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Ősmaradványok túrája

Ejha….
Nem is tudom mikor merült fel bennem egy sajátos évadzáró túra, de a blogom szerint ez 
bizony még augusztus 12-re tehető. Vagyis majdnem 1 hónappal előtte kezdtem az agyalást – 
merre és hogyan.

Az idők folyamán kiderült, hogy ez bizony magányos túra lesz – ami végül 3 motorosra lett 
kivitelezve.
Miért?
Alapban ezen a hétvégén lett volna a Bajai „LÉ NAPJA 2”, de sajnos sokaknak nem volt 
megfelelő a dátum – így pedig ténylegesen szabad voltam.
Ennek okán fel se dobtam sehova, hiszen aki nem tud eljönni azt miért szívassam – elég neki 
a tény, hogy volt egy ilyen is
IGEN….genyó vagyok .Ebből is…..no meg aki még mást is szeretne, az olvassa el az 
AKMT fórum Chat és Nőügyei rovatának szeptember 7-8-ai szösszeneteