik  támpilléren  
megfigyelhetõ  ablakocskával  és  szegmentíves  záródású kõkeretes  
ajtóval.  Evlija Cselebi  szerint  Szulejmán szultán hadai 1543-ban 
foglalták el  és lerombolták, de késõbb újra felépítették.  A torony 
körül palánkvárat is építettek. A várnak 1609-ben 47, 1628-29-ben 
59 fõnyi török õrsége volt. A török kivonulása után a palánkvárat  
lerombolták és a tornyot magtárrá alakították át. 

Infó: www.varak.hu 
Ezután visszamentem Fehérvárra ahol tankoltam egyet a biztonság  
kedvéért, majd pedig a 8-asra térve a Metró melletti úton elindultam 
Zámoly fölé. 

Zámolyt  elhagyva  van  egy  útkereszteződés,  amiből  már  látható  a  
rom. Ide azonban egy kis Off-road szakaszon lehet eljutni. 
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Egyesek szerint a törökök által a XVI. században épített õrtorony 
Székesfehérvár  elõvára  volt.
Van olyan forrás ahol Kerekszenttamás, máshol Kerekszentandrás  
néven említik  a  tornyot.  A Fejér  megye mûvészeti  emlékei  címû  
könyv  (Székesfehérvár,  1998,  szerk:  Entz  Géza  Antal  és  Sisa 
József)  szerint  az  építmény  nem katonai,  hanem  egyházi  épület  
volt.  Kerny  Terézia  cikkszerzõ  az  alábbiakat  írja:  
"Kerekszenttamás,  A  templomáról  elnevezett  falu,  elsõ  említés  
1231, a Csák nemzetség birtoka. A 15. sz.-ban Csókakõvár birtoka.  
A  török  korban  elnéptelenedett.  ROTUNDA.  Kerek  épület  
maradványa, helyenként 3-4 m magas falakkal. Épült valószínűleg  
a 12. sz.-ban, mint apszis nélküli rotunda, a kerektemplomok kései  
változata.  9 m átmérõjû, D-i  bejárattal.  ÉK-i falában az egykori  
szentségtartó fülkéje 

Visszatérve az úttestre, irány fel Gánt, ahol egy bányamúzeum áll. Itt  
is  fényképeztem  egyet,  majd  irány  tovább…..  Kanyartechnikámon 
finomítva gurultam a hegyek  közt  –  míg elértem Csákvárra,  ahol  
szintén lekaptam az utamba akadó emlékműveket, helyeket. 

Ezután tovább haladva elértem a 811-est. Ezen balra vettem az irány 
fel  a  1-eshez,  majd  jobbra  egészen  Bicskéig,  ahol  balra fordulva 
eljutottam Csabdira. 

Itt  elsőre elvétetem a célt,  de meglett….ellenben az oda vezető út  
hagyott némi kivetnivalót…. Ezt a videón meg is jegyeztem….. 

Tolnai  Gergely  írja:  Terei  György  szakdolgozatának  készítése  
során kutatta fel a hely történetét, s mérte fel a templomot. Ebbõl  
kiderül, hogy a templomot kõfal kerítette,  s annak peremén még 
egy árok is körbefutott. Az erõdítés korára nem talált adatot, még 
azt  is  elképzelhetõnek tartotta,  hogy a két  mû nem is egyidõben  
keletkezett, ám egymáshoz való viszonyuk mégis azt valószínûsíti,  
hogy egy védelmi rendszer részei voltak 

. 



A  korábbi  gótikus  templomot  1550-ben  erõsíti  meg  a  török.  A  
háromhajós templom keleti oldalát a törökök lebontották, majd az  
eredeti  keleti  végfalnál  jóval  nyugatabbra  egy  új,  a  sarkain  
támpillérekkel  megtámasztott  zárófalat  emeltek.  Az 
erõdnégyszögön belül felfalazták a hajókat elválasztó támpillérek  
közeit, így három helyiséget alakítottak ki. A nyugati toronyba új  
bejáratot  törtek,  egyben  ez  volt  a  kapu-  és  õrtornyuk is.  Az így  
kiépített  erõsséget  huszárvár  vette  körül.  
Fõ feladata a váli völgy védelme lett volna, ám a magyar csapatok  
számos alkalommal áttörtek itt, sõt 1599-ben bevették az erõsséget,  
de  az  már 1602-ben ismét  török kézen  volt.  A XVII.  században  
jelentõsége csökkent, ekkor már nem volt akkora helyõrsége mint a  
XVI.  században.  A  keresztény  csapatok  valamikor  1683-1686 
tájékán foglalták vissza. 

Ezután  megnéztem  még  Mány  felé  a  tavat,  és  átszelve  Bicskét  
elindultam a 811-esen dél  felé Alcsútdobozig.  Itt  letérve  a főútról  
irányba vettem Tabajdot, majd Vállon álltam meg ismét

E volt a terv utolsó megállója…. 

A mellékút visszavezetett a 7-es főútra, ahol gondoltam egyet és  
irány Velence. Itt ettem egy hambit, ittam egy kávét no meg 
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csináltam pár vízparti képet a paripáról….majd egy cigi és irány 
haza…… 

A végszó? 

227km motorozás, 2500ft összköltség és egy ragyogó nap – Én 
legalábbis nagyon élveztem….. 

Az idő telt.... és ugye gondolni kell az év végére is, hiszen sokan 
vagyunk - így kellene még 1-2 olyan alkalom amin a többség ott tud 
lenni. 

Így pedig ugye akkor motorozunk:-) 

2006. szeptember 16  -  Évadzáró túra 

Hol is fogjak hozzá? 

“Emlékszem”………… 

Így volt vége a Paradicsom meghódítás c. filmnek is:-) , ellenben  
most az “emlékszem” a nyitó felvonás eme drámai túrának, amiben 
sajnos nem volt sok jó és kellemes rész………de ugye ilyen a gyarló 
élet. 

Gödöllőn volt most kivételesen a találka – és onnan is startoltunk el  
jó páran…….. 



A képekről  leszűrhető,  hogy ki-kik  voltak ott,  így engedelmetekkel  
most  nem  bocsátkoznék  névsorolvasásba.  Ezt  meghagyom  a  
tanárnéniknek, bácsiknak:-) (Na most Ciláék a halálomat kívánják:-)  
Onnan lightosan és halálosan elgurultunk Gyöngyösre, majd pedig 
Egerbe. 

A 3-as ekkor maga volt a motorosok halála…….mindenhol útjavítás,  
dugó, és telis tele a szakasz Schummmmmmaherekkel…… 

Legalábbis “emlékszem”…….. 

Egy útlezárást  követően,  ahogy véget  ért  a  záróvonal  index  ki  és  
előzés……. 

A tükröt már nem néztem, hisz ZÁRÓVONAL volt vagy 300m-en és a  
kezdetnél még egy tábla is……. 

A lényeg, hogy óriási nyikorgásra és füstre figyeltem fel…….ahogy  
visszatértem a saját sávomba……egy kocsi volt, aki bízza nem várta  
meg  a  záróvonal  végét,  hanem  rástartolt…….A  többiekben  
megfagyott  a  vér…….”a  vezért  most  kilapítják”…….Csak  egyet  
felejtettek el……hogy az ördögök már meghaltak:-) …. Szóval volt  
nagy riadalom ismét:-) A kocsis persze rögtön fehér alapra váltott és  
mukkanni nem mert…. 

Szóval kalandosan elértük Egert, ott is a Szépasszony-völgyét……. 

 

Épp lecuccolt mindenki amikor - …………..aki ott volt tudja………
engem  megkértek,  hogy  nyilvános  feljegyzésekben  ne  szerepeljen  
semmi – így ennek feltétel nélkül eleget teszek. 

Szóval  a  hangulat  megcsappant,  hisz  mindenki  együtt  érzet  a  
másikkal…….(megjegyzem nem motoros balesetről van szó!!! 3 év  
alatt a vezetésemmel – vagyis mikor Én mentem elől – SOHA nem 
történt baleset, leszámítva az osztrák: “nézelődtem…Te is…Ő is…” 
esetet, mikor is hála az égieknek nem történt semmi balhé, szegény  
Tompit és a dobozait leszámítva.) 
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Szóval  mindenki  –  aki  akart  vásárolt  egy  kis  Egri  borocskát  és 
elindultunk a híres-neves 24-es úton fel a Mátrába. 

Én utoljára ezzen  a szakaszon,  ha jól  “emlékszem” a HKJ2-esen 
gurultam,  de  akkor  még  élveztem……most  szerintem  egy  nagy  
rakás……SZAR….. 

Sóder,  fagyás,  bucka,  sár,  hiányzó  részek,  kátyú…….és  a 
többiek………  Páran  előrevágtattak……így  ugye  elém  kerültek  –  
vagyis nem terhel a felelősség értük. 

Sajnos meg is lett a következménye. 

Hawk  az  egyik  kanyart  túlméretezte  és  a  festésen  
megcsúszott…..aminek ugye egyenes következménye az árok…… 

Ő  szerencsésen  megúszta  a  szituációt,  de  sajnos  a  mocika,  mint  
látszik már nem annyira. 

A  lényeg,  hogy  mindenki  lábon  ment  hazafelé…..nagy  baj  nem 
történt. 



Ilyenkor mindig eszembe jut az asszony monológja, hogy miért nem 
motorozik velem. Azt utána a 2 balesetem eseménye.. 

Hiszen 2 baleseten Én is túl vagyok – és egyikben sem Én voltam a  
vétkes, merész, hülye…….tehát nem az Én hibámból adott. Bár ugye  
egy  nagy  tény  megvan!  Még  mindig  itt  vagyok  egyben  és  
egészségesen!!! 

Szóljanak  le,  mondjanak  papírkutyának,  félősnek…..de  nekem  a 
motorom többet ér az életemnél is…….semmi kedvem széttörni……. 

Így  a  kanyarok  nálam  lightosak…..és  garantált  hogy  a  sebesség  
miatt mögöttem sem lesz baleset…… 

No haladjunk tovább……. 

Ispán  ajánlatára  hallgatva  nem  Mátraszentimrére,  hanem  ha  jól  
“emlékszem” Lászlóra mentünk kajálni egyet……… 

 
Mindenki  rendelt,  evett….majd  pedig  lassan  elindultunk 
hazafelé……..  Útközben  sorra  szakadoztak  le  az  emberkék….míg  
végül Százhalombattától már egyedül tettem meg a maradék 26,5km-
er távolságot……. 

És egy dolog maradt meg bennem…… 

SOHA többé nem megyek a 24-esen, mert egy rakás szar!!! 

Nem tudom hogy mit esznek rajta a motorosok……. 

Aki motorozik??? Próbáld ki a 82-est Győr és Zirc közt…….vagy a  
86-os Körmend és Lenti közt……. 

Persze  ez  csak túra volt:-)  Aki  nem tudott  ott  leni  az  kikövetelte 
magának is a bulit, így pár nap múlva összecsaptunk egy amolyan 
igazi lerészegedős évadzárást is:-) 

Akkor zárjuk le a 2006-os évet, hiszen itt van az ősz. 
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Mindenki dolgozik már, mint a szorgos kis hangyák, így nem lesz 
idő  elugrani  az  ország  egyik  részéről  a  másikba  motorozni  egy 
kicsit…….. 

Mivel számolható az AKMT létszáma, és az alkohol iránti magyar 
virtus – így kerestem egy jó kis helyet Cilánéval karöltve, ahol el is 
férünk és az árak is elfogadhatóak. 

Majd pedig eljött a nap……. 

Mivel  nem  volt  már  szabadságom  fölös  –  így  Én  a  munkából 
mentem….és másnap a munkába jöttem…… 

Délután  találkoztam  Katikával  Érden  –  és  együtt  gurultunk  le 
Zircre…..persze  1-2  kisebb  kerülő  beiktatásával,  hisz  csodás  a 
Bakony….. 

Velencénél még egy R6-ost is lealáztunk:-) - ekkor jött a gondolat, 
hogy  minek  nekem  ilyen  rizsrakéta:-) …….Sőt!  Mivel  Katika  is 
lealázta, így már elgondolkodhatna a vezetője – hogy NEKI minek 
az az R6-os – mikor egy CBF250 is otthagyja állva……. 

 



Felülről érkeztünk……..így pár kép is készült……majd pedig sorra 
begurultak a többiek…. 

A buli tartott – amíg tartott, majd mikor mindenki elvonult – nekem 
sem kellett több, hiszen lassan indulhattam a melóba vissza…….. 

 
Így egy gyors és rövid szundi, reggel KV, és ahogy jöttünk – úgy 
Katikával távoztunk is….. 

Érden egy utolsó cigi,  és  búcsú……….majd irány Batta  ahol  már 
várt a műszak……. 

De mivel évadzárás…………… 

Így essen szó azért így írásban is a 2006-os évről. 

Én  a  megtett  közel  26.000km-ből  az  AKMT  túráknak  titulált 
gurulásokon 10286km-ert tettem meg…….a többi a maszek:-) …… 
Szóval  10286km volt  az  AKMT…….persze  a  saját 
szemszögemből…….. 

Baleset:  ??? A  vezetésem  alatt  Ausztriában  volt  egy 
majdnem…….mert  mindenki  egy  kicsit  elbambult…….Én nem is 
tudtam  az  egészről  semmit…….hiszen  legelöl  voltam  –  és  mire 
leszálltam  a  gépről,  minden  lezajlott  a  hátam  mögött  –  egyedül 
Tompi dobozain volt látható – no meg Kati rendszem-tartóján……
amik találkoztak……. 

Más  “aprók”  voltak  –  e  mind  megoldottuk…….pl.  defekt 
Szlovéniában 

Létszám: 

A legkisebb AKMT túra – ugyebár 1 fős volt:-) , vagyis ÉN mentem 
egyedül……. 

A legnagyobb??? Na nézzük csak…….. 
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Évadnyitó túra: 31 motor…….a többi az ugye elég szétágazó szakasz 
volt, hiszen mindenre nem tud elmenni mindenki. 

A kemény mag megvolt azonban – így nagyon sok és szép 
élménnyel bővült a csipet csapat. 

Voltak 2-3 motoros gurulások és voltak 15-20 motoros gurulások 
is……. 

Mindennek megvan a maga feelingje…… 

De az tény, hogy nekem a legemlékezetesebb napom az AKMT 
soraiban az a bizonyos július 28.-ai nap…….amit Katival és Cilával 
és Ritával töltöttem el. (na most lesz pár sértődés:-) ) 

Az egy überfrankó nap volt……..meleg, motorozás, pancsolás, kaja, 
lightos menet, icecaffe pezsgős pohárban, Badacsonyban, este Ír 
kávé, Katika beleköt az ereszcsatornába…….Rita mellébeszél egy 
kis Gin-től…….szóval az egy tökéletes nap volt! 

Jövő? 

Na ez már gázosabb téma, mióta drága “elkúrtuk” Feri kidobta a 
csomagját…… 

Sokunknak a minden napjai is nehezebbek lettek – már most – pedig 
ugye tankolni még nem is kell a motort……. 

Családügyileg is változás van, hiszen a sárkányka megy dolgozni – 
így nem lesznek szabad hétvégék….hisz mikor Én dolgozom Ő, van 
otthon – mikor Ő akkor, pedig Én leszek a fegyőr a 2 
kislánynál…………. 

Tehát nem lehet tudni mi lesz…….. 

A weboldal frissül – hiszen tél van…..mi mást tudnék csinálni……. 

Van fent jó pár terv…….. 

Most következik majd a várakozás és a gyűjtögetés………. 



De az tény! Ha valaki az utamba akad, és azt mondja: Mindegyik 
motoros jól él….mert milliós gép, mert drága holmik…. – annak 
személyesen vágom át a torkát, és megiszom a vérét…… 

De ne menjünk át horrorba……… 

Köszönöm minden bikernak és utasának hogy velem tartottak 2006-
ban. Remélem, jól érezték magukat – és ha nem jöttek a következőre, 
annak csak az lehetett a magyarázata, hogy nem volt rá idő………. 

Találkozunk 2007-ben… 
hiszen azért nem szerelem szét a mocit…….:-) 

Szóval ennyi……………… 

És ezzel a FIX AKMT-s év lezárult, hiszen tényleg nem lehetett 
tudni, hogy mire lesz még idő és pénz. Ezt már csak egyre előrébb 
hozta az a tény, hogy a szeptembernek is vége. 

De ugye nem adjuk fel:-) Lássuk mi is volt az év hátralévő felében? 

2006 ŐSZ/Tél

Az égiek megkegyelmeztek szegény motorosoknak:-)

Az évadzáró buli után még mindig jó idők jártak felettünk, így ugye 
sokan nem tették még el a motorjukat. 

AKMT  zárás  megvolt,  akkor  lehetne  egy  GS  zárás  is,  hiszen  a 
fórumban egyre többen kértek szót ennek is:-) 

Így nem maradt ismét más, mint egy majdnem itiner nélküli guriga 
az 500-as bandának. 
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Ezt október 1.-én meg is ejtettük, ahol a fél literes osztály és persze 
más  kategória  is  képviselte  magát.  A  táv  nem  volt  nagy,  hiszen 
Biatorbágyon találkoztunk, felmentünk Esztergomig, 



majd a 11-esen Visegrád, be a Lepencei  útra....és vissza a 11-esre 
Szentendrénél - majd mindenki haza.... Nem volt rossz ez a kis nap 
se.....S  az  idő  nem  változott,  fixen  tartotta  a  14-20  fokos 
hőmérsékletet:-) Így pedig ugye mig páran már eltették a motort, így 
a maradék ember - így Én is, míg vígan kihasználtam a lehetőséget. 

Október 7-én is pihenős voltam, így gondoltam egyet - irány Fejér 
megye kastélyai...... 

Az  indulás  se  volt  korai  (kb.  dél  lehetett)  így  Adony -  Perkáta  - 
Seregélyes  útvonalon közlekedtem,  mert  pár  nappal  előtte  a  Fejér 
Megyei lapban olvastam egy kastélyról amit épp akkor újítottak fel, 
és  nagy  buli  volt...stb...stb....  Gondoltam  ezt  megnézem 
magamnak:-) 

Ahogy haladtam eszembe jutott,  hogy Seregélyesen  is  láttam egy 
táblát  valami  Castle-ról....így  elsőre  azt  kerestem  meg.  NEM 
BÁNTAM MEG!!!! 

Az  útról  a  táblánál  lefordultam  ,  írányba  álltam  és  végül  már 
majdnem elhagyva  Seregélyest  meg is találtam egy NAGY kaput, 
sorompóval.  Ahogy  ott  ténferegtem,  már  nyilt  is....  (gondolom 
figyeli valaki a kamerát:-) 

Bementem csináltam pár képet és eljöttem - épp esküvőre készültek. 

Ilyenkor tudok kicsit dührohamot kapni......hiszen ha saját lagzim se 
volt  2ft,  egy  ilyen  mennyi  lehet???  És  ugye  mi  értelme  van???? 
Egyszerű!  SZNOBIZMUS......és  persze  magamutogatás  a  felső 
köröknek. 

No  mindegy....szóval  aki  arra  jár  térjen  be,  mert  tényleg  szép  a 
kastély is, és a környék is. 
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Ezután irány Fehérvár, majd az elkerülőn át a 81-esen irány balra.... 
Moha, Iskaszentgyörgy, kincsesbánya és végül Fehérvárcsurgó 



Mikor itt is végeztem tovább indultam: Bodajk felé....majd ki a 81-
esre és irány Mór 

  

Mikor ez is megvolt útba állás és visszafelé fordulva indulás,  irány 
ÉK.... 

Söréd - Csákberény - Csákvár útvonalon jártam már, de most valami 
fenomenális volt. 

Útközben ha nem 160-al mész, akkor érdekes és fotogén dolgokat 
láthatsz. Én ezeket persze láttam is, hiszen nem száguldozni mentem. 
Végül elérkeztem Csákvárra 
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Ez a kastély egy kórház....szóval ha kiváncsi vagy rá akkor a nagy H-
betűnél fordulj be egy nagy parkba....és az út végén áll. Mikor 

körbejártam hazafelé vettem az irányt, így a következő megálló 
Lovasberény volt. 



Eme kastély ERŐSEN felújítandó és némely részét csinálják is, majd 
ide vissza kell térni ha kész lesz:-) Innen az utam már ténylegesen 
visszafelé  vezetett  így  Velence,  Pusztaszabolcs  és  Adony 
következett...... 

Szépen eltelt  ez  az  őszi  nap is!  És a  poén? Totálisan jól  éreztem 
magamat  pedig  alig  motoroztam -  hiszen  nekem ez  a  táv  valami 
250km csak. (GPS szerint 245km nagy vonalakban) 

Ezután  eltelt  jó  pár  nap,  hiszen  néha  ugye  feltornyosulnak  a 
munkanapok, és az idő sem volt valami hálás, de ugye  pihenőnap 
mindig van:-) 21.-én gondoltam egyet és megkerültem a Velencei-tó 
környékét,  de  ily  módon ahogy még sosem....MINDEN egyes  kis 
utcába  bementem,  minden  táblával  jelölt  helyet  megkerestem.... 
szóval jó volt:-) 

S  eltelt  az  október  is.  Novemberben  már  tényleg  nem  volt  az 
embernek  -  nekem  legalábbis  -  elővenni  a  pacit,  így  szépen 
teleltetésre lett rakva. Ugyan olyan gondok jöttek, mint manapság is 
vannak (jelenleg november 24-e van ugyebár)....vagyis  mikor már 
ellehet indulni 10-11 óra van és 15 óra után már sötétedik....vagyis 4 
óra van motorozásra,  ami számomra már nem buli, hisz ennyi  idő 
alatt, a hideg, tapadástalan úton alig biztonságos gurulás során szinte 
ki  sem jutok a városból...így pedig csak benzinpocsékolás  lenne - 
ami nekem nem épp a kedvenc időelfoglaltságom. 

Csinálgattam  a  websiteot.....fórum.....és  munka.....a  téli  hónapok 
undorító elfoglaltsága. 

Persze annak aki normális:-) De köztény, hogy ÉN nem vagyok az:-) 

Így  szépen  kitaláltunk  pár  alkalmat  ahol  motor  nélkül,  de  mégis 
össze lehet jönni. 
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2006. december.

Mint ahogy az első kötet véget ért – illetve most kezdődött.
A decemberi hónap nem volt épp télies, így pedig szinte le sem lett 
rakva a motorka.
Meló és meló....mint ahogy az szokott lenni, majd pedig jöttek az 
ünnepek. De ugye a motoros beállítottságú emberek ilyenkor is 
mozognak, így pedig bár nem motorral, de azért menjünk most is 
valamerre.
Még valamelyik őszi guruláson dobta fel Oldwing a RÁM-szakadék 
megjegyzést. No Én erre rá is kerestem, és nagyon tetszett a 
látvány:-)
Közben a csapat bővült esSO és Dorina tagokkal, akiket itt lehetett 
személyesen is megismerni.
Erre a kis összeugrásra 2006-12-17én került sor......

2006. december 17.
AKM – GY – T (AKM Gyalog Túra)
Avagy mit csináljunk motor nélkül?

Az idei  évben egy szavunk nem lehet,  hiszen még Én is gurultam  
decemberben.
No jó, azért a mazohizmusnak is vannak határai – így motor nélküli,  
motoros túrába vágtam a fejszém (Bár ne tettem volna:-)

Kiötlöttem,  hogy ha már páran kilövik magukat a Tátrába, akkor 
csináljunk egy olyan túrát, amit nyáron nem tennék meg úgyse…..  
Miért? Nyugalom rögtön elmondom:-)

Szóval….
Még az évadzárónál hallottam egy olyat , hogy RÁM-szakadék…..és  
most  Elf  is  feldobta,  hogy merre mehetnének – ami még durvább  
annál…
Rám-szakadék?  Az  meg mi?  Kérdezi  egy  panelpatkány,  vagy  egy  
falu-városi biker, vagyis ÉN:-)



Felmásztam  a  nettre  és  meg  is  találtam  pár  leírást,  képeket.  A  
végeredmény. 

IDE NEKEM IS EL KELL MENNEM!!!!
Így a röpke itiner kitálalva – és hajrá.
Mikor elgondolkodtam hogyan – a leírások alapján jutottam arra a 
következtetésre, hogy ezt mostanában kellene megejtenünk, mikor is  
autós  járat  következik….az  ok egyértelmű:  A túra jó  pár  órás,  és  
nem  szívesen  (magyarán  SOHA)  nem  hagynám  egy  kietlen  
parkolóban a vasparipámat. 
Tehát jött a megoldás: AUTÓ

A  fórumba  megjelent  a  téma,  amire  reagáltak  is  rögtön  a 
cimborál:-)
S el is jött a nap!

2006. december 17. Reggel………
A  százhalombattai  TESCO  benzinkúton  vártuk  Katikát  Helgával,  
akinek ez volt az első igazi motor nélküli motoros túrája:-), de ugye  
ha kell neki az AKMT-s póló – azért meg is kell küzdenie:-).
Katika megjött, kocsiba be, és irány a Dömösi rév…..
Az út vígan telt, hiszen volt miről beszélgetnünk.

Dömösön már Bex  és  Szami  várt  ránk,  majd  becsurgott  a  Beard  
família és a végén EsSo a lánykájával.
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Páran bevették a védőitalt – amit egy pohárka Baleiy’s helyettesített  
most:-)
És 9:30-kor belevetettük magunkat a túrába.

Mivel a kiszemelt parkolóba – ki tudja miért – TILOS felmenni, így a  
polgármester  házánál  parkoltunk  le,  ahonnan  a  túra  RAJT  3  km 
séta……tehát ez már plusz….

A terv annyi volt, hogy Parkoló – Rám-szakadék – Lukács árok –  
parkoló…. Ez kb. 7-8 km lett volna.

OK akkor rögtön 14km-nél tartunk:-(

Elértük a startpontot – ahol egy cigi után bevetettük magunkat az  
erdőbe……és haladtunk….haladtunk……és csak haladtunk:-)

Egész addig haladtunk, míg elértük a szakadék legszebb – valóban  
vadregényes részét, ahol is sziklák közt és vízesések oldalában kell  
felmászni. Ez azért is volt szép, hiszen –2 fokot mutatott a hőmérő –  
így mindenhol tiszta jég volt minden:-)

De mi csak mentünk, másztunk, csúszkáltunk:-) Pár helyen még jól is  
jött az acél orrbetét, mert így sikerült letörnöm a létráról a jeget:-)
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A  lényeg  viszont  ugye  az  volt  hogy  átküzdöttük  magunkat  –  és  
99,9%-ban  mindenki  száraz  maradt  kívülről.  Kívülről,  mert  spec.  
nekem  mindenem  vizes  volt  belülről….hisz  nem  az  Én  tinédzser  
szervezetemnek lett ez kitalálva:-) A szakadék után egy lépcsős rész  
következik,  majd  egy  elágazás.  Én  itt  ugye  jobbra  húztam volna,  
vissza a kocsik felé, de Beard kitalálta, hogy ha itt  vagyunk már,  
akkor ne adjuk fel – irány Dobogókő….
Mivel mindenki nekiindult – mit tehettem…..követtem őket (azt egyre  
jobban forrósodott bennem az , hogy milyen jó,  hogy megírtam a  
2007-es SZABÁLYKÖNYVEMET)
Bexi tartotta bennem a lelket.. hogy már csak 2 kanyar…már csak 1 
emelkedő….ami után mindig ismételte magát – Én pedig humorosan 
el tudtam volna vágni a torkát:-), de legalább volt kit utálnom:-) és,  
ugye  ha  hergelnek,  akkor  onnantól  már  az  adrenalin  dolgozik 
helyettem……
Ez  nem  is  lett  volna  gond,  csak  a  ketyegőm  akart  3-4x  
leállni…..akkor  meg  Helga  nézet  rám  félőn,  hiszen  mi  a  rákot  
csináljanak, ha tényleg bekrepál:-)
Szóval  Bex  engem nyugtatott  –  Én  meg  Helgát… mondván,  hogy  
nem most és nem itt fogok megnyuvadni:-) Én a megnyuvadást egy  
nővel tudom csak elképzelni:-)
Egy utolsó patron......és örök vigyor az arcomon:-)
13:21-kor  végre  elértük  DOBOGÓKŐ-t……kb.  650m-es  
szintkülönbség, 4 óra túra……
Az tény! Ezért a látványért érdemes volt… bár egyszerűbb lett volna,  
ha felmegyünk kocsival:-)

Ezután mi  mást  tehetünk  volna? Kerestünk egy  helyet,  ahol  lehet  
melegedni és enni:-)



Nekem a vesém, a testem KO volt…..pedig még van egy olyan hogy  

LEFELÉ:-) Ettünk, ittunk…..és terveztük, merre van  - merre legyen  
az arra?????

Busz? Út?
Mire Bex feldobta, hogy vágjuk le a kanyarokat…… amibe mindenki  
beleugrott:-) Így a sífelvonó alatt elkezdtünk leereszkedni……az ideg  
meg úgy felfelé bennem, mert ugye az a lejtő tényleg durva volt:-)
A végén jött az áldomás…..Bex megszólalt:

No a következő megint egy ilyen lesz, de az rövidebb
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Jó, rendben….a gáz egy volt! Időfutás, hiszen sötétedik…….
Beleugrottunk egy olyan szakadékba, ami szerintem durvább volt a  
Rám-szakadéknál  –  igaz  turistajelzés  sem  volt  sehol  feltüntetve 
sehol:-)
Komolyan  mondom  –  meglett  férfi  létemre  néhányszor  elakadt  a  
szavam.
A  bakancsom  egyik  varrása  beékelődött  a  bokámnál  és  szépen 
dörzsikézte le a bőrt….fájt a mellkasom, fáztam, fájt a vesém…….
Még épp lehetett valamit látni, mikor elértük a hegyi utat…..
Én  ott  térdre  borultam  és  megcsókoltam  az  egyszer  talán  
leaszfaltozott utat:-)
Igen ám, de a parkoló még legalább 6-7km…….
Vak sötétben  bandukoltunk  az  erdőben…..amit  mindenki  elismert:  
Ha nem siettünk, most nagy szarban lehettünk volna, hiszen 2-ig nem 
láttunk, nemhogy a sziklákat, lyukakat, rönköket….
Előkerült  az  öngyújtóm  és  áldottam  a  technika  ördögét  (ugye  a  
tesóm:-))  hogy  valami  marha  kitalálta,  hogy  építsenek  bele  egy 
LED-et…..így azzal világítottam a parkolóig.

Az utolsó métereket  már-már, mint egy zombi tettem meg, hisz az  
állás is nehéz volt, nemhogy a járás.
Bevettünk még 1 védőitalt és irány hazafelé………….IGEN:-) Itt már 
Én is ittam:-))
Én  8  után  1-2  perccel  szálltam  ki  Katika  kocsijából,  és  irány  a 
kád……majd az ágy……
Totál kész voltam.
Az  őszi  Drégelypalánki  vár  látogatása  semmi  nem  volt  ehhez  a 
túrához.

Jelenleg 2 nap telt  el…..  szétment  a bokám, mandulagyulladásom 
van  (Helga  szerint  kellett  nekem  énekelni,  meg  állandóan  
dumálni:-))……DE! Így utólag tök jó volt:-)



Eme kis túra után megjöttek az ünnepek. És persze a műszakosoknak 
a  meló  szintén,  mint  már  annyiszor.  DE!!  Legalább  közelebb 
kerültünk a 2007-es évhez.

Végeredmény 2006-ra? 

Nos összefoglalva...... 

A motorba közel  27.000km gurult abból ugye  a közös túrák majd 
11.000km-ert tettek ki. 

Megjártuk  hazánkat,  Szlovákiát,  Szlovéniát,  Horvátországot, 
Ausztriát... 
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Volt hogy egyedül mentem, volt hogy tömeggel..... 

Szóval ha a gondokat leszámítom, akkor a 2006-os év volt számomra 
a legtutibb a motoros pályafutásom alatt!!! 

Ismételten  köszönöm MINDEN havernak,  barátnak,  tesónak  hogy 
jelenlétükkel emelték a hangulatot..... 

És ennyi.......vége 2006-nak! AMI nagyon jó volt! 

S akkor ugorjunk.....irány 2007.

És ugye a térkép..... Merre is jártunk 2006-ban?

NOS.....eme szép vonalak jelzik ezt most:-)

http://bluebook2.freeblog.hu/categories/2007-eveleje/
http://bluebook2.freeblog.hu/categories/2007-eveleje/
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2007' a motortalanságos időszak

2007..........kormányilag a megszorítás éve - amit  mindenki a saját 
bőrén tapasztal. 

Belegondolva? Én a motorozáson látom a legjobban.... 

2002 - nem számolom, hiszen az év végére jött meg a jogsim.... 

2003 - 19.000km 

2004 - 18.000km - majd ugye a balesetem miatt októbertől már nem 
motoroztam 

2005 - 18.000km 

2006 - 26.000km 

2007 - 14.000km 

Vagyis szemmel látható majd, hogy NEM tudtam annyit menni, mint 
az elmúlt  években  -  mert  egyszerűen  minden egyes  kis  röffenetre 
gyűjteni kell. 

De  ugye  ez  van  -  és  nem  hiszem  hogy  jobb  lesz.  No  de  ne 
politizáljunk...... 

Szóval 2007....... 

Az  időjárás  nem  kegyes,  hanem  egyszerűen  frenetikusan 
motorimádó volt:-)



Januárban a hónap átlaghőmérséklete emlékeim szerint olyan 10-12 
fok volt PLUSZBAN!!!!!!

Ennek köszönhetően a Gs nem sokat állt egy helyben, és az akkut se 
vettem ki csak azt hiszem 1-2 hétre:-)
Persze nem motorozás volt végig, hiszen attól, hogy Én mazohista 
voltam, más még nem.
De pl. január 13-a (vagy 12?) volt mikor a jó időnek köszönhetően 
nagyon sok biker kimozdult….és sajnos nagyon sok baleset is lett 
belőle.
No mi is kimentünk Kucsival egy laza körre…..ami tényleg csak egy 
kör  volt…..Velence  körül……közben  pedig  összefutottunk  a 
motorozz.hu csapatával is, és ugye  a közös nevezőkkel, mint pl. a 
méltóságos Ispán urunk:-)

Persze  itt  született  egy  új  ismeretség,  barátság  is  Hápi  kacsa 
személyében, akivel itt volt az első kontakt mondatunk.

A  szokás  nem  mindig  rossz......így  pedig  ugye  jó  fenntartani. 
Természetesen ez nem takar mást, mint hogy télen se ülhet le egy 
baráti  kör  -  így  pedig  röffenjünk  össze  egy  kis  észosztásra, 
viccelődésre.

A kajaparti  első állomása a  Szalma Csárda volt,  a  tavalyi  esethez 
hasonlóan..... 

Olyan  híres  emberek  jelentek  meg  ezen  a  partyn  mint  pl.  a 
Rocklegendák  legnagyobb  nagypapája  ERIK  64:-)  (jelenleg  már 
ugye jogos neki e cím:-)) 
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Szóval a január eltelt………s a február is, hiszen az agyam mozgott, 
tervek, ötletek……
PL. egy reggeles melóból hazafelé ötöltem ki az „egyenpóló” tervét 
is  –  és  ugye  talán  sikerült  már  annyira  megismernie  minden 
olvasónak,  hogy  ami  nekem  a  fejemben-  az  napokon  belül  az 
asztalon is.

Szóval első lépés ugye – mi legyen a pólón……hogyan is nézzen ki?
Mikor ez megtörtént  – mármint összedobtam a nem igazán nehéz 
képet, jöhet a következő etap: KIVEL GYÁRTASSUK LE?
Szóval irány a net. Kb. 1 óra alatt elküldtem legalább 20-25 cégnek 
1-1 árajánlatkérő levelet……és szépen hátradőltem és vártam.
Az első ajánlat maga volt a RÉM……
Nagy tételben érdeklődtem – nagyban a magunk mércéje alapján – 
szóval olyan db árakat kértem hogy 10-25-50-100db…….
Szóval a RÉM? 100db-nál volt valami 4700/db és semmi más, mint 
egy fekete póló és a hátán egy 25x25-ös embléma…..Természetesen 
ez ment a kukába…….
A következő kettő már jobb volt,  de még mindig drága….itt  már 
olyan 3000-re csökkent az ár.
Egyszer csak jött a levél…….30x30minta, és ahogy kértem a póló 
elején NÉV……(vagyis ez plusz meló, hiszen a hátulja egységes, de 
az elejét egyenként kell megcsinálni.)
Az első árajánlat ha jól emlékszem 10db-nél 2700 volt, 25-nél 1900 
50-nél már csak 1200? Szóval ez már nevetségesen olcsó, de ugye 
meglátjuk….
Feltűnt, hogy a vállalkozó emberke eltalálta azt a hangnemet amit 
csípázok……nem kertelt,  nem nyomta  a  sablonszöveget…..és  ami 
számomra  FONTOS????  Ha  elment  a  levél  pár  óra  múlva  (akár 
éjszaka  is)  jött  válasz.  És  ugye  mi  más lehet  egy  JÓ vállalkozás 
ismérve: ÉJJEL-NAPPAL dolgozik – miért?? Mert van rendelés…..
Nekem a pólómárkák és a különféle eljárások „kínaiak”, hiszen nem 
mozgok  ebben  a  munkakörben,  de  nagyon  kiváncsi  voltam  az 
eredményre.



Pólómester  –  merthogy  ez  a  barátunk  neve  (www.polomester.hu) 
annyira üzletszerű, hogy különféle kis extrákkal  is kedveskedik az 
ügyfeleknek – ez számomra szintén meglepő volt.
Csak  szóltam  neki,  hogy  szeretnék  1-1  db  ilyen-olyan 
baseballsapkát…..egyedit…..kifizetem  amit  gondol…..de  ez  csak 
tényleg  1-2db,  már  jött  is  a  válasz  hogy ajándék  tőle-nekem……
Most mondjátok meg! Hol vannak ilyen vállalkozók? Jó nem az ár, 
az  összeg,  az  anyag  –  hiszen  egy  ilyen  dolog  kb.  3-4-500ft-os 
tétel……de pl. a munka amíg az ember megcsinálja…….Szóval Én 
itt döntöttem el, hogy biza ezt a vállalkozót megfogjuk:-).
S mikor megjöttek a pólók? Hát had ne mondjam hogy össze-vissza 
….ztam magam az örömtől, mert a póló minősége és a nyomat színe, 
anyaga, vastagsága ÜBER FRANKÓ VOLT!!!!!!!
A pólók el is lettek ismerve,  hiszen az első rendelés valami 52db 
volt….és  azóta már rendeltünk GS500 pólót  és  a  napokban (mert 
ugye  most  már  2008  márciusa  van)  már  Bandit  pólók  is 
készültek…….szóval az 52db jelenleg már üti a 250 vagy 350 pólót? 
Szóval sokat rendeltem már és bizniszeltem Pólómesterrel.
Az öröm az egészben? Ő is motoros:-) Bár jelenleg tudtommal már 
és még motor nélküli, mert az előző kis pacit eladta és még vacilál 
mit is vegyen. Szóval egy jó ember.
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Sokan voltunk, sokat ettünk, és sokat osztottuk az észt:-) De a vége 
az lett, hogy ezt meg kell ismételni ugye. 

A következő ilyen alkalom már keményebb volt:-) és messzebbre is 
esett tőlem:-) 

Irány Kismaros.....Hiszen ne mindig Zombiéknak, Bexéknek kelljen 
utazgatni:-)  Közben pedig beindult a bandapóló project is, aminek 
lévén jó kapcsolat  alakult  ki  egy Nagykanizsai  vállalkozóval alias 
PÓLÓMESTERREL.  Az  első  széria  pólóból  ha  jól  emlékszem 
valami  60db  készült.....és  összesen  az  egész  évben  mg  vagy 
100-150db utánrendelés volt:-) PLUSZ! Lett Gs500 Fanklub póló is, 
amiből szintén szép számmal lett rendelve:-) szóval a partyra már a 
pólók  is  megjöttek......így  igazi  csapatként  lehetett  már  a  túrán  is 
felvonulni, nem csak az érzelmi szálak mutatták azt hogy jó haverok 
vagyunk:-) Szóval február 25-én Kismaroson volt a party. 

  



Ekkor sacc-kb. alapra meg is lett beszélve az évadnyitó időpontja, 
ami szintén - az előző évekhez hasonlóan BÁTOR vállalkozás volt, 
hiszen hol van az még????? 

Persze  egyre  közeledett,  hiszen  az  idő  is  szép  volt.....olyannyira, 
hogy a nagylányomat is elvittem egy körre.... 

De persze mint szokott lenni a tündérmesékben - mikor KELLENE - 
akkor  nincs  jó  idő....így  az  évadnyitóra  jelentkeztek  az  emberek 
TÖMKELEGÉVEL......és szinte forrt a net is. 

A legrámenősebb mukit N.Tibinek hívják:-) Ő aztán nyomta a sódert 
- ellenben azt meg kell hagyni, hogy amit mond, az úgy is van/ lesz. 
A  legjobban  Ő  pörgött.....hiszen  volt  hogy  fél  órákat  dumáltunk 
telón. 

De ugye aminek el kell jönnie az el is fog jönni! 

Március?
Mint az elmúlt 3 évben ismét nagyon korán kiszúrtam az évadnyitó 
dátumát………
Emlékezzünk csak vissza….
2004 március 21
2005 március 26-27
2006 március 18 (ez ugye bekerült a Motorinfó magazinba is)

Szóval relatíve március 15-től jó idő volt mindig…….

No akkor perszehogyakkormiértisne szlogennel élve legyen a dátum 
március 24.

A létszám egyre csak gyűlt…..az idő is egyre jobb lett……a jobból 
még jobb……..és 24.e reggel…….4,7 fok eső, szél, hideg………….
Na ahogy jöttek a jelentkezések úgy jöttek a lemondó mailek, SMS-
ek:-)
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Nagyon nekem se volt kedvem az egészhez – főleg, mert a terv az 
volt, hogy Adony – Velence – Balatonmagyaród (Bivalyrezervátum) 
és  haza……..a  táv  pedig  nem  kicsi-  ilyen  időben  meg  szinte 
végtelen……
De belém is  lelket  öntött  az  a  sok másik mazohista  aki  kitartóan 
ecsetelte hogy Ő bízza ott lesz!!!!!!!
És  ha  már  200km-ekről  eljönnek  akkor  nehogymár  Én  legyek  a 
papírkutya:-)

Ez  az  egészben  a  jó……. A  marhulásra  rá  lehet  venni……….és 
tényleg?! Mi történhet? Elázok????? ÉN????? A víz istene???? HE 
HE HE HE HE

Szóval csapjunk a lecsóba.
2007. március 24.

ÉVADNYITÓ túra

15 motor jelenlétében:-)
Résztvevők: Kucsi- Teca ,Fefe-Zsuzsa ,Góliát ,N. Tibi és Tibiné 
,Hawk ,Nano és Zsu ,Janó ,Erik64 ,Emi ,Weiss Kata és Walter 
,Henrik , Lukigabi ,Balázs Gábor és Andrea ,Fazeres Fecó,…….no 
meg ÉN:-)

A weboldalon a számláló elérte végre az 1 számjegyes napokat…….
Az idő szép, tiszta, napos……volt ugye a múlt héten, mikor még a 
lányommal  motoroztam  egyet.  Majd  a  túra  hetén  katasztrofális 
időjárás köszöntött be kicsiny országunkra.
Míg  Debrecenben  16-18  fokot  mértek,  addig  Zalában,  Vasban 
havazott…….
Kb. 500km-es sávban megtalálható volt a –2 fok és a +19 fok…..
Ilyet se látni sűrűn:-)

Így nem maradt más, mint a szurkolás és a drukk, no meg egy jó 
adagnyi remény, hogy 24.-re kicsit jobb lesz az idő.

http://www.keymedia.hu/keymediaclick.cgi?site=iforum&id=785050


23.-a péntek…..
Esett  egész  nap  az  eső…..s  a  kilátások  is  változtak  percről-
percre…….
Igen…De  ugye,  mint  vezér  nekem  kell  meghoznom  a  döntést. 
Kivételesen  most  Én  is  igen  nagy gondban  voltam,  hisz  ez,  azaz 
időjárás,  amikor  inkább  az  ember  otthon  ül,  és  gyereket  csinál 
inkább, minthogy kimenjen a kertbe….
A megbeszélés alapján viszont délután 17:00-ig meg kellett hoznom 
a döntést…..
A  sok  agonizálás  eredménye  azt  lett,  hogy  a  V1-es  túrához 
hasonlóan  találkozunk,  és  majd  eldöntjük,  hogy  merre……..így 
megadva az esélyt az időjárásnak és magunknak is.
A műszakom lejárt – és hazaindultam este 22 órakor.
Százhalombattán szakadó eső……
Felszállok a buszra…és irány a meleg otthon….a busz pedig elindul.
Mikor  Adonyban  leszállok,  nem  esik  és  csillagos  az  ég.  Majd 
kiugrottam a bőrömből ennek örömére:-)
Hazasiettem (a  buszmegálló  és  a  lakás  közt  egy  tempós  13  perc 
távolság van) és már szedtem is elő a holmikat. Nem apróztam el, és 
semmit nem bíztam a véletlenre.
Így előkerült az esőruha! Majd pedig a ruházat…..
Alulra: jégergatya, esőnadrág, termobélés, farmer, és végül a másik 
esőnadrág:-)
Felül?
Póló, protektoring, póló, pulcsi, melegítőfelső, kabát, esőkabát….
Alig tudtam mozogni benne mikor végül minden felkerült rám…..de 
ez lejjebb lesz kifejtve….

Szóval  pakolás,  kamera  és  fényképezőgép  töltés  –  azt 
szunya…….ekkor 01:20 lehetett……..

24.-e szombat…..
Az  ébresztő  5:30-kor  üvölteni  kezdett  a  halottasház  néma 
csöndjében…..
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Ilyenkor  soha  nem  kell  megvárnom  a  2.  Figyelmeztetést:-),  hisz 
bennem van a régi mehetnék.
Mosakodás, kv, cigi, net……milyen időjárás van? Eddig jó:-)
Kinézek az udvarra….nem esik…..
Elkezdek öltözni, majd hátramegyek a paripáért…..Még mindig jó, 
igaz 4,2 fok volt csak……
Ahogy jön a világosság, ez felugrik 4,7 fokra….
Összeszedem  a  holmikat,  tanktáskába  teszem,  és  már  vinném  is 
ki……..esik……
Hogy az a jó……………
OK akkor mocit a tető alá és öltözés, majd indulás.
7  órára  már  kint  vártam N.Tibiéket  és  Góliátot  (1-1  Gs500F)  az 
Adony-Lórév kompnál.
Az eső ismét nem esett…..
Mikor átértek irány a kút, ahol már Kucsi és Teca (850TDM) vártak. 
Így  már 4 motorral  elindultunk a Velencei  pihenőhöz,  ahol páran 
ígérték magukat….
Az út  maga volt  a  katasztrófa kezdette.  Az átkötő-úton Adony és 
Velence közt néhol hiányzik a kavics az útból, így a sima bitumenen 
az  eső  olyan  volt,  mint  a  tükör……volt  egy-két  éles  helyzetem, 
pedig a tempó mega-ultra ligthos volt. Itt még SOHA nem mentem 
30-40km/ó-val…..de  most,  muszáj  volt……ennyit  az  új  gumival 
vizes túrára indulni esetről:-)
Mikor  a  felüljárón  lekanyarodtunk  megrökönyödve  tituláltam 
magamban, hogy vannak még IGAZI mazohista emberek:-)
A „pár” motoros összesen 10 motort és 15 embert jelentett.
Az  eső  ismét  rákezdett  így  miután  megszületett  a  döntés  (ezt 
nagyban elősegítette Tompi telefonja és Emi ismerősének telefonja) 
Én is elkezdtem beöltözni. Közben a többiek tankoltak és röhögtek 
rajtam…..mivel már alig tudtam mozogni a 4-5 réteg ruhától…..
Valaki már darut akart hívatni, hogy majd azzal – mint a lovagokat – 
feltesznek a Gs-re:-)
Kb. 8:30-kor elindult a csapat…..
A  terv  nem  volt  más,  mint  az  AKMT  születésének  4. 
Évfordulója….ami  úgyis  a  jövő hónapban  lesz  (ápr.25)  így  pedig 
ugye az elengedhetetlen Tatbánya – Turul kilátó…..



Az útvonal?
Velencei pihenő – Csákvár – Környe – Tatabánya volt……
Közben a csúszkálás tovább erősödött……az autósok néztek (vagy 
anyáztak) a sok biker láttán, akik 40-60 közti tempót nyomtak……
Emi  egyszer  csak  mellém  ért,  hogy  a  vége  leszakadt,  ekkor 
lassítottam, majd a motor leállt…..
Hogy az a  :-) A nagy öltözködés közben Én nem tankoltam……és 
ugye az utolsó tankolás óta már mentem pár kört….. Semmi gond, 
hisz a tartalék elég 100km-re…..
Ahogy  haladtunk  tovább  feltűnt  egy  tavacska…..Majki-tó, 
gondoltam  itt  egy  remegéskompenzáló  cigi  és  egy  kép  erejéig 
megállunk.  Ekkor  hallom,  hogy  a  lemaradás  oka  Janó  volt,  aki 
megcsúszott és picit leamortizálta a motor bal oldalát. Hát ekkor még 
jobban  bennem  volt  az  ideg,  hiszen  Janót  láttam  már  párszor 
motorozni,  és  szeretnék  úgy  menni,  mint  Ő…….szóval  az  ÉN 
rutinom hozzá képest „SMAFU”
Mikor Teca jelezte, hogy nekik nem elég egy fa vagy bokor:-), így 
tovább indultunk Tatabányára….
Itt a benzinkúton mindenki elintézte dolgait – Én specc tankoltam – 
majd irány a Turul, ahol már Kati és Walter várt minket.
Itt  a szokásos képek után Kati feldobta, hogy ugorjunk el Tatára a 
tóhoz/várba, majd megvendégel minket egy pizzára…..
Így aki nem volt még, vagy sétálni akart az esőben elment a várhoz, 
aki pedig ott maradt? Segédkezett egy Romamerci felrakásában egy 
teherautóra:-)
Mivel nem volt hely már így Én, mint logisztika menedzser vettem 
részt  ebben  a  projectben.  Hangosan  mondtam  hogy  „És 
eeeeemeld……eeeeemeld:-)”  De  úgy  nem  hülyeség  a  mondás:  A 
MUNKÁHOZ  ÚGY  KELL  HOZZÁÁLNI  ,  hogy  más  is 
hozzáférjen:-)
Illetve amíg a Főnököm azt hisz hogy jó az a fizetés amit ad nekem – 
én is elhiszem hogy jó az a munka amit elvégzek:-)

Ezt követően bedobtuk a pizzát némi koffeinnel vegyítve és az kb. 
ennyi is volt…..
A mazohizmusnak is vannak határai:-)
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Így ki-ki a maga útján hazafelé indult, de a legtöbben ugye a 811-
esen vágtattak haza.
Hazafelé az 1-esen már-már száradóban volt az út….de mikorra épp 
már élveztem volna a tempót rögtön bejött egy tükör, vagy egy fehér 
szakasz,  amiről  tapasztalatból  tudom,  hogy nem épp  a  tapadásról 
híres.
Feféék lepattantak Lovasberénynél, mi pedig – a 4es alap-alcsapat – 
irányba vettük Adonyt.
Mindenki egyben hazaért……
Persze a  tökélyhez  hiányzik  az,  hogy amint betettük a lábunkat  a 
lakásokba, a felhők…..huss…. eltűntek:-)
Én irányzékba vettem a kádat, amit 30 perc alatt 4x töltöttem meg 
forró vízzel…..de mire már jól éreztem magam az is kihűlt:-)
Mint a szivacs szippantottam magamban a hőmérsékleti pluszokat:-)
Összegzés?
A buli jó volt, a társaság ismét összeállt, de hogy még egy ilyet Én se 
vállalok be az ZIHER…..

Valamiért nem egészséges……. Ráadásul egy bukta nagyon sokba 
van.

És el is telt az március……
Pár nap van hátra  –  és  ugye  az  ördögi  agy ismét  valami  nagyon 
töpreng:-)

Mi is az?
2006  őszén  volt  ugye  egy  teszt  a  DR  Bike  szervezésében…..ott 
készült  egy kis  vidi,  interjú……de sajnos ez soha nem kerül  már 
napvilágra……..mert  a  szervezők  HUSS  erre-arra  mentek  már 
azóta…..

No de ugye a saját tapasztalatom hogy kellene egy ilyen IGAZÁN 
összefoglaló anyag, hiszen GS500…..valaki vagy ismeri, valaki meg 
leszólja – mert soha nem volt neki……….
No akkor ugye mi kell hozzá????
Állvány, kamera, motor és emberek……….



Szépen  összeírtam  a  szövegelést  és  kimentem  egy  „csendes” 
helyre…….persze  mikor lett  volna  máskor forgalom tumultus???? 
NANÁ……szóval a videóanyagot igencsak szabdalni kellett……de 
még így se tökéletes, mert közben fújt a szél mint a fene.
Mikor megvolt a felvétel már tudtam a következő lépést, szóval már 
a helyszínen úgy fejeztem be a monológot……

Április
Nem  vagyunk  bolondok,  de  azért  április  1-ére  hoztam  össze  a 
felvétel második részét……..ezzel is ösztönözve a sok Gs500 topic 
látogatót,  hogy  ugyan  már  mozduljanak  ki………….ennek 
köszönhetően 14db GS500 tört útat magának a velencei kilátó felé:-)
Innen  irány  Pákozd,  majd  a  Tó  megkerülésével  Velence  egy 
fagyira……
A  videó  összeállítva…..a  csapat  összekovácsolva……szóval  jól 
indul ez az Év…….

A következő program?
Az időpont csúsztatva húsvét miatt…..már akinek, hiszen 3 tojáslopó 
biker azért zúzott egyet Szlovákiában…….név szerint?
EsSO, Rainbow és jómagam:-)
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2007. április 09.
Húsvéti tekergés

Mivel a család nem volt itthon, ráadásul nem igazán értékelek semmi 
álszent-szerű  ünnepet  így  Én  egy  gurulásban  gondolkodtam  a 
pihenőnapomon…..
A  választás  végül  egy  laza  kis  gurulásban  merült  ki,  így  reggel 
elindultunk Rainbowwal Nyírjesre EsSohoz és a további terv ott jött 
létre…

Ez pedig nem volt más mint a közeli Szlovákia területén egy kis kör.
Így felcsurogtunk Modry Kamenhez (Kékkő vára), innen le Losoncz 
érintésével A füleki várhoz, majd tovább Hajnácka maradványaihoz.

Ebéd a'la Gs konzol:-)

Mikor  végeztünk  irány  haza…vagyis  Győzikefalvánál  átléptük  a 
határt  és a 21-esen gurultunk Pásztóig,  ahol Rainbow levált,  mert 
időre  kellett  érkezni…..Mi  pedig  begurultunk  Hollókőre.  Vagyis 
gurultunk volna, mivel Hollókő előtt 2 faluval (Bableves csárda) volt 



a sor vége……így kicsit „szabályosan” megelőztük a sort, és a falu 
bejáratán döntöttük el, hogy ide biza ma be nem megyünk:-)
Így  csurgás  fel  vissza Balassagyarmatra  ahol  EsSo meginvitált  az 
egyik  kedvenc  helyére  (még  egyszer  köszi  a  fagyit  és  a  kávét  – 
ígérem megtanulok gyorsan enni:-))
Ezt követően 15:40-kor elindultam haza oly módon hogy csúcsidőt 
futottam:-)
17:40-kor a motor már a garázsban volt:-)

Végeredmény? 520km túrácska egy szép napon.
Természetesen  az  évadnyitó  program  pótlása……az  se  maradhat 
el……akkor programozzunk.

2007. április 14.
Évadnyitó pótlék

Itt a nyakunkon a tavaszi nyár……
Míg  reggel  4-5-6  fokra  ébredünk,  addigra  napközben  a  hőmérő 
higanyszála lökdösi a 23-24-25 fokos tavaszi „kánikulát”.
Ismét  elérkezett  a  „hányinger  hétvégém”  így  nem  tartott  sokáig 
kiötleni, hogy valamit kell kezdenem ezzel a szombati nappal.  Az 
ötlet? Egy laza és óccó kis gurulás, de mivel a környék kilőve így 
keressünk valamit a „terveknél”…..

Az elmélet megszületett – már csak gyakorlati gáttok voltak. 
Egyedül???? ÁÁÁ azt azért nem….
Hamar feldobtam a netre a témát, mire nem egész fél órán belül már 
jöttek is a jelzések, hogy ki jön velem…

Este összepakoltam és irány a meló…..majd reggel indulás….

Reggel 7-kor volt a START az érdi Tesco benzinkútról, ahol végül 6 
motor és 8 emberke gyűlt össze
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N.Tibi és felesége – GS500
F. Tibi - Honda XX

VTZ Tomi – 250 Honda VTZ
Hawk és lánya – 1000SV

Hápi – Gs500
És Én – Gs500

Indulás….

Az út szokványos volt, hisz már megannyiszor jártam a 7-esen….
Az  első  pihi  kerek  100km után  volt  Siófokon,  mert  a  szájizmom 
hatalmasakat nyújtott….és a szervezet követelte a coffeint….No meg 
ugye Hawk lánya is szoktatós  - így neki is piheni kellett egy kicsit. 
A többiek ettek-ittak…..szóval eltelt 10-20 perc.

Haladtunk tovább a 7-esen…..Ahol még Csikó (Gs500) csatlakozott 
hozzánk…..Balatonszentgyörgynél  a  korforgalomban  tovább 
haladtunk a 7-esen…..Bár ne tettük volna:-)
Az a szakasz egy istencsapása, egy igazi aszfaltos OFF-road terep. 
Végül  megérkeztünk  Kiskomáromba,  ahol  már  ki  van  táblázva  a 
rezervátum…..
Aki erre jön, az figyeljen, mert a kereszteződésben áll kint a tábla, 
vagyis nincs ideje korrigálni a tempóját:-).
A bevezető úton  -  ha követed a „főútvonalat”,  akkor kanyarogsz 
1-2-őt, majd eljutsz egy T elágazásba……Itt is áll egy tábla, de erről 
a nyilat lekaparták (amúgy is rossz felé mutatott:-)  - tudom, mert mi 
azt  követtük  és  így  visszajutottunk  a  7-esre….)…..szóval  ne 
foglalkozz vele – hanem haladj egyenesen!

Kijutsz  a  faluból…..és  végre  odaléphetsz  neki,  hisz  egy  olyan 
útszakasz következik, ahol kamion talán 10 évente 1x jár…..



„Bólogatós” MOL kutak mellett hajtasz el…….ahol a szakmámból 
eredően  felrémlik,  hogy  mennyi  meló  van  a  „fekete  arany”  és  a 
tankomban lötykölődő 95-ös benzin közt……
Majd egyszer csak a tábla….és irány egy 90 fokos jobbos kanyarral 
be a bekötőútra….
Itt az út végén nincs semmi más, csak egy parkoló és a fogadóépület, 
ami nagyon elnyerte a tetszésemet.

Hápi jól érezhette magát:-)

Igazi  vidéki  érzés  tölti  el  a  lelkem….és  a  csend?  (persze  mikor 
mindenki lecsitította a lovait) maga a gyönyör…

Egy kis pakolászás és irány a főbejárat…..

A belépő 500ft/fő

Az épületből kijövet térkép tárul elénk (csak egy kicsit menni kell)
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Ha  ezt  megnéztük  volna  akkor  elkerülhető  lett  volna,  hogy  a 
villanypásztorokon keresztül császkáljunk:-) - amibe legalább most 
nem volt áram:-)
Így kép alapján mi megnéztük sorban az 1-2-3-4-12-11-10-6-7-8-12-
es területet:-)
Sajnos  most  veszem észre,  hogy  a  fürdő  az  5-ösnél  van. No  azt 
kihagytuk:-)

Kifelé menet megvettem a kötelező „vásárfiát” no meg elkészült pár 
kép a Gs Fanok oldalra is, hiszen 4db Gs500 jött össze.
Majd öltözködés és indulás tovább….hiszen még csak dél körül jár a 
napocska.

Észak  felé,  majd  keletre  a  76-oson  haladtunk 
Balatonszentgyörgyig……Ahol a megálló a CSILAGVÁRNÁL volt.
Itt a belépő 400ft, amiért ingyen megnézhetsz mindent. A területen 
van egy igazi – a helyhez illő csárda is, amit Én csak úgy találtam 
meg elsőre a szememmel, ha a piát figyeltem:-)



Hápi gyorsan le is rendezett itt egy kis ebédet nekünk, mivel a tűzön 
rotyogott egy 20-30L-es bográcsban az IGAZ gulyás, no meg IGAZI 
lángos készült még mellé….
Az árak? Ilyen barátit eddig Szlovákiában láttam csak!
Szóval  ide  tutira  lemegyek  még  egyszer  –  csak  akkor  viszek 
magammal ételhordót is:-)))

Ezt követően hazafelé indultunk a 7-esen…..egészen az Akarattya-i 
lehajtóig,  mert  gondoltam  hátha  nyitva  van  már  a  NANO  által 
bemutatott hurkásunk. Hát sajnos az még nem volt nyitva…..így aki 
még mindig éhes volt az megette a maradék szendóját és innen már 
mindenki hazafelé gurult.
Én Velencénél a szokásos jobb ívemmel lefordultam és fél hétre már 
itthon is voltam:-)

425km…..a napi számláló, amit már rég élveztem ennyire:-)

Ez tényleg jó kis túrácska volt…….de a Gs tesztnapon elhangzott 
egy olyan megjegyzés: HALÁSZLÉ………
Ezt Teddy macival karöltve szerveztük le…..Én vittem a bandát – Ő 
meg terítette az asztalokat……
Ez a túrácska kapta a LÉ NAPJA nevet.

2007. április 29.
A „lé” napja

No ez a laza kis csoportos guriga is már a GS tesztnapon eldőlt:-)
Teddyvel egyeztettünk, majd bedobtuk az ityinyert:-)
A lényeg?  Lejutás  Bajára  (az  egyik  FŐ kedvenc  városom),  s  ott, 
pedig halászlézabálás  természetesen túrós csuszával:-) -  Aki pedig 
nem szereti a döglött halat? Annak jutott marhapöri.

4 év után végre sikerült rávennem a kis házisárkányomat, hogy dobja 
fel  a  pici  popsiját  a  hátsó  ülésre  –  így  relatíve  kivonult  a  Blue 
család:-), a kiscsajok meg ugye apósnál…..
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Reggel a fő pontra mentünk, vagyis a Dunaharaszti-i LIDL elé…..Itt 
már jó páran voltak…….akár a GS fanok, akár a Gs topic, és ugye az 
AKMT színeit is képviselték páran (pl. Ciláék, Bex később csattant a 
bandához….Nobadi  pedig  Baján)Az  51-es  főút  a  szokásos 
monotonitásával  kicsit  unalmas  volt,  de ugye  mit  lehet  tenni???A 
lényeg hogy kb. 12-kor Baján voltunk…..
Ettünk,  ittunk,  beszélgettünk,  majd  pedig  kisebb  csoportokban 
hazaindultunk  az  egyéb  dolgaink  miatt  (nekünk  spec.  19:00-ra 
Százhalombattán  kellett  lennünk….)JÓ volt…nagyon  jó  volt……a 
kaja pedig egyszerűen ÜBERRELHETETTLEN:-)

Végeredmény? 418km túrácska egy szép napon:-)
Persze  ide  még  hozzá  tartozik,  hogy  az  egész  csapat  nevében 
megköszönjem Teddy családjának is, hogy elviselték a banda éhes 
száját  –  és  hajnalban  már  készülődtek…..Ó igen!!  Mielőtt  valaki 
megint  a  zsebbünkben  nyúlkálna……A  kaja,  pia  1200ft/fő-be 
került…… Azt  hiszem ez  kevés  volt  ahoz  képest  hogy aki  akart 
2-3-4x  is  szedhetett…..Szóval  jó  volt  ez  is……..és  volt  benne 
minden ami nekem is tetszett……

És ismét vége egy hónapnak………..hiszen áprilisból már nem sok 
volt hátra.

Május

A  májust  egy  nagy  túrával  akartam  indítani,  és  bizony  el  is 
indult……csak épp nem úgy ahogy szerettem volna:-)

2007. május 5-6.
Szlovák „vár” túra

Ez  az  itiner  még  valamikor  az  ősz/tél  folyamán  született  meg 
bennem……



Egyrészt  ugye  biztos,  hogy tett  alám egy  lapáttal  az  idei  nagyon 
enyhe tél is….s ugye  a kedvet  egyre  jobban erősítette hogy egész 
áprilisban egy csepp eső nem volt és napközben volt, hogy 25-28 fok 
is előfordult itt-ott….
NO mint ahogy szokásos az AKMT túrán nehogymá jó idő legyen:-)
Mivel a pénz be volt váltva, a szabadnapom is el volt intézve így 
ismét feldobtam a kérdést, hogy ki jönne….hisz ha egyedül maradok 
az nem gond….de ha valahol várnak rám – és nem megyek el, az 
már gáz:-)
Természetesen mindig vannak mazohisták:-) így nem kellett  sokat 
töprengenem, hogy menjek-e:-)

2007-05-05 szombat
2:45 – ébresztő….
Kinézek félkómásan…. vizes minden, de nem esik…..
No jó….akkor készüljünk, hisz 4:10-kor már illene a benzinkúton 
lennem….
Eső várható – így jobb, ha már most felveszem az esőnadrágot és a 
csizmát…..
Majd 4:00-kor el is indultam….
Kucsiék időben érkeztek, így haladtunk is tovább az M6-oson.

5:00 – Érd Jet kút.
VTZ Tomi is befutott – így már 3 bátor motor berreg 4 emberkével a 
fedélzeten  tovább….az  M3-as  pályára….ahol  már  Hawk,  Valter, 
Kata,  Zümi  (belépőkártyás  vendég),  Aragorn  várakozik 
ránk…..mikor kb. 5:45-kor befordulunk az utolsó Shell kútra.

6:15 indulás…..
Hatvannál Fazer Feri és Andi pattannak motorra, mikor meglátják, 
hogy elhúzunk előttük:-)
Andi még az egyik kesztyűjét is elhagyta (tényleg meglett???)
De  sikerült  beállni  a  sorba  és  így  már  egy  szép  kis  sor  lett  a 
csapatból…
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Valahol  megálltunk  egy  kis  pihire,  meg  cigire,  hiszen  hova 
rohanjunk?
Az eső nem esik, és rám is csak annyi víz jött, amennyit, a kocsit 
felfröcsköltek rám.

Ahogy felkanyarodtunk az M30-asra viszont leszakadt az ég…… így 
jó  is  volt,  hogy  Miskolcnál  álltunk  egy  kicsit  és  vártuk  az  Egri 
brigádot (Futura, Bea, Karesz, Hilda, Dzsoki) valamint a Debreceni 
különítményt (Esély Nulla, Furi, XJ)

KB  tartva  az  ityinyert  elindultunk.  B.Viktor  szomorú  tekintettel 
nézte  az  elhaladó  sort,  de  Ő nem tudott  velünk  tartani….(Ő nem 
ázott legalább csontig:-))
A sor kb.  9:30-kor kigurult a Tesco előtti kútról és irányba vettük 
Bánréve határ-átkelőt…..

Az  út  a  szokásos  „ronggyá-ázós”  menet  volt,  ahol  az  eső 
negatívumát  az  is  emelte,  hogy  a  26os  főút  mentén  minden  kis 
hülyegyerek azt hitte nyár van , Ő pedig F1 pilóta……szóval nagyon 
oda  kellett  figyelnünk  a  fékezésre,  gyorsításra…..hisz  1-2 
keményebb pillanat is létrejöhetett volna, a vizes, nyálkás úton.

A  határátkelés  után  irány  Krasznahorka  Phodradie  vagyis 
Krasznahorka vára.
Mint a képen is látni – mi sem láttunk belőle többet:-) Olyan köd, 
vagyis  felhőbe  volt  burkolódva  a  vár,  hogy  egy  pár  kép  után 
indultunk is tovább….No meg ezt elősegítette a drága parkolós néni, 
aki 40 koronától akart megfosztani minket motoronként (egy autó 75 
volt – és ugye 1 autó helyére befér 3-4 motor is:-))
Aragorn itt már nagyon fázott, így Ő hazaindult.



No  mindegy….  Irány  tovább  a  főúton…….vagyis  Dobsina, 
Poprád……
A Dobsinai szerpentinek után fent a kilátónál ismét megejtettünk pár 
képet  és sóvárogva figyeltük a felhőket,  mert  páran száraz időben 
biztos mentek volna még 2-3 kanyart:-)

De  sajnos  az  eső  ismét  rákezdett,  így  az  Én  szervezetem  is  bár 
kiabált egy kis meleg itókáért….
Így  tovább  indultunk  a  jégbarlang  felé,  ahol  tudtam,  hogy van  2 
étterem is…..
No ebből csak az egyik volt nyitva:-), mert a fő szezon, ha jól láttam 
10-15-e  körül,  indul  –  mivel  ekkor  nyit  ki  a  jégbarlang.  Itt  le  is 
csúszott pár forró csoki, cappucinó, meg egyéb nyalánkságok:-)
Valakik még a védőitalt is bevették:-)

Ezt követően irány a hegy ismét:-)
Dzsokinak vissza kellett fordulnia, mert estére már programja volt, 
de ugye Ő így is jelentkezett be……
Dobsina és Poprád közt viszont katasztrófa volt a menet, hiszen a 
felhőben kb. 5-10m volt a látótávolság……
A plexiken állt a víz, ha pedig felhajtottam a bukót, akkor a szemem 
ázott el másodpercek alatt……tehát az a tipikus „menjünk, mert itt 
halunk meg” volt a szisztéma:-)

Nano eközben már a Poprád utáni benzinkúton állt, és elégedetten 
konstatálta, hogy „jönnek Blueék……egyre jobban esik az eső:-)”

S ez tényleg így volt:-)
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A  benyakúton  már  petyhüdt  az  emberek  kedve,  így  Én  is 
döntöttem…..
Olubló várát kihagyjuk, hisz az még plusz 100-150km……de Szepes 
vára csak 35…..Oda Én elmegyek…..
Mellém állt  még Hawk, majd a többiek is jöttek……Kata,  Valter, 
Nano, Zsu, Futura, Bea, Kucsi, Teca…..a többiek, pedig elmentek a 
szállásra, ami nyugatra volt 20km-re…..
Mi pedig keletre még megtoldottuk 35-35km-rel (oda-majd vissza)
De a látvány megérte!!!!!

Mi is befutottunk a szállásra…..egy gyors forró fürdő……ez volt az 
álma mindenkinek:-)
Csak sajnos a panziós hölgynek nem:-), így ha azt mondom 22 fokra 
hűltem le, akkor a víz olyan 23-24 fokos lehetett:-)
Sebaj:-) Voltam katona – fürödtem Én már hidegebb vízben is…..
Átöltözés után, pedig indult a vacsora hadjárat….3 étteremből végül 
a 3.ban kaptunk csak kaját……de a beherovka és a sör, ücsi, és a 
meleg átsegített mindenkit a nehezén:-), főleg a lányokat:-)
Szóval hazafelé már igen vígan sétáltunk:-)

Este még a szokásos dumaparti, és további körömlakk itóka után Én 
hullaként terültem el az ágyba…….



2007-05-06 vasárnap

Reggel  kényelmesen  keltem:-) Kucsiék  már  nem  annyira,  mert 
állítólag hozzám képest a grizzly csak egy béna kabarista:-)
Állítólag  amit  tudtak  hozzám vágtak  az  éjjel,  majd  húzogatták  a 
lábujjaimat is, de Én biza ebből semmit nem éltem át:-)

Reggeli, ciki, kávé és öltözés……
A  tervet  tartani  kell,  hisz  nem  azért  jöttem,  hogy  esőben 
motorozzak:-) így felgurultunk a Csorba tóhoz is…..

Hát  sajnos  2  éve  mikor  Andrissal  és  Nénynyével  voltam  elsőre, 
akkor volt 25-30 fok meleg és tiszta idő…….
MOST? Kb. 50m-res látótávolság:-) szóval pár kép és mentünk is 
tovább, hisz értelmetlen itt tölteni az időt……… de jövök Én még 
ide:-)!!!
Visszamentünk  Tatransky  Strba-ba  majd  a  18-ason  nyugatra……
autópálya  Ruzomberokig…..majd  az  59-esen  Donovaly,  Banska 
Brystica, Zvolen érintésével irány a FARAGOTT BÁCSI:-)

Itt hiper gyorsan szolgáltak ki mindenkit(kb. 20 perc volt a leülés és 
a fizetés közt)…..s mire végeztünk kint sütött a nap és száraz volt az 
úttest……
Az a fránya időjárás észrevette, hogy már hazafelé megyünk????
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A fiúk-lányok szépen váltak le a főcsapatból…..így végül csak páran 
maradtunk…….
A vége?
916km…….és egy nagyon megázós túra:-)
De jó volt….akár most indulnék újra (persze az utána való napokban 
mint  az  állat  sütött  a  napocska  –  pedig  egész  hétre  viharokat 
mondtak:-))

A  túra  után  nem  sok  minden  volt  már  ebben  a  hónapban,  mert 
összejött a meló dögivel.
Pluszban  a  magánéletemben  is  volt  egy  olyan  pont  ami  azóta  is 
bennem van…..s sajnos mivel bennem van ez támogatja a rossz és a 
jó dolgokat. Persze mi is lehet ez:-) Naná hogy egy NŐ….

Azóta  is  jó  párszor…..azt  azért  nem  mondanám  hogy  mindig, 
minden nap – de sokszor eszembe jutt a gondola,  hogy MI LETT 
VOLNA  HA……..mi  lenne  most…..hol  lennék  most…..mit 
csinálnék most…….
Szóval részemről nem egy kósza gondolat volt – és mint látszik még 
mindig nem semmis a gondolatmenet. De sajnos (vagy nem sajnos?) 
ez nem jött össze…..
Ha ugye az egyik oldalt nézem? Akkor úgy pofára lettem ejtve hogy 
csak úgy cseng a nózim….ha pedig a másik oldalt nézem? Ekkora 
mákom sose volt és nem is lesz……….
Miért is?
Hááááát…..mondjuk  úgy  hogy  a  csaj  nem  egy  egyszerű  eset  – 
legalábbis az Én felfogásom alapján.
Ez még nem lenne gond, hiszen azért érdekes pont számomra mert 
nem egyszerű…..de vannak pontok amik bizony felállítják a szőrt a 
hátamon:-)
Aki  olvassa  a  személyes  BLOG-omat,  ott  találhat  elég  sok 
bejegyzést  ezzel  a  témával  kapcsolatban  –  ezért  ezt  nem akarom 
tovább ragozni – hiszen Motorozásról szól ez a könyv és nem Blue 
bácsi szerelmi gondolatairól. Azt megtartom az idegbeteg költőknek, 
akiknek büdös a munka és inkább verselgetnek:-)



Szóval a május hónap pikk-pakk elsuhant mellettünk……

Június

Júniusban már több program közül is lehet választani.
Lehetett  menni  másokkal,  vagy  velem  –  szóval  aki  akart  talált 
magának elfoglaltságot.

3-án  leugrottunk  Abára  a  falunapokra,  mert  volt  egy-két  érdekes 
műsor….(pl. középkori bemutató)

5-én töltöttem be a 30. Életévemet…..emlékezetes  nap volt………
részben ugye egyszer 30 éves az ember, részben pedig ez volt életem 
legnagyobb pofára eséses napja……….
Ezt  hogy  is  lehetne  egyszerűbben  jobbá  tenni?  El  kell  menni 
motorozni. Hiszen ismét a régi törvény....személyes szabály:

„a nőkben már csalódtam, a motorozásban még soha”

Mivel épp meló volt, a motorozás marad a hétvégére….

2007. június 9-10.
XXX party

Engem is utolért a XXX……..persze nem Vin Diesel módra, csupán 
csak megvénültem:-)
Az  elmúlt  2  évben  nálam  volt  bogrács  party,  de  mivel  korán 
beköszöntött a meleg idén, így gondoltam, hogy össze kellene kötni 
a kellemest a hasznossal.
Így  a  terv  Baja  volt  és  mivel  sátras  buli,  így  nyugodtan  lehet 
szürcsölni is.
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Nem volt nagy kunszt….
Motorra fel, gurulás Bajára, sátorállítás, nyársalás, pióka és zabika, 
pancsi a Sugoviczába…..és tente……

Másnap ébresztő, pakolás, még egy pancsi…..és indulás haza……..

A hangulat viszont 2 napig töretlen volt:-)

Ezt követően nem is kellett sokat várni:-) Ténylegesen 4 napot……
és máris itt volt egy 1 tankosajánlat….De mivel ez hétköznapa esett, 
nem voltunk valami soknak:-)

2007. június 14.
Egytankos túra

Ez egy ici-pici HKG
És valóban 1 tankos, hiszen 410km volt a táv – na jó…..kicsit több, 
mint egy tank:-) De ugye  a Gs-sem elment még 4L-er is, ha nem 
cibáltam a száját…….



Én feldobtam és páran el is jöttek……..
Elbandit és asszonyság

VTZ Tomi
Érdi srác

Meg Én……

Velencénél taliztunk, majd gurulási menet:
Fehérvár……Csókakő…..Csesznek……Zirc……Veszprém……
Tihany  (pancsi)…..Balatonakarattya…..Fehérvár……Cápa……és 
mindenki hazafelé vette az irányt…….
Nem volt  rossz  eresztés….és  a  forróság miatt  a  pancsi  egyenesen 
überfrankó volt:-) Meg is fogadtuk Zsolti bácsival, hogy ilyet még 
össze kell hozni, mert ténylegesen egy felüdülés volt.

Ezután ismét meló következett…….ezért csak helyben járás volt – 
persze  a  többiek  aktivizálódtak  így  szépen  jöttek  sora  a 
túrák…….mivel AKMT-snek lett titulálva – így ezt is megosztom az 
olvasóközönséggel.
Eme  leírást  Esély  Petya  leírásában  élvezhetitek.  Úgy  ahogy  van 
beteszem (szerkesztés, javítás nélkül)…..legalább átérezhetitek, hogy 
milyen kitartó az ipse:-) Én biztos nem pötyögtem volna ezt be egy 
PDA-ba:-)

2007. június 9-19
Normandiai partraszállás

2 motor jelenlétében:-)
Résztvevők:

Tompika – Kawa Z750
Esély Nulla – Gs500

Normandia

Elnézést  az  esetleges  helyesírási  hibákért!  Útközben  a dolgokat a  
PDA-am ba irtam amiben sehogy sem tudtam az ékezetes betűlket  
beálláítani most átolvasva szavanként javítgatom.
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ÍRÓ: Esély Nulla - Debrecen

Kezdet 77487 Km

07 06 09
Nyeregben töltött idő :8.18 Megtett Km :787km Átlag seb: 94,7km/
h

Kellett vagy 35 Km mire megszoktam a csomagot a vason de utánna 
már  nem  volt  gond.  A  csomag  stabil  mindnet  jól  pakoltam.  
Hajnalban  rengeteg  bogár  volt.  Sűrűn  megálltam  és  pucoltam  a  
plexit.  Pesten  simán  átgurultam.  Pest  után  vissza  vettem  a  
sebességből. Baromi jó kedvem van. Most meg ittülök az Agpi kútnál  
a határon és varom Tompit. Miután megjött tankotunk nekivetkőzve  
indultunk  tovább.  Tompi  kicsit  lassan  ment  ugy  100  korul  az  
autopalyán. Az ut vegen nem is birtam tovabb odahuztam neki.  A  
kempinget  hamar  megtaláltuk  Salzburgban.  Sátor  felállit,  be  a  
varosba. Kis séta néhány fénykép. Indul vissza. Levesfőzés, sajna 1  
bolt  sincs  mar nyitva.  Valoszinu holnap sem.  Kajam reggelire  es  
meg 1szer eleg de mar estere nincs. A camping 2 személyre 15 Eu 
volt.

07 06 10
Nyeregben töltött idő :6,43 Megtett Km :550km Átlag seb:81,9km/h

Egesz napos lasú menet. Az autopálya sűrűn bedugul. Unom mar a 
palyát. Baden badenig semmi emlitésre méltó azaz vettem sört az 1ik  
benzinkutnal igy legalabb nem szomjazunk este. Badenbadenben alig  
tudtunk parkolni es
nem láttunk semmit.  Ahogy atjöttünk a határon végre  motorozok!  
Keskeny kanyargós utak gyönyörű vidéken.  Az útmellet  mindenhol  
régi erődöket látunk. Többnél meg is álltunk. 1 nagy erődhoz holnap 
megyünk majd. Kajám viszont elfogyott. A Németek es a Franciák  
nincsennek nyitva vasárnap. Sehol sem tudtam kaját venni. A végén  



tényleg  fogyókúras  túra  lesz!  Azert  sört  azt  iszok!  A  camping  
Hageneauban jól el volt dugva alig
találtuk meg. Az ára amit érkezeskor fizettünk viszont nevetseges 7 
Eu!!!! 2 személyre. A végén milliomos leszek ha igy megy tovabb! A  
zuhany viszont nagyon vicces. Nyomsz 1 gombot kb 30 mp ig jön a  
viz majd ujra mégegyszer. Mig a fogam megmostam a zuhany alatt  
vagy 10 szer nyomtam meg a gombot. Ez az eljárás egyébkét teljesen  
általános később több helyen is találkoztunk vele.

07 06 11 hétfő
Nyeregben töltött idő :6,03 Megtett Km :356km Átlag seb:58,8kmh

A nap roppant pechesen indult es úgy is folytatodott. Reggel 7 kor  
elindultam kaját venni de ezek a piszkos csigaevők későn kelnek 1  
bolt sem volt meg nyitva. 8-1/2 9 korul nyitottak . Vártunk 1/2 9 ig es  
utánna indultunk csak el a közeli supermarketben megvettünk kaját  
aminek 1 részét el is pusztitottam a parkolóban. 1 török megprobál  
lejmolni de miután az istennek sem értettem hogy mit akar elment. El  
mentünk  a maginot  vonal  1ik  nagy  erődjéhez,  de  a  csigaevőkben  
nem csalatkoztunk  mert  az  erőd  az  interneten  es  a  táblán  jelzett  
időpontokhoz nem is hasonlitva zárva volt. 

10 Km motorozás után 1 másikkal próbálkoztunk volna de ugyan igy  
jártunk. Akkor mar 10 bőven elmúlt. Az ardenek delió nyúlványain  
keresztűl  szép  hegyes  vidéken,  útközben  gyönyörű  falucskákon  
jöttünk kesztül. Fagerendás házak tipp topp környezet. Mindenütt a  
háborúk nyomai emlékművek az ott zajlott csatákról romos
bunkermardványok  ha  a  mező  közepén  áll  1  facsoport  az  szinte  
biztos  hogy  bunkert  rejt.  Tényleg  sok  van  belőlük.  Uton  Metzbe  
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Tompi  elnézett  1  kereszteződést  és  ezzel  megkezödött  a  kálvaria 
járásunk. Nagynehezen
visszavergőtünk  az  elrontott  keresztezződés  közelébe  de  sajna  ott  
megint  elrontotta  és  ráfordultun  az  autopályara.  Metzig  el  is  
mentünk  rajta  ott  bementünk  a  varosba  hogy  megnézzük  a  
katedrálist de az istennek sem tudtunk a kozelebe menni. Egyiranyu  
utca utlezaras stb. 1 oras kerenge utan idultunk volna Verdun fele de  
tabla sehol sem volt. Ezek a nyamvadtak mindig csak a legkozelebbi  
települést  jelzik  csak  táblával  de  az  olyan  kicsiket  hogy  azok  
nincsennek rajta a térképen. 2 óráig keringtünk Tompi dühöngött.  
Én sztoikus nyugalommal szemleltem a helyzetet előbb utóbb úgy is  
kikecmergünk  akkor  meg  minek  dühöngeni?  Végul  1  helyi  lakos  
sietett  a  segitségünkre  és  kivezetett  minket  a  katyvaszból.  Verdun 
közelébe  mivel  mar lassan késő  délután volt  úgy dontottunk hogy  
majd holnap nezzuk meg a csatateret. Gyorsan kempinget kerestünk  
és megint bagoért 13 Eu 2 főre sikerült megszálnunk a neten ilyen  
árakat 1 főre irtak ki. Ezutan is én fogok tárgyalni a recepciosokkal  
mert  szerintem  ennek  köszönhetjuk  a  kedvező  árakat.  Ugyanis  
amikor bemegyek ennyit mondok 2 men 2 bike 1 night. Szreintem azt  
gondoljak  hogy  közös  satorban  alszunk.  Hehehe.  :)  Leállas  utan  
vettem észre hogy a csomagtartom 1 ik  tartocsavarját  elhagytam.  
Hála istennek a doboz a helyén maradt el sem merem gondolni mi  
lett  volna  ha  menetközben  leszakad.  Holnap  reggel  veszek  bele  
csavart .

07 06 12
Nyeregben töltött idő :7,30 Megtett Km :550km Átlag seb:73,2km/h

A nap remekül  indult.  Elmentünk  a Verdun I  csatatérre ahol  sok 
mindent  megneztünk.  Lövészárkokat,  szétrombolt  erődöket,  
emlékmúzeumot, nagy katonai temetőt. Hala isetennek hogy ebben a 
háboruban nem volt résszem tenyleg borzalmas lehetett. A fényképek  
alapján a mostani erdők helyen csak a sivo föld maradtt illetve a  
mocsár.  Ilyen körülmények  között  háboruzni igazi  rettenet.  Ahogy  
elindultunk Reims fele bemetünk 1 autoszerelő műhelybe és kértunk  



1 csavart. (ez is megoldva). Reims be már nagyon régen vágytam. Itt  
van a francia királyok koronázó temploma azaz katedralisa. 

Irgalmatlan  nagy  épület.  Ami  meglepett  benne  hogy  belül  
nincsennek freskók falfelulet sincs a freskók részére hagyva de ami 
igy hiányzik azt bőven pótoljak a hatalmas rózsa es oldal ablakok  
amik szines üveggel vannak kirakva. Az katedrális tényleg lenyűgoző 
aki  látta  az  tudja  miről  beszélek  aki  nem  látta  az  nézze  meg!  
Rendesen körbe fénykepeztem a katedralis. Ahogy elindultunk Reims 
ből  én  álltam  az  élre  mert  idefele  Tompi  megint  2szer  is  
utattevesztett.  Szerencsere  azonnal  észrevettem  (vette)  mind  a  2  
tévedest igy nagynehezen mindig vissza
evickeltünk a helyes útra.  Az utat azonban en is elvetettem illetve  
nem  arra  mentünk  amit  én  kitalaltam.  Megint  kezdtünk  
belegabalyodni a külvarosok utvesztőjebe de 1 szer megkerdeztem az 
utat  1szer pedig az  érzeseimre hallgatva gyorsan visszatalaltun a  
helyes útra. Az egész nem volt több mint 15 perc. Kezdek rájönni a  
francia  útjelzok  logikájára.  A  városok  közötti  utat  a  zöld  táblák  
mutatják. Meglehetősen ritka látvány ugyhogyha talal az ember 1et  
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gyorsan kell rá reagálni mernt nincs következő alkalom, mar el is  
tévedtel!  A  feher  táblak  ezekbol  annyi  van  mint  a  nyű  semmijen  
idegeneknek hasznos tudnivalót nem tartalmaznak hacsak épp abban 
a  várossban  nem  keresem  mondjuk  kempinget  mert  azt  remekül  
mutatjak, de a helyi lakosok igy is tudjak merre van a mozi,
rendorseg, stb. Az idegenek meg dögöljenek meg ha mellek utakon  
akarnak  menni.  Az  idő  nagyon  elhuzodott  a  2  nezegetessel  meg  
szerencse hogy az orszag úton gyorsan tudunk menni. Rabeszeltem 
Tompit aki már Ruen I
kempingben  gondolkozott  hogy  hozzuk  be  a lemaradast  és  érjünk  
Bayeuxba estére. Ezert Rouen tol megint ráaltunk az autopalyára és  
igy  1/2  9  re  meg  is  érkeztunk  Bayeux  ba.  A  kemping  a  regi  
modszeremmel  11  Eu  2  főre  éjszakánként!  Lehet  hogy  ennyre  
olcsoak  az  árak?  A  wc  viszont  pottyantos.  :(  A  szinvonala  azert  
sokkal  jobb  mint  anno  romániában  de  azert  nem  ugraltam  az  
örömtöl amikor megláttam, de ne legyen az ember
valogatos az a lenyeg hogy itt  vagyunk!!! Az idő hűvösre fordult.  
Nem vagyok  ahoz hozza szokva hogy Junius  elejen  20 fok legyen  
nappal.  Ejszakara  fel  is  öltözök  hogy  ne  fázzak.  Holnap  való  
szinűleg partra szállunk. Itt a kozelben fogunk csak nezelődni hogy  
legyen 1 ligthos napunk is.

07 06 13
 Az éjszaka begorcsolt a vadlim. Alig birtam kihuzni. Reggel pedig  
szomuruan vettem tudomasul hogy a madarak sűrűn megtiszteltek a  
satramat.  Tobbet  nem  fogok  fa  alatt  sátorozni.  Reggel  lett  1  kis  
gond.
Ment  kozben  a  kuplungkaromon  éreztem  hogy  lötyög  most  
megneztük és kiderült hogy a bovden már majdnem elszakadt a 7  
sodrasú bovdenből mar csak 1 paszma volt az is csak részben épp.  
Ezzel  a  problemaval  nem  mehetek  sehova  mig  meg  nem  oldjuk.  
Tompi elindult Caenbe hogy bovdent keressen én meg szétnéztem a  
környeken gyalog. A camping mellett nem messze van 1 Bricostore  
ahol vettem 1 készlet dugokulcsot hogy a
deknifedelet le tudjam venni. Láttam hogy van benne bovden vezetek  
is igy ha Tompi nem kap eredetit akkor azzal metákoljuk. Mig Tompi  



Caen  ben  vann  addig  én  bejártam  Bayeux  ot.  Megnéztem  a  
katedralist mert az itt is van de meg milyen! Ez is gyönyörű. Tele  
szines  üvegekkel  és  szép  szobrokkal.  Megtaláltam  a  fali  karpit  
kiallitási helyet is de ide nem mentembe majd Tompival 1üt vissza 
megyünk. Tartottam 1 kis varosnezest

ezt  Tompi  ugy  sem szereti  legalabb ezt  is  latom rendesen.  Egyeb 
külünos  látnivaló  nincs  is  a  városkában,  bevsarlóutca  utcai  
bovliarusokkal iskolai kirándulo csoportokra specializalva (aratnak  
is rendesen).
Láttam viszont 1-2 normalis ajándektárgyat a gyerekeknek amit meg 
is  fogok  venni  ha  Tompival  visszamegyünk.  Rohadjanak  meg  a  
csigaevok!!!!! A boltjaik 1/2 9 kor nyitnak de azert biztos ami biztos  
mar 1/2/1 kor bezarnak 2 orás ebédszunetre!. Akinek meg dolgavan  
ebben az átkozott  orszagban megdögölhet  ezen idő alatt.  De nem  
csak ám a szakboltok vannak zarva! Szegeny Tompi most Sms ezett  
hogy nagynehezen megtalata a Suzuki kereskedest de majd csak 14  
kor nyitnak na addig átmegyek a szomszed boltba kájat venni de az  
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is zárva van sőtt minden más is. Pedig meleg sincs ami elöl hűvosbe  
kellene huzodni! Hogy fejlődhettek ezek ennyra ha ilyen lusta banda.  
Mi meg reggel 7 tol húzzuk az igát ameddig csak látunk és semmire  
sem megyünk vele. Euszabvany ide vagy oda ez őket nem edekli a  
normal dugvillákkal itt semmire sem mész! Spec fordito kell
hozzá  mert  olyan  a  kiosztasuk.  Én  is  csak  a  porta  epület  falán 
talaltam 1 db aljzatot amibe a Pda töltöjet be tudtam dugni most  
aztan őrizhetem itt mert portaszolgálat nincs ezek is sziesztáznak. A 
kapuk leengedve a vendeg kocsival se ki se be. Mégszerencse hogy a  
gyalogos kaput nyitvahagyták igy legalabb azon tudunk közlekedni  
majd a mororokkal. Mar ha jó lessz majd az enyem valaha is. :( 1  
napot sikeresen eszúrtnk miattam ! Pláne Tompi mert én legalább  
Bayeaux  ot  megnéztem.  Majd  mondom  neki  hogy  menjuknk  le  a  
tengerpartra a D-Day es emlekeket  megnézni 11 ig ugy is vilagos  
van.

A dolgok a tervezettol kicsit masképp alakultak. Tompi megjött 3 ora  
felé a bovdennel 10 perc alatt kicsereltük meg 5 percig állitgattuk  



most végre megint jol műkodik a szerkezet. Elmondtam Tompinak a  
tervemet a
delutáni tengerpartról de azt mondta ő nem akar ma már motorra 
ülni ezért besétáltunk a városba ő megnézte a katedrálist én addig a 
lanyoknak jobban mondva meg csak Zsuzsinak és Jonszi barátomnak 
vettem 1-1  ajándekot.  Ezek  után  elmentünk  megnezni  a  Bayeux-I  
falikarpitot amit Hóditó Vilmos törtenneteről himeztek. A karpit 70 
méter hosszu és mint 1 képregeny meséli el Vilmos törtenetet egész a 
lanykerestől  a  Normanok  Hastings-i  győzelméig.  A  tengerpart  
holnapra marad. Elmegyunk egesz nyugatra az Utah beach vegére  
ahol a 101 es ejtőernyosoket a partraszallás elott ledobták. Van ott 1  
muzeum.  Aztan  a  parton  vegig  gurulva  megnezünk  minden  olyan  
latnivalót ami érdekelhet bennunket.

Kukucs.....van bent valaki?

07 06 14
Nyeregben töltött idő :4,38 Megtett Km :250km Átlag seb:53,8km/h
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Ma  bepotoltuk  a  tegnapi  hianyossagokat.  Ugyanis  vegigjartuk  a  
Omaha, Utah, Gold, Juno, Sword partokat ebben a sorrendben. 

Bauyeux  kb  a  partvonal  kozepén  fekszik  igy  innen  egyenesen  
lementunk  a  t-egerparthoz  ahol  is  4  db  betonbunkert  találtunk  
amiben  az  ágyuk  is  benn  voltak  meg.  1  teljesen  megsemmisült  
valoszinuleg belső robbanás vegezhetett vele mert a többi bunkeren 
is talaltunk belövés nyomokat de az meg sem kottyant neki. Ezekből  
a bunkerekből meg 1 napig tüzeltek és csak utanna foglalta el őket a 
gyalogság.  Nyugat  fele  indulva  minden  táblaval  jelzett  
nevezetesseget  meg  neztünk.  Sok  bunker  meg  máig  is  áll.  Az  
emlektablák  viszont  csak  a  szövetséges  katonakrol  szolnak  
nemetekrol 1 betű sincs. Az amarikai katonai temető nagyon szép es 
hatalmas.  A  sorok  kozott  boklászva  talátam egy  45  majus  10  en  
elesett  katona sirjat.  Szerencsetlennek  nagy peche lehetett  hogy 2 
nappal a haboru befejezte utan meghalt. Elmentunk St Mer Engleise 
be is ahol az ejtőrenyős muzeum
van.  Itt  1  dakota  es  1  siklo  repülo  van  sok  egyeb  főleg  
kezilőfegyverek  mellet  kiállitva.  A muzeumok egyebkent  bennem 1 
kis csalodást keltettek. Nehezfegyverzet alig van bennük de mindbe  
bőven van a kor kézi fegyvereiből. Ha láttal itt 1 muzeumot akkor kis  
tulzassal mindet láttad. Nem sok külömbség van kozottuk. A végen  
már be sem mentunk nehány muzeumba. Az alap teruletuk is eleg  
kicsi.  Volt olyan muzeum a Rangereke a mit  csak kivülrol láttunk  
mert  alig  volt  nagyobb  mint  100m2.  A  pointe  de  Houc  viszont  
nagyon tetszett. Azt a terepet meghagytak teljes egeszeben ugy hogy  
1  bombatölcsert  sem  temettek  be.  Gödör  gdör  hátan  de  akkorak  
hogy  némejikben  1  normal  családi  ház  csont  nelkol  beleferne.  
Delutan kb 3 ora fele jottunk haza ekkor meg csak a Omaha es az  
Utah  parton  voltunk  Tompi  a  kovetkező  napra  tervezte  a  tobbi  
meglatogatását de rábeszeltem hogy nézzuk meg most oket. 9 orára  
haza is értunk. Hazafele jól eláztunk. Az utolso nezni való előtt ami 1  
nemet  radar  állomas  volt  a  láncom  már  nagyon  csattogot  mivel  
ittletünk  alatt  mar  2  szer  kellet  húzni  a  vadi  új  láncon  errős  a  
gyanunk hogy valami baj van vele. A láncot jobban megnézve vettem 
észre hogy az álltalam megrendel es kifizetett minosegi lánc helyett  



valami olcso szutykot tettek rá. Nem tudom hogy direkt csinaltak e  
vagy  veletlenul  az  azonban  biztos  hogy  otthon  az  első  utam  a 
szervizbe  vezet  és  vissza  fizettettem  veluk  a  2  lánc  közötti  
különbséget. A gond csak annyi hogy holnap mentünk volna Mont  
Saint Michelbe és most úgy döntottünk hogy biztos ami biztos inkabb  
haza fele vesszuk az irányt. (legalabb lessz indok miert visszajonni 
ide  1szer).  Tompi  ugyan  nagyon  fogadkozik  hogy  ő  ugyan  a  
csigaevőkhöz  többet  nem  jon  de  én  minden  tovabbi  nélkul  
visszajonnék. Sott vissza is fogok jönni. Meg 1 csomo minden nem 
láttam itt. Zsuzsi örülni fogmert igy 1 nappal hamarabb érek haza.  
Azert  be  kell  hogy  valljam  mar  nekem  is  nagyon  hianyoznak  a  
lanyok. A csigaevok stilusat ismerve nemigen fogunk koran elindulni  
annal is inkább mertb a lányoknak meg ajandekot kell vennem.
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07 06 15
Nyeregben töltött idő :6,14 Megtett Km :503km Átlag seb:80,7 km/
h

Az  átlag  sebbessegen  látszik  hogy  ma  megit  ráálltuk  a  pályara.  
Reggel 9 óra fele inultunk Caen ben meggálltunk hogy meg nézzuk a 
várat  és  a  norman muzeumot.  A francia utikonyv  azt  irta hogy a  
varosban van 2 katedrális a férfiaké es a nőké. Ezeknek alapjait meg  
Hodito  Vilmos  rakta  le.  Az  ő  sirja  illetve  Oroszlanszivu  Richard  
szive is a ferfiak katedralisaban van eltemetve. A várat megtalatuk 
nagyon  szep  állapotban  van  szinte  sertetlen.  A  norman  muzeum  
viszont  elég  gyér.  Van  nehany  kőkori  tárgy  Kelta  elmlék  és  a  
normanokrol 2-3 vitrin. Azutan 1 nagy ugras az időben es máris a  
19. Szazadot bemutato dolgok kovetkeznek igaz abbol bősegesen. Azt  
hittem sokkal tobb Norman tárgy lesz benne hamár Norman muzeum  
a neve. Végre vettem a lanyoknak is ajandekot! Azert ha majd lessz  
idom  kibovitem  meg  mert  csak  2  polot  vettem  nekik.  Az  ut  az  
autopalya  miatt  megint  eleg  egyhangura  sikeredett  de  legalabb 
haladtunk. Sehol nem tevedtunk el es a Sedani kempinget is gyorsan  
megtalátuk.

07 06 16.
Nyeregben töltött idő :4.02 Megtett Km :231km Átlag seb:57,3km/h

Reggel gyengen szemerkelő esőben indultunk. Az esőruhat én egesz  
nap le nem vettem mert hol elállt hol esett az eső. Belgum szepen  
kitablazott orszag igy gyorsan megtalaltuk Bastognet. Itt van 1 nagy 
amerikai emlékpark és 1 muzeum. Ez hal istennek nem a 12 egytucat  
normandiai  muzeumok  kozzé  tartozik  hanem  tényleg  szinvonalas 
kiallitás.  Belgiumban nincsennek  benzinkutak  csak  nagyritkan  1,2  
fejes kis kutacskak. Az egyik
tankolasnal szurrealis élmenyem volt. Megalltunk 1 faluba (kivulrol  
rendes kutnak nezett  ki)  tankoltam majd bementem fizetni.  A hely  
avohá beléptem megdobbentett.  1 magan lakás 1ik szobája volt  a  
penztár. Iszonyatos bűz mert  2 kutya es 3-4 macska volt  odabenn  
meg 1 vénasszony a 80 es a halál között. A dohanyzoasztalon előtte  



1  pénztargép  és  a  szoba  másik  felében  1  másik  asztalkan  a 
bankártyaolvasó. A nyanya épp Tvt nézett. Köszönes helyett valamit  
rámrivalt biztos az esőtöl csöpögő esőruhámat ocsárolta hogy annyi  
vizet viszek be neki a lakásba. A következő elegedetlenkedese akkor  
kezdődott  amikor  a  bankartyat  elővettem.  Mutogatott  valamit  és  
folyton dumált (lefogadom hogy nem a szemem szinet dicserte) végre  
kimászott a fotelből és nagy
elegedetlenkedés közepette lehuzta a kartyamat.  (azertsem fizettem 
kp  vel  pedig  volt  nállam).  A  belgaknal  biztos  valami  hulye  
adojogszabaly van a benzinkutakra mert az osszes kut amit lattunk  
ehez  hasonlo  kis  falusi  kút  volt.  A  Luxemburgi  határon  viszont  
tobzodtak a benzinkutak kb 70 Ft vel ott olcsobb a benzin literje mint  
belgiumban es a normal cegek 8-10 fejes kutjai egymas utan álltak.  
Luxemburg városa viszont nem 1 nagy durranás sehol 1 regi emlék  
(mi legalabb is nem láttuk) gyorsan kajaltunk néhány falatot és én  
befujtam megint  a  láncomat  mert  azthittem hogy  idonkent  onnan 
hallok furcsa hangokat. Ahogy elindultunk Trier felé a hangok egyre  
erősebbek voltak csak akkor hallgatott el mikor az autopoalyan 110  
korul mentunk. Trier kozeleben viszont el kezdett rángatni a motor 
hátulja. Megálltam szétneztem de semmit nem láttam indulok tovabb  
de  a  rángatas  akkor  volt  hogy  megint  meg  kellet  állnom.  Akkor 
derult  ki  hogy  nem  a  láncom  mondta  be  az  unamast  hanem  a  
hátsokerékbe széttört 1 csapágy. A túra előtt direkt elvittem a motort  
hogy nézzek át alaposan. A hásokereket ki is szedték mert azon
lánckereket csereltek. Nem igaz hogy nem vehették volna észre hogy  
a csapágy ennyire kivan. A csapágy ára kb 1000 Ft a kicserelese  
plane hamár amúgy is kinn van a kerék 1 óra sincs. MIERT NEM  
CSINALTÁK
MEG?????? Direkt  ezert  vittem oda!  Tompi elment  campinget  és  
szerelőt  keresni  mivel  szombat  delutan  volt  tudtam  hogy  szerelő  
hétfőig nincs. Amikor visszajött 2 hirt mondott a camping ittvan 2  
Kmre es mellette 1 Suzuki szalon és szerviz. Most várjuk a hetfő 9 
orát  amikor  kinyitnak.  Akkor  vagy  megcsinaltatom  és  addig  
maradok itt  amig kesz  nincs  vagy  ha  olyan  árat  mondanak vagy  
annyi időt akkor elhivom a sogoromat a és
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kisbusszal  hazavitetem a  motort  es  otthon  megcsinálom én.  Trier  
nagyon  szép  kis  varoska  mendenkinek  ajanlom megnezesre.  Ezen  
esemenyek  ellenére  is  annyira  teszett  hogy  meg én  is  élveztem a 
városnézést. Biztos hogy az
a  rohadék  banya  átkorzott  meg  amikor  átnyujtottam  neki  a  
bankartyat. Viszonzásul azt kivánom neki, amit ő kivánt nekem!

07 06 19

A hétfői nap eredménye. Reggel 9re áttoltuk a vasat a szervízbe. Ott  
elmondtuk hogy mi a baj. A hozzá állásuk rendkívül pozitiv volt mert  
minden munkát félretéve az én motorm kezték el csinálni. Kiverték  
belőle a meghibásodott csapágyat és kicserélék 1 óra a munkaval 11  
re készen is voltak. Az egész mivel számlát azt ők sem adtak 100 Eu  
ba került. Gyorsan összepakoltunk és 12 kor már el is indultunk. Az  
eredeti  tervek  szerint  Linznél  éjszakáztunk  volna  de  engem  már  
annyira fűtött a hazatérési vágy hogy azt javasoltam Tompinak hogy 
jöjjünk haza. A táv nekem 1380 Km volt Trier től Debrecenig a mit  
sikerült is hajnal 1/2 5re abszolválnom. Itthon mit 1 zombi zuhantam 
bele az ágyba. Kb itt lehet részemről az a távolság amit 1 fenékkel le  
tudok motorozni  ilyen sebeséggel.  Nem álltunk meg sehol pihenni  
csak amíg egyikünk vagy másikunk tankolt. Bécs előtt álltunk meg 1 
kicsit  enni és  mozogni  13 óra 52 percet  töltöttem nyeregben.  Ma  
levittem a Yamahához a motormat ahol megállapították hogy tényleg 
nem azt a láncot tették fel amit megrendeltem. Azt mondják valami  
cross motor lánca került fel rá de annak meg mégtöbbet kellet volna 
bírnia hogy miért ment mégis tönkre? Rejtély!
Mindenesetre  komplett  cserélik  megint  mind a 2 lánckereket  és a  
láncot is.

Tanúságok levonása: A megtett Km: 6141Km.



Aki  Tompival  megy  túrázni  jó  kezekben  van.  Segítőkész  és  
alkalmazkodó.
Igazi  jó  utitárs.  Igy  utólag  is  köszönöm  szépen  neki  a  sok  
segítséget!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

A  Túra  nem  került  olyan  sokba  mint  amennyire  számoltam.  A  
campingek
olcsók és a kaját is el lehet  olcsón intézni. Én pl többször vettem 
1Euró alatti  összegért  nagy 800g os  raviloli  konzervet  amit  csak  
megkellet  1 kicsit melegíteni. Részletes térképet  azonban mindenki  
vigyen magával ha mellékúton akar haladni mert  anéklül lehetlen  
tájékozódni.

Esély Nulla

Petyáék épp megjöttek, már indulhatott is a 2007-es HELP……
Erről sajnos ismét lemaradtam……..de akik ott voltak – ráadásul a 
sok új arc csak jóról tudott beszámolni.
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Erik csak ennyit mondott: „Megható volt a mai nap”

Nem  hiába…..van  idehaza  is  elég  tennivaló  és  örömet  okozó 
lehetőség.
Mikor megkaptam Bobektől a scannerelt képet, akkor éreztem Én is 
hogy van ennek a kezdeményezésemnek értelme……

A hónapot pedig esSO bácsi un. 
MEGA COOL PARTYJÁVAL 

öblítettük le:-) Na ez sem volt gyenge eresztés:-)

Reggeles  voltam,  szóval  teljes  túracuccal  érkeztem  a  melóba. 
Lenyomtam a műszakot, és irány észak…..
Közben  csatlakoztak  hozzám  páran……neveket  biza  meg  nem 
mondok már……de ha  jól  emlékszem 3-4  motorral  „döngettünk” 
északra. Megérkeztünk Nyírjestre…….hússütés, kerti party, pancsi a 
közeli tóban…..és röhögés hajnalig:-)

Mindig volt valami olyan, amire nagy kacaj támadt, hiszen egyszer 
valamelyik szivacs kolléga mondott, tett valamit amin jókat derült a 
társaság……volt  hogy  a  sátorból  jöttek  grizzlyt  megszégyenítő 
horkolások….és volt hogy Én estem neki a sátornak seprűvel mert 
elleptek a hangyák:-)



Szóval  nem is  aludtam valami  sokat……másnap ébresztő….kávé-
kávé-kávé…..és nekem 10-kor startolnom kellett visszafelé,  hiszen 
13-kor már megint jelenésem volt a melóban……
Szóval egy igazán jó hónapzárás  volt…….persze ebből ismét volt 
téma rendesen:-) ÉS  már  nagyon  várja  mindenki  a  jelenleg  2008 
esSO mega cváj parti eljövetelét.

Július….

És elérkezett a július hónap, amit már nagyon vártam, hiszen itt volt 
az 1 hetes SUMMER PORJECT…..ami  a BBT2 túra nevet kapta.
Alig győztem kivárni az utolsó napokat……de végül csak elérkezett 
július 8.

2007. július 8-13.
BBT2

Avagy - Blue megint nyári túrára csábítja a népet
Időtúltengésben szenvedek így leírom mi is történt a 2007-es nyári  
túrán…….

Az idei év sokunknak nem épp a bőség zavara, így egy olyan túrát  
próbáltam kitalálni még a télen,  ami sokaknak még belefér  a bux  
index állásba, valamint érdekességeket is tartalmaz.
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Kétszer  nem  szeretek  ugyan  oda  menni,  így  ennek  szemszögéből  
készült az itiner is, de ugye 1-2 esetben csak érintve lett pár helyszín,  
ahol már megvetette lábát a kék ördög:-)

Tehát már januárban megkezdődött a gyűjtögető életmód és ennek  
sikere az lett, hogy már májusban össze volt szedve és a biztonság  
kedvéért be is lett váltva a túra-lé.
Már  csak  az  időpont  volt  a  kérdéses,  de  az  is  hamar eldőlt.  Így  
csupán várni kellett az indulást.

2007. július 8. Vasárnap
Korai  ébresztő,  hisz  ki  tud  egy  túra  előtt  aludni  rendesen?  Én 
bizonyosan nem:-)
A paripát előtoltam az istállóból, felmálháztam, felhörpintettem az  
utolsó hazai kávé adagomat és indulás a találkozópontra.
Felbuzdulván,  hogy  Beardék  már  vasárnap lemennek  az  Őrségbe  
páran,  előrehoztuk  az  indulást  így  közösen  töltöttük  már  a 
vasárnapot is.
Találkozó  a  velencei  Cápánál  volt,  ahol  már  nemegyszer  volt  
talipont.

Szép számban gyűlni is kezdett a nép.
EsSO és Dorina – Gs500

Erik64 – Gs500
Beard – Freewind 650
Fazeres Fecó – Fazer

Kucsi és Teca – TDM850
Janó – Horni600

És akik csak lelátogattak, vagy elkísértek minket egy darabon:
Nénynye – CBF500

Kati – CB500
Dawntez – Gs500

Csikó – Gs500
Elbandit – Bandit650



A megbeszélt időpontban pedig már gurult is a nép…..

Az első megállásunk Tihanynál a szabad strandon volt, de sajnos a  
víz  hőfoka  egyedül  Janót  bírta  rá  egy  kis  pancsira  –  amíg  mi  a  
partról drukkoltunk neki.
Mivel senki már nem volt hajlandó nekivetkőzni  így pakolászás és  
indulás tovább, hiszen motorozni jobb, mint ülni egy helyben:-)
Tihanyt elhagyva a 71-esen gurultunk tovább egészen Badacsonyig,  
ahol megálltunk egy fagyira és némi természet által elő idézet „hívó  
szóra”:-), majd ismét nyeregbe és irány tovább.
A 71-est Keszthelynél a 7343-as úton Várvölgy felé hagytuk el, majd  
a 7342-esen Zalaszántó felé haladtunk majd pedig az Y elágazásnál  
jobbra, ki a faluból.
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A falut elhagyva egy balos kis út van, ami a Sztupához vezet. 
(É46.8980367°  ;  K17.2188662°)
Nos itt értettem meg, hogy sokan mért a túra endurót vásárolják –  
legalábbis nekem ez a TDM, DL, Varadero…..
A  közel  3km-es  útszakaszon  nem  a  kátyúkat  kellett  megkeresni,  
hanem  a  járható  aszfaltot,  mivel  az  út  kb.  12%-a  járható  csak  
aszfalton:-)
Mikor már aszfalt sincs gidres-gödrös murvaút következik és a végén  
egy Y elágazás ismét.
No  Én  itt  a  bal  oldalt  nem  szándékoztam  megmászni  a  fullosan  
felpakolt mocóval, így a tábla után , vagyis jobbra mentünk, mert az  
sík terepet jelentet. Igen….csak ugye a sík terep végén jön egy balos  
kanyar és murvás 5-15%-os emelkedő…..szóval IGAZI OFF-ROAD 
terep bent a fák közt. Sok esetben az uatók is nyikorogtak rendesen,  
mikor épp elment lefelé egy-egy melettünk.
Nagyjából  1-1,5km katarzis  után viszont  felérhetünk  a  Sztupához,  
amit már vagy 2 éve megszerettem volna nézni.
Itt aztán egy kis kuplungpihentetés és itóka, mert a hőfok rohamosan  
emelkedni kezdett.
Tihanynál lehetett 23 fok, itt viszont 30 fölött jártunk már bőven.



Egy kis séta, pihi, és röhögést követően leereszkedés az úton, majd 
vissza Keszthelyre, ahol a 75-ösön folytattuk utunkat.

No aki azt mondja a 6-os főútra, hogy rossz, annak ajánlom a 75-
öst…..Számomra  egy  katasztrófa  volt……Felmarások,  gödrök,  
huplik…..szóval hamar kikészültem…..bár a többiek is  már épp le  
akartam  gyilkolni  mikor  Mumornál  végül  azt  mondtam 
ELÉG….cigiszünet.  Itt  pihiztünk  egy  10 percet  és  mivel  még volt  
hátra  egy  kevés  a  szállásig,  így  ismét  nyeregbe  pattantunk  és  
lenyomtuk a hátralévő pár….jó pár kilómétert:-)

 
A szállást Veleméren találtam egy internetes oldalon – és még pár  
másikkal együtt levelet küldtem nekik….árajánlat, kedvezmény….stb.  
alapon.
Nem ez volt az első túrám, és nem az első szálláskeresésem – szóval  
tudtam, hogy mit kell nézni és kérdezni…..
Az  elküldött  6  levélből  azonban  ez  a  veleméri  szállás  volt  a  
legmegfelelőbb több szempontból is.
Nekem fontos:

1.,  gyorsaság  –  vagyis  ha  elküldök  egy  levelet  ne  3  hét  múlva,  
válaszoljanak rá. Ha nem nézik a postaládát, akkor miért írják ki az  
email címüket???
2., ár….

Az elmúlt 3 évben a legtöbb, amit fizetem egy szállásért a reggelivel  
együtt  3000ft  volt,  és  ugye  nem  egy  faluban……Szóval  egyedül  
Velemér maradt, hiszen röhejes árakat kaptam….

Szóval….. a 75-öst elhagytuk, és a 86-oson folytattuk az utat, majd  
egy balossal irány az Őrség mélye…..
Csesztreg – Szentgyörgyvölgy – Velemér……
A netten  annyit  találni  a  szállásról  hogy  „Veleméri  vendégház  –  
Velemér Fő utca 2.”

http://w3.enternet.hu/velemer/
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No Én ugye eddig térképes gyerek voltam, szóval Veleméri térkép a  
kezemben  (www.terkepcentrum.hu)  ahol  ugye  Velemér  1  utca  és  
kész…. így meg is  lepődtem,  mikor átdöngettünk Veleméren,  csak  
épp  a  képen  látható  épületet  nem  találtuk.  Mikor  pedig  már  a  
következő faluba voltunk kezdett gyanús lenni a szitu:-), így 180 fok 
- és irány vissza….
Visszatérve még a falu előtt (falu után – nézőpont kérdése) van egy  
kis út fel a domboldalra, és a kereszteződés után kb. 5m-rel beljebb 
van egy kis tábla, hogy biza arra kell menni…..No ezt ki látja???  
Mert mi nem láttuk…..szóval irány fel a dombra 
(É46.7428479°  ;  K16.356998°)
Itt lecuccoltunk, sátorépítés (aki nem akart ágyban aludni, vagy nem 
volt helye) és egy nyugodt esti szieszta…..

A szállás és a szállásadók is korrektek, rendesek…. amúgy egy fiatal  
házaspár egy tündéri kislánnyal.

Szóval ettünk, ittunk és kellemesen telt az este/éjjel.
Sőt  még  Bex  is  meglátogatott  minket,  aki  pedig  Szamival  
Szombathelyen nyaralt épp, szóval a napi táv megvolt…..   

http://www.terkepcentrum.hu/


2007. július 9. Hétfő
Korai ébresztő, pakolás, fizetés és indulás, hiszen az itinerem szerint  
10:00-kor határátlépés van folyamatban.
Rábafűzesnél még várakoztunk egy kicsit, mert itt csatlakozott

Nano és ZSU – Horni 900
Tompi – Z750

Gyöngyhalász – Breva850
Türelmes – NAGY DÖG:-)

És vártuk még Aragornt is (Gs500), de sajnos 1 óra várakozás után  
Ő még mindig nem volt sehol, így pedig küldtem neki SMS-t hogy,  
merre  jöjjön  –  mi  pedig  elindultunk.  Sajnáltam,  de  ugye  a  
„szabályzatban benne foglaltatik, hogy 10-20-30 ember nem fog 1 
emberre várakozni.
Amúgy kiderült hogy MÉG 1 óra hátránya volt hozzánk itt.

Szóval átléptünk a határt és haladtunk a 2A felé….majd pedig irány 
az autópálya.
Szokványos gurulás a pályán, ami irtó unalmas volt, ráadásul káosz,  
mert  Graz  után  folyamatos  útjavítások  vannak,  amik  miatt  dugó-
dugó hátán. Az első megálló a pályán Wolfsbergnél volt (kb.) ahol  
ettünk,  ittunk  egyet,  és  persze  vártam Aragorn:-),  aki  nem sokkal  
később  telefonált,  hogy  „Jó  felé  megyek,  ha  WIEN  van  
kitáblázva???”

Hát dőlt mindenki a röhögéstől:-) A fő poén az volt, hogy a táskában  
ott volt a GPS-e OK akkor majd beér minket:-) Így tovább indultunk.
Griffennél tankolás, és ahogy gurultunk fel a benzinkút felé – hát a  
szavam elakadt….
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Egy váááááááár:-) és ugye köztudott hogy várbuzi vagyok:-)
Szóval  tankolás  közben  pár  kattintás  a  várromról….majd  pedig  
irány  tovább,  hiszen  soha  nem érünk  le  a  Bohinji  tóhoz.  A  2A-t  
Klagenfurt  elején hagytuk el,  majd dél  felé  vettük az  irányt  fel  a 
hegyekbe.
EsSO meg is jegyezte, hogy ilyen szép helyre bármikor elvihettem, de  
tény hogy ilyen terepen még Én se motoroztam. A Tátra kutya füle  
ehhez képest.

A  határt  Loibital-nál léptük  át,  ahova  egy  csodálatos  szerpentin  
vezet fel. Egy gond volt csak, hogy bekaptunk egy buszt és 20km-en  
keresztül – amíg nem állt félre – egyszerűen nem tudtuk megelőzni.



A  határon  nem  volt  semmi  gondunk…..Ungarn?  Gooo…..  Kb.  
ennyi:-)
A szlovén oldalon viszont nem épp volt rózsás a helyzet:-) Igencsak  
csúf felhők jöttek,  és a szél  se volt  szellő:-) Ezért  igen haladósan 
mentünk lefelé…..

Végül Bled, majd tovább Bohinjska Bystrica és a célállomás Ukanc.
A szállás Ukancnál a Camp Zlatorogban volt.

Hát röviden?
SENKINEK nem ajánlom ezt a kempinget, hacsak nem lakókocsival  
megy, vagy a motoron nincs légkalapácsa:-)
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Sajnos a kemping egész területe köves….tehát a sátorokat alig, vagy  
szinte semennyire nem lehet felállítani. Pontosan biztos nem – így  
pedig esőben ugye érintkezik a külső ponyva a sátor rétegével, ami  
pedig beázáshoz vezet. Én még jobbik voltam a sorban, mert 8 órát  
bírt  a  sátram……a Tescós  sátrak  1-2  óra  múlva  már  jakuzziként  
funkcionáltak:-) És biza Janó esőruhában aludt:-)
Hogy miért?
Kerek  17:00  volt  hogy  megérkeztünk,  s  míg  Bledben  sütött  a  
napocska,  addig  a  sátorhely  kiválasztása  és  a  motorok  leállítása 
után 1 perccel már eset is az eső……
Így  ugye  rekordkísérlet  volt  a  sátorállítás  –  de  az  alapok  miatt  
lehetetlen volt a kísérlet.
Pár perc múlva beesett Aragorn is……Ő is elhagyta Bledet mikor  
eső kapta már el….
Szóval 17 órától eső – jégeső – eső – jégeső…..és az intenzitása volt  
csak váltózó…..



Hajnalra már az Én sátram is átázott……de még mindig kitartott,  
így esSO lánykája hozzám kért bebocsátást, míg az örege küzdött az  
elemekkel:-)  Csodálatos  éjszakát  töltöttem  el  Dorcsival:-)  Ne  is  
kérdezétek mi volt, mert úriemberhez méltóan ezt ugysem köttöm az  
orrocskátokra:-)  De legyen  annyi  elég nem sokat  aludtam éjjel:-)  
Miért?  Mert  egyrészt  a  koppácsolás  a  fejem  fölött  nem  igazán  
hagyta,  másrészt  figyeltem Dorcsira,  mert  a  csajszi  nem épp  volt  
túlölözve...és rohadtul féltem hogy megfagy:-)
Végül valamennyit csak sikerült aludni is……
De persze mikor már minden jó lenne, akkor jön a „GYERE” szó a  
természettől:-) Nem sokat tököltem:-) Alsógatya, esőkabát...irány a  
mellékes.....még  jó  hogy  nem  esett......persze  ahogy  elvégeztem  a 
kisdologom, úgy rákezdett, hogy még egy cigit is elszívtam az eresz  
alatt:-) Katasztrofális egy éjszaka volt:-)

  
2007. július 10. KEDD

Egész éjjel eset az eső/jég és az ébresztő is esőben ért mindenkit.
Mire  felocsúdtunk  már  a  kemping  kongott  az  ürességtől:-) Úgy 
látszik mindenki megunta…..

A mai terv ugye a Vintgar-szoros és a Mangart illetve a Vrsic hágó  
volt……De  esőben  szerpentinezni???  Na  ne…….Többe  lenne  a 
leves, mint a hús….

A Vintgart azonban MEG fogom nézni, hiszen tavaly mikor Bledben  
voltunk arra sajnos nem jutott idő. Így feldobtam: NA KI JÖN? És  
aki jött az öltözni kezdett….persze esőruhába:-)

Sajnos Én mostanáig nem találtam tökéletes esőruhát a méretemben 
– csak most 1 hónapja prezentáltam egyet Dazsi segedelmével....de  
ugye a tesztelése még nem volt  meg - így a szorosra én már egy  
tepedt víz voltam, hisz útközben folyamatosan eset az égi áldás– és 
volt egy 1km-es rész, ahol 1cm kis jégkockákon mentünk át:-) Nem 
mondom leírhatattlan élmény volt:-)
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A szorost hamar meg lehet találni, csak a táblákat kell figyelnie az  
emberenk.

A  belépő  3  euró  –  és  megéri!!!  Legalábbis  annak  aki  szereti  a  
szépséget a tájban.

A szoros egy 1600m-es ösvény….oda.....majd vissza megint 1600m:-)
Az út, a  zuhogó folyó mellett,  vagy épp fölött vezető kis hidakon  
vezett, és néhol olyan keskeny, hogy nem bírtam magam előtt tartani  
a kamerát se:-)

Csodálatos látvány!

És  a  hangok……..frenetikusak.  Egy-két  zúgónál  az  igazi  a  valódi  
DÜBBBBBÖRGÉS



Sajnos eset ugyebár, szóval baró volt a menet és csodák csodájára 
kb. a felénél elállt az eső….innentől napsütésben mentünk a végére,  
ahol szintén egy büfé és egy állat nagy vízesés található.
Itt ittam egy kávét,  míg Janó, Fazeres Fecó, Tompika lencsevégre  
kapták a természetet.
Majd pedig irány vissza……és irány vissza az esőbe, hiszen a felétől  
ismét esett az eső:-)

Én már röhögtem csak:-)

Az itiner módosult is……a mai napot elcsúsztatjuk – így indulás a  
tengerpartra!
Mikor  visszaértem  a  kempingbe  már  csak  Én  voltam  soros  a 
pakolásba – ami gyorsan ment, mert persze az eső elállt és kisütött a  
nap:-), de az elhatározás, az elhatározás!

A menet?
Autópályán Ljubljana – és tovább Koper felé.

Koperban  megálltunk  egy  csöppnyit,  hiszen  Pálmafás  Gs-es  
háttérképre szükség lehet:-)
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Így ment egy kép képkocka erre is:-) Majd pedig irányba vettük a 
kiszemelt  kempinget,  ami  Kopertől  pár  km-re  délre  Pirannál  
található, a neve: Camp Fiessa.

A neten olvastam, hogy szezonban elég necces a bejutás ide, de ugye 
aki mer az fekvőhelyet nyer:-)
Ezt is megtaláltuk, de mikor begördült a csapat, már rossz előérzet  
volt:-)
A  recepción  közölték  hogy  5  sátor……mi  pedig  közöltük,  hogy  
12…….a hölgy ismét mondta hogy 5….mi pedig hogy 12:-)

Hát  ez  egy  meddő  vita:- mert  sajnos  a  kemping  fullosan  TELE 
volt………. OK. Akkor ajánlat?? A hölgyike segítőkész  volt,  így a  
Lucijai kempinget javasolta és kérésünkre fel is hívta őket, hogy van  
e értelme elmenni odáig….
Persze hogy volt……ránézésre kb. 10x akkora a terület.
Így irány a Camp Lucija, Pirantól egy laza 8km-re…..



Az árak  ugyan  azok,  mint  Bohinjnál….a  kemping  a  tengerparton  
van…..szóval minden tökéletes volt. SŐTT!!! Itt már néhol le lehetett  
szúrni a cövekeket is:-) de azért volt 1-2 nagyobb szikladarab:-)
Az  este  további  része  igazi  túra  jellegű  volt:-) Ettünk,  
ittunk…..sétáltunk, felfedeztük hol occó a sör, Én meg még bedobtam 
magam  a  tengerbe  is……este  végre  nyugodtan  feküdt  le  
mindenki…….

2007. július 11. Szerda

Ébresztő és az itiner követése – persze aki akarja….bár ebben sokat 
segített Erik, a kávé és koffein adagoló főmester:-)

A napi program a városnézéssé….vagyis irány Piran.
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Hát…..szóval voltam már pár kikötővárosban, de az Internet szerint  
Piran  egy  igazi  gyöngyszem….lehet,  Én  nem  találtam  meg  a  
gyöngyöt:-)

Ehez képest  Pula,  Rovinj,  Koper igazi  élő  város,  de Piran olyan,  
mint  egy  lomos  kis  falu.  Szóval  nem  voltam  feldobva…..szép,  
szép….de az  egészet  meglehet  járni  2 óra alatt…. Persze érdekes  
dolgok ott is vannak:-) Ez egy MOTOROS PARKOLÓ – a tábla is  
jelzi…..Na ezért akartak minket is megbüntetni, mert mivel nem volt  
parkolóhely oda álltunk ahol találtunk helyet…….azt utána máshova 
Mert jött a rend éber őre…… A városnézegetés után irány vissza a 
kemping és ejtőzés…….A fiúk söröztek, a lányok nevetek…..majd 17-
kor nyitott a büfé és elkezdtünk zabálni:-)
Mikor lemenőben volt a nap, akkor pedig Teca találta ki hogy irány  
be Portoz és séta….. Nos jó is volt:-) Csámorogtunk egy 8-10km-ert  
majd irány a sátor…….

2007. július 12 csütörtök



Ébresztő,  pakolás  és  irány  a  túra…….hiszen  nem lógni  jöttem el  
otthonról:-)  Vissza  Koper,  majd  át  Trieste  és  a  megálló:  
MIRAMARE…..a tengerpart egyik gyöngyszeme. Na ez már az volt!

Belépő nem volt  nekünk.......bár  aki  beakart  menni  a  castle-ba az  
fizetett  kemény  eurókat,  de  nekünk  csak  parkolás……ami  0,8  
euró/óra/motor……
Nem játszotunk sokat, de az 1 órát így is túlléptük……hát istenem:-)  
A  látvány  viszont  megéri.  Ezután  irány  az  esti  szálláshely  
Klagenfurtban…..  Miramare  – Monfalcone  –  Gorizia  –  Tolmin –  
Bovec – és a Vrsic Hágó…….

Az út istenkirály volt.
Eddig 1x mentem hátul, és ugye köztudott, hogy a hátsó embernek  
kell  a  leggyorsabb  tempót  diktálni,  különben  lemarad.  De  ugye  
esetemben  a  kanyarok  lassúak....szóval  a  lemaradás  veszélye  állt  
fent,  de  ugye  kamerázni  akartam.  NO  a  lényeg?  Nézd  meg  a  
videót....NEM MARADTAM LE.......iszonyat jó volt a menet. 
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No igen a hágó:-) ez az itiner 3. Napja volt…..
Sajnos a Mangartra visszafelé kellett volna menni, így azt kihagytuk  
(pluszban az be volt  havazva,  mert  Nanoék,  Beardékkel  felmentek  
rá)….. A Vrsic ahogy a nagykönyvben meg van írva……
Ha  délről  támadsz,  akkor  Bovec  után  a  49-es  számmal  fogsz  
találkozni……
Hogy ez mi?
A Vrsic-hágón 49db számozott  HAJTŰkanyar  található.  A  kisebb 
kanyarokat,  amik  kisebbek,  mint  180fok,  nem  számozták:-) pedig 
lenne értelme:-)
Szóval kék tábla….kanyar szám….és magasság…..

 Szóval  délen  van  a  49-es  kanyar….a  hegytetőn  a  30-as…..amin  
1611m áll…….



Felfelé  menet  ismét  szemerkélni  kezdett  az  eső – amire a többiek  
esőruhát  öltöttek…..Én  meg  továbbmentem,  hiszen  a  kanyarok  
lassítanak és  ugye nem száguldozni,  jöttem…..  Érdemes  lassan is  
végigmenni,  és  megállni,  mert  csodás  részek  találhatóak.  Fehér  
falak, szakadék, és a benne zuhogó víz…..
Szóval, ha speeder, kanyarvadász vagy, akkor menj át a hágón full  
gázzal, majd gyere visszafelé és állj meg sok helyen

ÉRDEMES!!!!

Szóval mászok felfelé…….49es kanyar…48as kanyar….és a 38-asnál  
leszakadt az ég:-)
Olyan szinten szakadt az eső hogy felniig ért a víz ami szemből lepett  
meg a kanyarokban.
Természetesen 10 másodperc alatt rongyááztam…..és hol van még a  
csúcs? Jujjjjj de messze:-)

Szóval felértünk végül…. Ritka szar fentről a kilátás:-) Persze mint  
látszik – NAPSÜTÉS:-)
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Szóval doboz nyit, alsógatyára vetkőzés,  turisták röhögése és Blue  
mester  öltözik  át:-)  El  se  lehet  mondani  milyen  az  a  száraz  ,  
biztonságos érzés amiről a nők beszélnek:-) Persze a lényege az volt  
hogy nem fagytam meg a vizes ruhákban és a kb 7 fokban:-)

Ettünk, ittunk…..és nagyon jó volt valami meleget érezni a pocakban  
(isten áldja a kemping gázt:-))
És irány lefelé……

A  neten  olvastam,  hogy  a  hajtűkanyarok  macskakövesek……hát  
nem….hiszen eddig nem volt egyik sem az…….Na de lefelé???? HE 
HE HE…..ugy biza…..29---28----27----egészen a egy számjegyig az  
összes hajtűkanyar macskakőves volt.

Továbbá  olvastam  hogy  az  északi  oldalon  van  egy  10-15kmes 
macskakőves szakasz……No hála az égnek ez a jelekből ítélve pár 
hete  szünt  meg,  legalábbis  zsír  új  aszfalt  van  egy  ekkora  
szakaszon……szóval innentől tényleg lehet döntögetni……

Az  út  vége  Kranjska  Gora….ahol  nyugatra  fordultunk,  és  egy  
“feles” határon léptük át  a Szlovén/Osztrák határt.a B109es úton  
(Krainberg). Feles, mert csak motor, bringa és autós átkellőhely.
Elsőre nem értettem miért, hisz felfelé lehet menni frankón…..
Igen ám:-) csak ahova felmész ott lefelé is kell menni:-) És biza az  
osztrák oldalon FÉKGYILKOS az út:-) Sok helyen jelzi a tábla hogy 
pakold a vasat 1-esbe…..csak mikor már a motorfék alapján is  
10.000-ret pörög a moci, gyorsan használni kezded a féket is:-)
Megabrutál lejtők……de végül sikerül Villach-nál fellépni a A2re…
és irány Klagenfurt……

Az autópályás szakasz a maga unalamas tempójával telt. Útközben 
láttam pár szép helyet ahova majd egyszer talán visszatérek....
A lényeg? A megérkezés:-)))



Itt az Europarknál lévő kempinget szúrtuk ki, ahol már Beard várt  
minket (Ő a Bohinji tónál maradt és onnan jött fel ide). A kempinget  
gyorsan  elfoglaltuk,  sátorépítés  (persze  esőben:-)),  majd  séta  és  
vacsi…..

Este még egy laza dumaparty, holnapi menetrend egyeztetés és végül  
tente…..
Ez a nap nem volt gyenge…..és iszonyatosan látványos volt.
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2007. július 13. Péntek
Jó reggelt bikerek……
Csodás környezet, jó idő fogadott mindenkit az utolsó napon.
Így ébresztő, és irány a MINIMUNDUS, vagyis a miniváros……

Belépő 12 euró, de hát 1x megéri megnézni:-)
Sok híres épület, szépség….és egy igazán frankó kis park…..no meg  
persze millió turista és iszonyat sok honfitárs:-)
Szóval séta…….

 
És ennyi…..

A  Minimundus  után  vissza  a  kempingbe  (kb.  1km),  pakolás,  
sátorbontás és GO…..
11:30-kor indultunk el és szépen döcögtünk hazafelé……
Útközben  meg-megálltunk  felfrissülni  miközben  szép  sorban 
szakadoztak le a Bikerek….a menet maga volt a HALÁL......pedig a  
tempót  rendesen  diktáltam  elől,  ezt  sajnos  Beard  nem  értékelte  



egyedül,  hiszen  a  Freewind  üveghangon  jött  végig:-)  7  óra  alatt  
elértük a Cápát Velencén. (456km)
Útközben  levált  Gyönyhalász…..Tompi….Türelmes…..majd 
Velencénél Kucsiékkal mi is Adony felé vettük az irányt.
A vége?
19  órára  itthon  voltam…..Az  óra  1771km-ert  mutatott…….Bux 
indexfogyás kb. 68.000 HUF
6 nap….és 6 csodálatos nap…..
Szóval jó volt………

Sajnos  ez  az  indexfogyasztás  rányomta  a  bélyeget  a 
motorozásra…..ezért tényleg csak apróka gurulások voltak……… 
Persze  az  idő  telt……Én még  ilyen  gyorsan  elszálló  nyarat  nem 
tapasztaltam….
Hirtelen vége lett a júliusnak……………

Augusztus

Meló-meló-meló….és egyre nagyobb pénzhiány………..
Motorozni kellene, de ugye occón……..
Mi lehet a terv?
Természetesen olyan itiner kell, ahol mindenen spórolni lehet…….és 
ténylegesen csak a benzint és a kaját kell fizetni.

Első lépésben ezt megalapozták Kucsiék:-) Hiszen egy garden partyt 
dobtak össze, vagyis nekem a táv tényleg nem volt gyilkos (2km) és 
költséges se, hiszen nem homárt ettünk:-)

Persze  az  eső......HMMMM  az  édes  eső:-)  Szóval  épp  indulni 
akartam a kis csajokkal, mikor olyan 20 perces felhőszakadás lett, 
hogy az már maga a röhej:-) Persze ennek a többiek már nem annyira 
örültek,  hiszen  minden elázott  odakint:-)  Gondolták is...NA MÁR 
MEGINT ELINDULT FELÉNK AZ ESŐEMBER:-) És röhej, mert 
ez tényleg így volt:-)
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ennyi maradt a tábortűzből 

Szóval az eső hamar tovaállt, és megkezdődött az igazi kis bulika:-)
Persze  ismét  nem  maradhattam,  mert  várt  a  meló.......így  Én 
elmentem éjszakára, de reggel már ott ébresztgettem a többieket:-)
Nagyon örültek a fáradt pofámnak:-)



De ugye a partyn nem sokat motoroztam.....szóval???? 

TÚRÁZZUNK.....

No akkor irány ismét Baja………..és ezt toljuk meg egy kicsit.

2007. augusztus 16-19.
Horvát határsértés

No akkor lássuk miből élünk így 3 nappal a túra után:-)

Ez  a  terv  még  valamikor  tavaly  született  meg  bennem  Dóri  
megismerése lévén, mikor is rádöbbentem hogy biza Horvátország 
nem csak  a  tengerpartból  áll  –  és  ugye  a  szomszédos  Szerbia  is  
tartogat  néhány  kavicsot  a  mániákus  szememnek:-),  csak  ugye 
Szerbiával  egyenlőre  úgy  állok,  mint  Romániával…majd 
egyszer…….

Szóval a terv megvolt és az ismereteim is bővültek, hiszen új és új  
kavicsokat fedeztem fel a netten. A túrát még jobban előrehozta hogy  
vásároltam egy GPS-est,  így azért  bátrabban vágtam neki,  hiszen 
amilyen térképeim vannak, azokon sehol nem szerepelt sem vár, de 
sok esetben még a falucska sem. (amit nem is értek, hiszen horvátba 
minden ki volt táblázva).

De a túra?
Első  sorban  zizzent  a  seggem,  mert  a  láncom már  olyan  szinten  
megvolt nyúlva, hogy az csuda:-) Az új láncot már megrendeltem és  
kőkemény drukk volt bennem, hogy még a túra előtt megjöjjön.
Ezért esSOval le is volt tárgyalva a szervizelés, olyan szinten, hogy  
Ő  és  Dorina  (a  lánya)  lejön  hozzám  már  csütörtökön,  
megszervizeljük a két lovat és akkor pénteken nyugodt szível lehet  
cibálni a gázkart.
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2007. augusztus 16. csütörtök.

Reggel korán ébredtem, hogy mikor jó anyám szól – máris indulni  
tudjak a láncért.
A csipet-csapat  is  elment  már 8 körül,  mert  a  drága házisárkány  
hazahozott  valami  fenét  és elkezdte  körbefertőzni  a  népet  – így a  
kisebbik jányom már beteg volt.
10:00 – esSO szólt hogy elindultak…..
10:40 – Végre anyám is szólt hogy megjött a lánc……
11-kor  már  Százhalombattán  is  voltam,  majd  kb.  12:30-kor 
esSOékkal is összecsattantam.

Hazafelé beugrottunk bevásárolni a vacsihoz,  majd irány a „Blue  
rezidencia”.

Dorcsi elvolt, mi pedig szétkaptuk a gépegységeket.
esSO-nak olajcserés volt a telója – nekem meg ugye a lánc miatt le  
kellett  bontani  a  motor  felét  –  ami  nem is  volt  gond,  mert  végre  
ALAPOSAN  meg  lett  pucolva  minden.  Ilyen  tiszta  utoljára  a  
szalonban volt:-)

Kis pihenő lévén átgurultunk a szintén készülődő Kucsi  plázsra – 
majd haza……ahol a  vendégek nekiálltak a koszt elkészítésének, Én 
pedig tűzet gyújtottam.
A fórumban rögtön hírre is ment – de hát istenem……azt se tudtam 
mit  csinálunk,  így  nem volt  merszem belekotnyeleskedni:-)….de  a  
végeredmény ISTENI volt……

Szóval pucolták a cumót, Én meg elvoltam……közben begurultak a  
GS500-asok Goliat és NTibi lovasokkal, kis idő múltán pedig Teca  
és Kucsi is a „buliban” volt:-)

Kb. éjfélig ment a dumaparty, iszogatás, eszegetés mikor mindenki  
lelécelt, így mi is nyugovóra tértünk.
Éjjel viszont nem sokat aludtam, mert a szerelés közben lecsúszott  
egypár  JEGES  üdítő  a  fagyasztóból  –  és  biza  beindult  a  



mandulám…….Hittem ÉN MARHA:-) de ugye ma már tudom hogy a 
sárkány fertőzött meg engem is:-(.

2007. augusztus 17. PÉNTEK
kb. 5:30-kor meguntam a forgolódást így elkezdtem magamhoz térni.
Bedurrantottam a koffein termelő egységet  mire esSO is megjelent  
(Ő is fent volt már?)
Kimentünk  a  teraszra  ahol  a  hajnal  lágy  nyaldosó  szellőjében  
megittuk a kávét.
8-kor elszaladtam még elintézni a kerti csapot, nylont a sátorhoz,  
majd utána pakolászás és várakozás Elbanditosz-ra aki a 11:40-es  
indulásra érkezett le hozzánk. Mi pedig elkezdtünk málházni, majd 
indulás…

Adony  –  Dunaújváros  –  új  Duna  híd  –  51es  –  Solt  útvonalon  
levágtattunk  a  találkahelyre,  ahova  13  órai  indulás  volt  
megbeszélve.
Pár perccel később befutott Dawntez és Fazeres Fecó a tüneményes  
asszonyságával (Andi – a legszebb fazeres asszony:)).
Pár korty itóka, nyam-nyam és indulás.
Az 51-es nyomvályújába belefektetve a motorokat szépen gurultunk 
Bajára, majd egyből célba vettük Teddy maci barlangját – majd a  
sátorhelyre érkezést követően jöhetett a táborhely építkezés.
Kb. 16 óra környékén Teddy is jelen volt már az alapanyagokkal, így 
elkezdődött  a  főzőcske  is.  Közben  voltak  pancsikoló  kisfiúk  és  
kislányok  is,  akik  a  Sugovicza  kellemes  vízébe  csobbantották hab 
testüket:-)  Vagy  épp  a  szomszédos  strandolókat  rémisztették  el  a  
hipós bőrszínnel??.
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A csapat pedig gyűlt…..
Befutott  Erik  és  Ani(Bp)…….majd  Dzsoki  és  Zsuzsi(Eger)
…….Nénynye és Erzsi(Bp)……Hawk(Esztergom)…..majd este a két  
debreceni biker: Esély Petya és barátja.
A kaja is megfőtt/megsült, az itókák pedig fogytak:-)
De  még  az  ivászat  előtt  volt  egy  ominózus  pillanat:-)  Eljártuk  a 
tűztáncot,  hogy  az  eső  Kucsiékhoz  után  menjen  horvátba...és  ne 
felénk:-)

Szóval minden szép és jó volt….majd egyszer csak jött a szélvihar…. 
No nem Edda módra – hanem brutálisan:-) Így mindenki elkezdte  
takargatni a motyóját – így nekem is felkerült a nylon a sátora –  
mert idén nem szerettem volna több esős sátorozást.
Majd aki épp eltudott aludni – az nyugovóra tért. Nekem nem volt  
gondom  ,  mert  bekerült  a  füldugó  –  így  ha  nem  is  nyugodtan,  
kellemesen, de legalább tudtam valamicskét aludni.

2007. augusztus 18. Szombat
Az indulás  7:30-ra volt  megbeszélve  –  így  6  környékén  elkezdtek  
szállingózni az emberek és várták……várták……várták…..NAGYON 
várták Teddyt a frissítő kávéval:-), aki 6:30-ra ígérte magát, de csak 
6:37-re ért le:-) Sose bocsájtjuk meg neki azt a 7 percet:-)



Az éjszaka nyomai sok helyen fellelhetőek voltak…..
Leszakadt  ágak,  szétszakadt  nylonok,  eltört  sátorpálcák……nem  
gyenge kis szél volt:-)
Indulás…..Tescó……majd irány Mohács……és a határ.

A határon egy igazán ügybuzgó horvát  csajt  sikerült  kikapni,  aki  
próbált  ugyan  kommunikálni,  csak  azt  nem vette  észre,  hogy  egy  
horvát-magyar határon nem feltétlenül olyan ember fog megjelenni,  
aki beszél horvátul:-)
Persze  kivettem  a  nagyját,  amit  gágogni  akart…….MERRE????? 
…….mire  mutattam  neki  a  GPS  koordinátákkal  überelt  
városneveket……

Erre elképedt, mert mutogatni kezdett, hogy ez erre van – az arra  
van…….  Én  meg  mutogattam  neki,  hogy  mindegy,  mert  mi  meg  
motorral  megyünk  –  ráadásul  a  XXI.sz  technológiája  van  lassan  
minden motoron:-) A másik fele a bukó le, napszemcsi  le…..effekt  
volt….. Komolyan mondom, Én még határon ennyit nem tököltem,  
mint  most.  No  de  sebaj….Indulás……..és  az  unalmas  40km  után 
(unalmas mert szinte végig egyenes az út) megérkeztünk BILJÉRE.
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Itt egy helyi lakos, mikor meghallotta Teddy magyar brummogását,  
rögtönzött kiselőadást tartott a kastély történelméről – természetesen  
MAGYARUL….., mert Ő is az volt.
Simán nyitotta a kapukat….sőt még egy kis helyiséget  is mutatott,  
amit telepakolt magyar holmikkal (ezért akár le is lőhették volna pár  
évvel ezelőtt – legalábbis volt valami ilyen duma is). Itt jegyeztem  
meg magamban – hogy lehet így is MAGYARnak mondania magát  
valakinek.  Akadnak  még  emberek,  akik  nem  siránkoznak,  nem  
rinyálnak, elfogadják azt, ami van – és a hazafiasságukat úgy őrzik  
magukban,  ahogy  azt  jónak  látják.  Ez  a  bácsika  így  
tette…….gondolom, mikor elfogja a magyaros érzés, bemegy ebbe a  
szobába és  szippant  egyet,  miközben  a  zászló,  a  kultúra  árnyéka  
vetül rá.

Ezután „újratervez” és indulás a közeli OSIJEK (ESZÉK) városába 
(8km), ahol is a Duna mindkét jobb partján újabb kavicsokat lelünk.
Területileg  nagyon nagy – így  ide majd még visszatérünk,  hiszen  
lenne legalább 2-3 óra mire az ember besétálja.
Így ismét „újratervez” és irány az álmom, amit kiszúrtam magamnak  
rögtön……ERDUT várromja (kb. 40km)



Az országút suhant a kerekek alatt, mire egyszer csak Dawntez jön 
be  mellém  és  int,  hogy  a  többiek  lemaradtak.  Félre  állok,  
várunk…..befutnak….
Hawkot megcsípte valami szárnyas dög (darázs, vagy bögöly)….ez  
talány, mert megabrutálul elkezdett dagadni a cimbi. Mire a várhoz  
értünk  már  nagyon  szarul  nézet  ki  a  tesókám,  így  Petya  mögé 
pattanva elmentek orvost keresni – mi pedig addig hesszeltünk.

Mire  visszaértek  13:20  környékén  jártunk.  Hawk  ledőlt  picit  –  
minket meg továbbküldött, hisz Ő visszafordult Petyával és Erzsivel.
Mi pedig „újratervez” és irány ILOK (63km)

Az út megabrutálul unalmas volt……ismét....

„Vukovár  ostroma 1991.  augusztus  25.-én  kezdődött,  a  várost  1  
800  horvát  védő  november  18-ig  tartotta,  ekkor  összeomlott  a  
védelmük a nagy túlerő miatt, a harcok során 8 - 9 000 tüzérségi  
lövedéket lőttek ki naponta. Az ostrom alatt 1 642 ember halt meg,  
2 557 sebesült meg, valamint körülbelül 22 000-en kényszerültek  
elmenekülni a településről.”

Az  zökkentet  ki  sokszor  a  kábulatból  mikor  láttam  a  szétlőtt,  
felrobbantott épületeket, amik még az 1991-es háborúból maradtak  
meg.  Emlékszem….8.-kos  voltam  és  a  TV  élő  egyenesben  adta  a  
háborút,  amit  addig  csak  a  történelemkönyvekből  ismerhettünk.  
Legalábbis nem hinném, hogy pl. amit Dawntez lekapott víztorony,  
brahiból lenne lyukacsos építmény….. A netten rákeresve iszonyatos  
dolgok kerülnek szem elé……
Példa kell???

„Vukovár ostroma idején százszámra úsztak le a holttestek a 
Dunán és a Száván”
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De végül megérkeztünk Ilokra……
A vár ismét rohadt nagy, így nem lehet szépen körbenézni – ráadásul  
nekünk  időnk  se  volt,  hisz  a  többiek  18-ra  szerettek  volna 
visszaérni……ekkor  pedig  már  15  óra  körül  járt  a  vekker  és  a  
visszaút legalább egy 130km…..

Szóval indulás……….de előtte egy mókás kép:-)



Nem hiába:-) Minden Nő szereti a fegyvereket:-)))))

Nagyjából tartottuk is  az itinert – mármint az időt:-) Mert  sajnos 
ugye  az  itiner  még  másik  3  helyszínt  tartalmazott,  de  sajnos  idő  
hiányában lehetetlen volt……..
Sebaj! Legalább marad valami jövőre is, mikor újra megtámadjuk 
Baját egy hétvégére:-)

Hazafelé tankoltunk egyet, majd szép csurgás Bajára, ahol előkerült  
egy pár üveg vörösbor.
Ha minden igaz Hápi hozta – aki ekkora ért le…….
Nekem 8:-)  De ha Ő hozta akkor az Isten áldja meg:-),  mert  Én  
annyira kész  voltam a  bacilusoktól,  és  a  PDA alsó sorcsatijának  
hibájától, hogy le is csúszott 3 pohárka – ami az anti májamnak épp  
elég is volt:-) Állítólag vigyorogtam mint a vadalma, bár Én ilyenre  
nem  emlékszem,  csak  hogy  jólesően  tompa  lettem:-)  Persze  mire 
kajáltunk addigra megint csak a bajaim voltak bennem…..
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Így  könnyű  szerrel  mentem  csicsikálni………..és  végre  aludtam 
is……………pár lázcsillapító kíséretében.

2007. augusztus 19. Vasárnap.

Nénynye……6 óra környéke………
„Blue…..Blue fent vagy……fent vagy Blue……BLUE……naná hogy 
fent voltam:-) Kimásztam elbúcsúztam az elmenőkkel,  majd jött az  
ébredési fázis……… Teddy első adag kávéja eltűnt:-)….Jött a 3in1  
esSO tálalásában. Vizet sörös dobozba melegítettünk a tábortűzbe:-)
8:00…..minden elpakolva, minden kész…..és mindenki éhes:-)
Így rajta…..rendeljünk Pizzát:-)
Aki rendelni akar? 428-000…ja meg a bajai körzetszám.-)
Kihozták egy 40 percre a pizzákat….így zabálás következett:-)))))).

Olyan 11 környéke lehetett, hogy Elbandit Zsolti cimbimmel hazafelé  
vettük az irányt. De begurultunk még egy kicsit a Szelidi-tóhoz is.

Útközben  meg-megálltunk  mert  mindenki  mondta,  hogy  valami  
csörög a motoromba…..így első sorba kivettük a hátsó féket…..majd  
a rendszámot kötöztem le……végül mindent visszacsináltunk – és …
b...tam bele:-) hisz majd otthon szétkapom……

Dunapatajnál egy éles jobbos kanyarral bementünk a Szelidi-tóhoz,  
mert  itt  is  gyerekkoromban  voltam  utoljára  –  és  mostanában  
hallottam hogy szépen rendbe lett téve…..
Nos igen:-)

A tó frankó lett……460-as az egész napos belépő, és ajánlatos a büfé  
mellőzése, mert 2 kóla és 2 kávé 1 ropi (250/nedű) volt…..ami nem  
sok…de nem kevés:-)

Utunkat folyattuk….Soltnál utolértük a később indulókat (Erikéket és  
esSOékat),  majd  a  Duna-hídnál  ismét  2en  maradtunk  a 
Banditával……..



Kb.  13-14  órára  már  a  képek  is  fent  voltak  a  netten  –  és  
pihentem…………..
Jó kis túra volt, csak ne lett volna ennyi bajom:-) Amit kivételesen  
most nem foghatok rá senkire:-)

Nekem a vége 688km lett…..és mivel kis túra volt így elmondhatom 
hogy nekem cakk-pakk ez a 4 napos banzáj szumma: ~15.000ft volt 
– ami pedig szerintem nem sok:-)
Bár  az  is  igaz,  hogy  nem volt  egy  gyilkos  túra,  hiszen  3,8-akat 
tankoltam a szokásos 5 L helyet.

Szóval ez egy nagyon fasza kis hétvége volt………persze mi jöhet 
ezután? Naná hogy megint a meló…………meló 1000-rel…………
Így  pedig  el  is  száll  a  hónap………..és  itt  a  szeptember……
iskolakezdés…..az ősz első hónapja……folytassam?
Szóval minden olyan dolog, aminek nagyon nem tudok örülni

Szeptember

Szeptemberben épp a hónap elején voltam hétvégés…….ami ugye, 
mint ismert….nekem csak 5 hetente van.
Így mit is lehetne csinálni? Dobjuk össze a nyár búcsúzató túrát.

2007. szeptember 1.
Nyárzáró túrácska

(mivel a sütögetés nem jött össze)
„S midőn elszáll a nyár

A motoros kedve is lassan tovaszáll
Motorját lassan meleg helyre teszi

S tekintetével a tavasz eljövetelét lessi”
By Blue
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Na… ennyit  a  verselgetésről:-),  hiszen  azért  az  még messze  van, 
hogy letegyem a vasat  (ami amúgy épp eladósorba került,  szóval, 
akinek  kellene  egy  K4-es  Gs500  paripa,  az  feltétlenül  keressen 
meg:-) - ez itt a reklám blokk volt:-) Szóval a sok-sok itinerből végül 
1db lett kiválasztva….egy szalonna-túra 3 alapú, amire sokan el is 
jöttek. A vacila azért volt, mert dupla éjszaka után nem vágytam sem 
esőre, sem több száz km-es gurulásra…….
De kik is voltak???? Összesen?
Hát volt 9db Gs500, 2 TDM, 1 Intruder, 1 Freewind, 1 deuville, 1 
Tundercat,  és  1  bandita,  vagyis  emlékeim  szerint  16  motorka 
gyülekezett  fel  az  első  célállomásra  (mivel  útközben  jött  össze  a 
csapatka, hiszen össze-vissza lakunk)

A fő talipont a szokásos 2A Shell kút volt, és onnan követtük el a 
támadást az első – nem csak őszi dátumú – napon (mivel reggel nem 
épp volt meleg)
Az indulást követően az útirány a Tsitári kápolna és csodatévő forrás 
volt, amit ha figyel a vándor hamar meg is talál:-)
De a legújabb iGO-ba sajnos ez még nem szerepel, így egy másik 
úton akart bevinni, ami kapásból zsákutca:-)



Szóval a 2-esen haladva a 44-46km szelvénynél (most passz – régen 
volt….tegnap) a baloldalon figyelj egy kis fa táblára (faragott tábla) 
és ott fordulj be balra, majd haladj egyenesen a kápolnáig.
Tovább úgyse tudsz menni, hacsak nem quaddal vagy:-)

A  kápolna  egy  csendes  kis  „fa-ligetben”  található,  ami  nekem 
nagyon  tetszett.  Csend,  nyugalom  honol  mindenhol.  A  jobboldali 
dombon egy kis gazdaságban szürkemarha, ló és LÁMA legelészik.
Megnéztük  a  kápolnát,  és  ha  már  itt  vagyunk  próba-
cseresznye….ittunk  a  csodatévő  forrásból  –  sőt:-)  megmostuk  a 
szemünket, fülünket……valaki (személyiségi jogok) még a p…..-is, 
hogy jól működjön az ágyba:-)

A kis séta és felfrissülés után balra indultunk egy kis patakocskán át, 
a  dombok  közé,  ahol  a  Szondi-alagút  található  (kb.  150-200m). 
Nagyon  nem  tudtunk  bemenni,  mert  ugye  zseblámpa  minek:-)
….szóval egy ideig jó a mobilnak a fénye, de inkább mindenki kijött.
A Jányok nagy része meg ugye  nem épp haverkodik  a  pókokkal, 
hálóikkal – abból, pedig volt bent rendesen.-)

Az  alagút  után  Tibkin  feldobta,  hogy  van  a  környéken  egy 
Geoláda….
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NO!  Erről  eddig  csak  a  hírekben  és  egyéb  helyeken 
hallottam….mennyire van? 100m? Naná hogy keressük meg:-)
Amúgy  bővebben  a:  http://www.geocaching.hu/maps.geo?
id=magyarorszag címen  találsz  infókat  –  ha  épp  ilyen  ládákra 
vadásznál unalmadban:-)

Ezt  a  feladatot  is  teljesítettük  –  és  N.Tibié  a  dicsőség,  aki 
megtalálta:-) Tibkin szépen lejegyezte, hogy megvan – és ott jártunk, 
majd elindultunk vissza a motorokhoz. A gurulás folytatódott fel a 
határ felé, majd a 12-esen nyugatra tartva Nagybörzsönybe mentünk, 
ahol egy kis ódon templom áll. Itt csináltunk pár képet, majd mivel 
meg kérdezték, hogy HD-s akarok lenni???? Inkább tovább mentünk 
gyorsan:-)  A  12-esről  végül  irány  a  Börzsöny  kanyarai……
Ipolydamásdnál balra fordultunk Márianosztra, Kóspallag, Szokolya 
felé majd a cél Királyrét volt.

http://www.geocaching.hu/maps.geo?id=magyarorszag
http://www.geocaching.hu/maps.geo?id=magyarorszag


Igen ám:-) Mert 2 éve mikor voltunk Nanoval szalonnázni az a hely 
tetszett  nekem  és  valamiért  úgy  maradt  meg  bennem,  hogy 
Királyrét…..közben az nem ez volt biza:-)
Szóval mentünk és mentünk, majd megunva a menést egy kis rétre 
gurultunk be. Mindjárt nekiestünk a fahasogatásnak, mire még el se 
kezdtük – már be is fejezhettük. Becsurgott egy erdőőr, hogy zárná a 
sorompót – mennyünk. De ugye Mi meg mondtuk hogy most jöttünk 
és eleget mentünk – szóval easy:-) Az öreg jó fej volt, mondta, hogy 
nyitva  hagyja  a  sorompót,  csak  ha  elmegyünk,  húzzuk  be  (ezt  a 
feladatot Bex hajtotta végre) OK…..akkor kajálunk és megyünk……
Na  erre  elvigyorodott,  mert  hogy  a  GÖRÖGORSZÁGI  TŰZEK 
MIATT Magyaroszágon is országos tűzgyújtási tilalom van, szóval 
azt  még  elnézi,  hogy  maradni  akarunk,  de  tűzet  nem 
gyújthatunk……  Tisztelt  hatóság…..  KAPJÁK  BE  AZ  ÖSSZES 
F----OM…..  3-4  napig  folyamatos  esőzés  után  mi  a  t----öm 
gyulladna be?????
És ez  a  hivatkozás  meg eleve  röhej…..MI KÖZÖM van a Görög 
tüzekhez????? 1200km-rel arrébb van………

Na jó…. Én se szeretem a fölös balhét, szóval akkor alapban eszük 
meg a szalonkát. (megjegyzem, az erdő közepén – nem a réten, ahol 
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mi  voltunk  –  egy  3as  fiatal  csoport  –  akik  nem  voltak  épp 
szomjasak:-) akkora tűzet, raktak, mint állat:-), szóval az ilyeneket 
kellene baszogatni, nem azt, aki egy rét közepén akar egy kis, tűzet 
rakni,  ahol  ráadásul  még víz  is  van  a  közelbe…..JA ÉS CSONT 
JÓZAN mindenki:-).
Azt nem írom, hogy felnőtt is – mert ugye ott van Kiscsikó:-) (he he, 
ezt nem hagyhattam ki:-)) 

Szóval ettünk egyet, majd irányba vettük a hazafelé vezető utat…..
A  2A-n  megálltunk,  búcsú…és  mindenki  amerre  gondolta 
hazalibbent. Én még elgurultam N.Tibiékkel szerelni egyet, majd a 
18 órás komppal irány Adony city….
19:30-kor pedig, mint egy darab tuskó zuhantam az ágyba…….
Összesen?
Nekem 337km volt……és egy laza jó kis nap:-)
Ennyi hülyeséget ritkán él át az ember, mint a túrákon:-)

Jó  volt…..  nem  sietünk  sehova,  sem  volt  semmi 
fennakadás……………..

A motortalan időkben pedig ugye  mit  csinálhat  az ember?  Fejben 
motorozik……
Találtam is  pár  jó  és  hasznos  leírást,  így  elkezdtem az  itinereket 
szerkeszteni……és  mikor  feldobtam  egy  laza  HKG-t?  Csak  úgy 
ömlött  a sok biker……

Mellesleg ezt a leírást leközölte a Motorinfó 2008/03-as száma is:-)
Ezt természetesen megtalálod a weboldalamon a TÁMOGATÓINK 
részben…………



2007. szeptember 16.
HKG – PILISI TÚRA

Egy laza HKG-t akartam összedobni, amire nem hittem, hogy ekkora  
igény van.
VAN!  Hiszen  az  Üvegtigristől  való  indulásnál  összesen  26  motor 
dübörgött Piliscsaba felé.

No de ne rohanjunk ennyire előre.

Szóval várható volt egy szép, napos hétvége – így pedig jött a terv.
Alapban ismét éjszakás lettem volna, így nem kívántam nagy távra 
menni,  hisz  másnap  hajnalban  megint  ébresztő  volt.  A  netten  
száguldozva  ráakadtam  egy  2  napos  beszámolóra,  aminek  a  2.  
napját  épp  1-én  toltuk  le,  így  „miért  ne?”  alapon ejtsük  meg az  
elsőt, kicsit a saját szájízünk szerint.

Találkozó az érdi Tescos kúton volt, ahova mi 8:20-ra érkeztünk 3-
an és biza nem volt ott senki.
Hirtelen  befutottak  még  páran.  Neveket  nem  írok,  hiszen  nem  
szeretnék senkit kifelejteni, és most is voltak új emberek, akiket majd 
a  2-3-4.  Találkozásnál  tudok  majd  csak  megjegyezni,  de  ugye  a 
névtároló winchesterem még a DOS korszakból való:-).
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Dumálgatunk,  mikor  az  autók  felett  feltűnik  egy  motoros  
dzseki…..gondolom,  elnézek  arra,  hiszen  hol  vannak  a  többiek.  
Mikor  bekanyarodok  egy  kocsi  mögött  vettem  csak  észre,  hogy 
motor-motor-motor-motor………
A többiek a Tescót értették???  
No mindegy…..9:30-kor 23 paripával elindultunk.
Volt minden……..a legkisebb egy 350-es enduró volt, a legnagyobb 
meg Bexi  új  szerzeménye  Old Wing  ex  csodaparipája az  1500-ös  
Gold wing.

Érd – Sóskút – Biatorbágy……
Itt a Viadukt alatt már Beard várakozott ránk…..

Tovább Páty – Telki – Budajenő – Perbál – Tinnye – és Piliscsaba  
felé vezető úton az első megálló: ÜVEGTIGRIS (összesen 45km)



Zombiék már vártak minket…..Itt ejtőztünk egy lazát, mert sajna a  
kávéfőző  2  adagos  volt,  és  ugye  nekünk  legalább  10-15  adag  
kellett……közben még jöttek, így legalább beértek.
Ezt  követően irány az Egri  vár  makettje,  ahol a harci  jeleneteket  
forgatták az Egri csillagokban, illetve az Angyalbőrben 9. Része is  
itt játszódik.

Piliscsaba – Pilisvörösvár – Solymár – Ürömi elágazás –
Pilisborosjenő (25km)

Pilisborosjenőre  az  első  lehetőségnél  kell  befordulni,  majd  menni  
egyenesen végig……
A város túlvégén van egy parkoló 2 földes úttal….Itt a bal oldali a jó  
választás.
Mész, döcögsz az Off-road alapterepen, mire eljutsz egy kis placcra,  
ahol szintén 2 felé mehetsz.
A Bal oldali egy pici földes ösvény, a jobb pedig egy murvás lejtő.
Beard  elindult  a  murváson,  de  a  Freewind  segge  néhol  be-
becsúszott, így Én a földes utat választottam…..
Lehet is menni rajta, csak a vége a meglepetés:-)
Egy  kb.  4-5m  magas  65-75  fokos  lejtő,  amin  már  tutira  nem 
megyünk le utcai gépekkel….. Mögöttem Ispán és Goliat….
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Én gyalogosan bevettem magam a bozótosba, és kifundálom hogy  
merre……majd áttolom a bokrokon a motort, és Ispán segítségével  
leengedjük a gépet a kb. 10m-re lévő kis lejtökön.
OK a GS kész….a DL-lel már kicsit bajosabb, hisz nem épp könnyű 
a szerkezet, és nem is olyan „méretes”:-)
A lényeg hogy lejutunk…..a JÓ VÁLASZTÁS a murvás jobb oldali  
út!!!! Felfelé már Én is azon mentem:-)
A vár-másolat  épp  lezárva,  mert  filmforgatás  van  (este  volt),  így  
csak nagy vonalakban lehet körbenézni. A lényeg? Itt is voltam….
     
Odafent crossgépesek járnak, és meghűlve konstatálják, hogy milyen  
gépekkel  járkálunk mi  OFF-roadozni:-)))))  (Marauder,  Wild  Star,  
Gold Wing, GS, CBR-XX, SV….stb:-))
Visszaérve öltözés és irány tovább a következő szakaszig.

Pirilsborosjenő – Pilisvörösvár – Pilisszántó
(20-25km)

Pilisszántóra beérve már messziről látni a szemközti hegyoldalon a  
kápolna és a kereszt, ide viszont végig kell menni a falun……



A falu végén, a baloldalon egy parkoló, aki nem akar jönni ismét a  
kőtengerbe, itt megáll.
Mi  -a nagy többség ismét bevetjük magunkat az OFF-Road világba  
és haladunk fel egy murvás, kavicsos úton.
Kb. 2-300m múlva egy kereszteződés. A bal oldali megy a kereszthez  
és kápolnához, a jobb oldali pedig a PILIS KAPUJÁHOZ. Én ezt  
választom….

Pár kép után ismét ereszkedés a hegyről, és irány tovább.

Pilisszántó – Piliskereszt – Dobogókő (Shaolin Village)……
(összesen 15-20km)

Itt kaja, pia….és a létszám miatt ismét legalább 1 órás dekkolás.
Tutó  és  Nénynye  itt  elmegy,  mert  dolguk  van.  Dobogókőről  
leereszkedve  a  közeli  SHAOLIN VILLAGE faluba  lépünk le  pár  
képre. Innen lovagoltunk tovább…… Pilisszentlélekre, ahol egy XIII.  
sz-i templomrom található. A megtalálása? Lemész Pilisszentlélekre,  
majd a 2 balos utcába (aszfaltos) elindulsz fel a dombra…….
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Nekem az iGO a koordináta beütésére az első utcába vitt be, így meg  
kellett fordulni:-)

Fentről csudaszép a panoráma, főleg így hogy napsütéses idő volt.
A bámészkodás után irány Zsámbék…

Pilisszentlélek – Esztergom kertváros – Dorog –
Leányvár – Pilisjászfalu – Zsámbék (40km)



Zsámbékon  a templomromot  egyszerű  megtalálni,  hisz  a  bevezető  
úton kint áll a tábla.
A belépő 400ft, de mivel a KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJA volt,  
így ingyenes volt. Itt  körbenéztünk, majd mivel  ismét tág terültről  
érkezett a csapat nagy része, itt könnyes búcsú, és ki-ki a saját útján  
hazafelé vette az irányt.

Páran,  akik  Érd  felé  vonultak  vagy  megelőztek  vagy,  velem 
tartottak…..

Zsámbék – Biatorbágy – Sóskút – Érd –
és a 6-oson irány Adony……(65km)

17:56-ra értem haza…..254km-rel a fenekembe.

Jó volt  ez  a nap is,  csak ugye  a nagy létszám lassú tempót hozz 
magával, ami értelemszerű, hiszen csak a kávék lefőzése egy öröké 
valóság:-)

Ez a lassúság pedig nem az Én világom.
Jó, persze…..nem rohanok sehova, de hogy ennyit és ennyi helyen 
keljen várakozni az számomra is kiábrándító……..szóval megvolt a 
túra,  de  én  itt  volt  az  a  pont  mikor  baromira  nem  éreztem  jól 
magamat…….és  ugye  miért  is  motorozik az ember?  Hát hogy jól 
érezze magát, jó érzéssel menjen a nap végén haza…….
Én viszont csak azért tudtam röhögni, mert még életemben nem volt 
olyan  „túra”  ahol  200km-ert  toltunk  le  és  ezt  egy  egész 
napban…………
Ezért Zsolti ELBANDI bácsival ezt gyorsan le is öblítettük egy igazi 
fasza kis gurulással……amolyan 

V4 túrával

1 nap…….520km………………….
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Bejártuk  a  Bakonyt,  Pápát,  Zircet……felmotoroztunk  egy 
hegyre……off-roadoztunk…….tankolgattunk,  kajáltunk, 
végigmentünk  a  legszarabb  balatoni  úton…….71-es……kaja  a 
hurkás  néninél……..tesco  járat……és  már  koromsötét  volt  mikor 
még mindig csak Fehérváron jártunk…………..

És?
Hulla  fáradtan,  de  vigyorogva  értem  haza  (szétfagyva:-),  mert 
nagyon lehűlt a levegő)

Állat kis nap volt.

Ezután  pedig  beköszöntött  a  tavalyt  is  bepótló  ősz………egyre 
hidegebb lett, és biza előkerültek a nagy motoros ruhák a szekrény 
mélyéről…….

Nénynye Party 

Szeptember 22-23-án Nénynye invitálta meg az apró kis társaságot 
egy kis laza lakásavató bulira,  ahol végre Nano mesterrel  karöltve 
kiderítettük, hogy mi lehet annak az oka, hogy az akkum döglődik 
folyamatosan.

Nénynye  parija  maga  volt   lazulás:-)  Nem  hiába.  Imádom  ezt  a 
nőszemélyt:-)



Míg  a  többiek  elfoglalták  a  lakás  zeg-zúgait,  addig  a  kis 
kocsibeállóból műhelyt csináltunk:-)
Sajnos az eredmény azt volt, amitől féltem……..
A  Gs-ben  elszállt  a  feszszabályzó  készülék……..s  hogy  miért 
féltem? Mert előzetesen leinformáltam az árakat. Egy ilyen kis szír-
szar 76800+ áfa pénzmagba kerül…..vagyis  tesók közt is egy laza 
100.000ft……..
A mai napig nem értem hogy mi kerül benne ennyibe,  hiszen egy 
sima-egyszerű  elektromos  berendezés……van  benne  pár  dióda, 
ellenállás,  tekercs,  tranzisztor…..stb…..szóval  10-20ft-os 
alkatrészekből van összedobva……..
Szerintem a előállítási költsége max. 3000ft lehet……….

A party utána  hazamentem……ledobtam a vasat,  az  akku ment a 
töltőre…..Én meg be…….
Videó és képszerkesztés………..és a net……..

Egyszer csak jön a mail:
Hali…..XY vagyok…… eladó még a géped? Ha odaadod ennyiért, 
akkor holnap reggel ott vagyok érte……..

Ja igen:-)
EsSO meghirdette  a  mociját……..és  Én is  úgy voltam vele,  hogy 
letelt a fél idő….már jól tudok kiszállni belőle – így augusztus 30.-án 
Én is feltettem a netre a vasat…..
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Persze  sokan  leszóltak,  hogy ezt  a  hulladékot  ki  veszi  meg……..
(Hulladék? Nos igen:-) 68.000km-ert beletoltam a kicsikébe…….és 
ugye volt vele műszaki bibi is…..hiszen a feszszabályzó elég tetemes 
összeg……..ellenben új volt rajta  gumi, láncszett, olaj………szóval, 
aki  megveszi,  nem  jár  rosszul…….és  ugye  a  szabályzót  se  kell 
boltban vásárolni.
Ráadásul ugye adtam hozzá a konzolt, 3 dobozt, GPS-t, PDA-t……
és ugyebár az Én GS-emhez hasonló NINCS még egy ezen a Föld 
nevű bolygón:-)

Adtam már el motort……..
Nekem mindig is fontos volt, hogy a vevő ne anyázzon velem napok 
múlva, mert ez vagy az beszarik……..
Szóval szépen ment vissza az email, hogy mik a bajok a vassal…..ha 
így  is  kell,  akkor  engedek  az  árból,  de  ha  vár  vele,  és 
megcsináltatom…..akkor  már  nem  fog  beleférni  az  ajánlott 
összegbe…..

A  leendő  vevővel  váltottunk  így  pár  mailt,  mire  az  utolsó  már 
komoly  is  lett…….”NE  CSINÁLJ  SEMMIT,  holnap  reggel  ott 
vagyok”.

No  akkor  ugye  meglett  a  programom  délutánra.  Vas  elővesz, 
szétszed,  totálisan  megpucol……..és  csodaszép  tiszta  állapotban 
várta az új gazdit……..

Másnap a vevő már ott  is  volt…….leperkálta  a  pénzt,  elvitte  egy 
próbaköre……és meghűlve jött vissza, vigyorral  az arcán:-)….már 
írtuk is alá a papírokat…….
11 órakor már a motor is ki volt totál fizetve az OTP-ben…..és még 
maradt is nálam jó 110.000 magyar forint……
Mikor beírtam a fórumban hogy sajnos bizonytalan ideig nem tudok 
sem  túrát  szervezni,  sem  részt  venni  rajta  –  MERT  NINCS 
MOTOROM,  Dorcsi  lett  a  legmérgesebb:-) Hiszen  apja,  esSO 
mester már egy jó ideje hirdette a gépet…..nekem meg 3 hét alatt 
elment?



Ez van:-)

A fő gondom?
Mit  vegyek  és  hol???????????  Hiszen  110.000ft  nem  a  világ 
közepe…és  ha  kiveszem a  dugipénzeimet  akkor se  tartok előrébb 
150.000-nél. De még mindig a kérdés…MIT??????
Nagyon  járt  az agyam,  hiszen sok motor  volt  a  palettámon.  Ezek 
közül mi jöhetett szóba elsőre?

• Suzuki GSF650S
• Suzuki DL650
• Kawa ER6N
• Kawa ER6F

• Honda CBF600
• Honda Hornet 600
• Hyosung GT650S
• Yamaha 600 Fazer

Ebből ugye számomra a Suzuki volt szimpatikus, hiszen a GS-sel se 
volt semmi gondom – ráadásul ugye a fránya anyagiak…….
OK, de mi??? DL vagy GSF? 3 napja járt már az agyam. Még nem is 
tudtam hogy elviszik a GS-t, de Nénynyénél kipróbáltam Ispán DL-
jét……Szóval nagyon nem tudtam. Végül az egyszerűség:-)
Reggel felkeltem, és a házisárkány elé tettem a DL és a GSF 
képét……VÁLASZ……:-)Jól választott:-)
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Szóval a kevés pénzből elindultam….motort venni:-)
Ráadásul ugye ebből még ki kell fizetnem a tanfolyamot is, hiszen 
bármit veszek, ahhoz már nem elég az AK jogosítvány…….. gyors 
telefon……a tanfolyam 34.000ft……….

OK. Akkor maradt 120.000ft sacc-kb……………
Egy helyet tudtam csak ennyi pénzért……HOLLÓS………ahol még 
mindig tartott  az akció,  vagyis  99.000 ezres  indulótól  elhozható a 
vas, mert a fennmaradó részt Ők állják – ellenben semmi mást nem 
kapsz……
De ugye ez nekem jó is volt, hiszen mit szoktak adni? Bukót? Van 
otthon 4…….táskát? az is van 3……. 
Szóval 99000…..PLUSZ valami törvénymódosítás  volt,  így kellett 
volna még fizetnem valami hülyeségre 35.000-ret……….
Na ennyi  nincs………akkor  jutott  eszembe,  hogy aki  a  Budiásnál 
tanul annak van valami kedvezmény????? Mert  biza Én hallottam 
ilyenről…..
Az  eladó  utánakérdezett………  na  a  99000+35000-ből  kihoztak 
nekem egy laza 102.000ft-ot:-), szóval még maradt is nálam benzinre 
pénz:-)
Szóval az iskolába beiratkoztam, a motort  befizettem………..most 
már csak napok…………
A moci nálam volt kedd……szombat…..péntekre….vagyis  11 nap 
múlva……….a  jogsit  pedig  kézhez  vehettem  bő  1  hónap 
múlva………

Minden ment a maga útján.......
Nem buktam meg- bár érdekes is lett volna 68.000km GS használat 
után pont egy GS-sel megbukni:-)

Bár az is tény, hogy az „iskolai” oktatás max. az iskola falai közt 
vannak meg, hiszen kint a VALÓ VILÁGBA a közlekedési morál 
már más eszköz használatot követel.



Na ettől féltem mindig is…………..hogy a lovak a garázsba Én meg 
a szobába…….

Persze hogy ne legyen felhőtlen a boldogság…..
Aznap  mikor  megkaptam  a  vasat  –  Eriket  elcsapta  egy  idióta 
picsa……….Nagyon csúnya baleset volt…….
2  hétig  volt  kórházba…..persze  közben  kaptuk  a  jelzéseket  hogy 
meglepő módon NAGYON GYORSAN javul….
Persze az örök mondás: a BARÁT a bajban is barát…………..

Szóval  akkor  hogyan  lehetne  ez  igazi  ROCKNAGYFATERNAK 
örömet okozni???? Naná hogy magunkkal:-)
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Így  összebeszéltünk…..és  egy  kamu  túrát  ötlöttem  ki……..  De 
sajnos  az  IQ  bajnokot  nem  lehet  átverni…….és  feltűnt  neki  a 
turpisság……….a  lényeg?  Jó  volt…………  Erik  azóta  már  új 
motoron,  újra  nyargalászik……………..persze  mi  máson?  NANÁ 
hogy egy ABS-es, 650-es Bordó GSF Banditán:-)

Október……………..november……………….december……

Semmi…………vagyis  de…….dühöngőn mínuszok…….havazás…
hideg….nyálka………….eső….
Szóval  ténylegesen  megszoptuk  a  tavalyi  lenge  kis 
telet……..kőkeményen:-(
A  paripa  ki-kirugta  a  karám  falait,  de  sajnos  azért  Én  is 
megtapasztaltam, hogy ilyen időkben már nem 34 paci van a seggem 
alatt……hanem majdnem 3x annyi……és ugye semmi kedvem ezt a 
mocit is felavatni.
Így  mi  maradhat?  Természetesen  a  suffnituning  áradat,  hogy 
majd…..mikor ismét szép idő lesz, akkor már totálisan jó állapotba 
és frankón tudjam kihasználni mindazt amire majd a lehetőségeim 
engednek.



Így  pedig  ugye  kapott  a  vas  fényvisszaverő  matricaszettet, 
Bukócsővet,  doboz helyet  zsáktartó konzolt, a tank védelmére egy 
frankó kis tankbőrt……

Szóval mozgalmasan, tartalmasan és sok jó ötlettel telt el a telem.
Az év végére egy kis zárás…………
Kucsi-Teca  szilveszteri  bulit  dobott  össze  a  Kucsika 
rezidencián………..
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A buli fergeteges volt………….Én sajnos sok mindent megint nem 
érezhettem,  hiszen  reggeles  voltam-  és  másnap  mentem is  vissza 
reggelre…………..de a meló után még láttam a romokat:-)

Az idő pedig mocsok rossz  volt……………….hol  esett  a  hó,  hol 
hetekig fagy volt és persze minek olvadna…….
(jelenleg 2008. április van, és 2 hete még nagyban ment a síszezon, 
mert március közepén leesett 20cm hó a hegyekbe….és biza nálam, a 
kertben is megmaradt a hó 1-1 napra….)

És az év vége?
Hát igen……..  a  drága politika jól  megszívatta az embereket……
mivel is lehetne ezt leszűrni jobban………
2006-ban  260000km-ert  motoroztam…….2007-ben  12000-
ret………….bele  se  merek  gondolni  mi  lesz  a 
Banditámmal……………

Konkrétan a leltár?
Saját motorozásom: 12.000km
Megjárt országok: H, SK, A, SLO, I, HR
Új  emberek  megismerése……..kiemelkedően  Hápi  kacsa,  Goliat, 
Darázs,  Erikék, Teddy maci és még sorolhatnám……..de Ők azok 
akikkel napi kapcsolat alakult ki.
Balesetek száma a vezetésem alatt: NULLA….mint mindig:-)
Vagyis egy esetről tudok…… az évadnyitón megcsúszott Janó, és a 
Horni ülésidoma eltört……(4 fok, esős út)…..de ugye ott csúszkált 
mindenki.

Szóval király volt a 2007-es év, csak benzinben szegényke……..

Merre jártunk?
Hát erre………………



 És hogy milyen lesz a 2008? Majd meglátjuk.....
Ez legyen a 3. kötet tartalma, hiszen mint látszik, most fog majd 
kiderülni, hogy a csapat mennyire aktivizálódik az egyre jobban 
érezhető anyagi csapások sokasága közepette.

260/264.oldal



Utószó

Most nem sorolok fel neveket, nem sorolok fel motorokat......
Mindenki tudja hogy mikor, mennyit és milyen fokon tartott az Én 

kis álmommal, vagyis a:

csapattal

Egyet ígérhetek:



TALÁLKOZUNK AZ 
ORSZÁGÚTAKON

2008-ban is!

No hogy tetszett?
Ha elnyerte tetszésed eme 2 éves kis szösszenet, akkor a feladat 

rajtad áll. Támogatsz, vagy nem támogatsz a továbbiak során, hogy a 
könyvnek lehessen folytatása.

Amennyiben érdemesnek tartod a gondolatmenet folytatását a 
segítségnyújtásod, támogatásod, hozzájárulásod az alábbi helyen 

teheted meg:

Udvarhelyi Zoltán
OTP

11773425-30624746

megjegyzés: NEVED, NICK neved
hiszen a 3. részben – ha lesz – természetesen mint támogató 

szeretnélek feltüntetni.

Erre jó példa OGABI, akinek elméletileg annyira tetszett az első 
rész, hogy már a második részt is támogatta, pedig ugye az még csak 

most lett kész. Szóval ha más miatt nem, miatta már eleve 
folytatnom kell:-)

És eleve: 
MOTOROZZUNK!!!!!!!
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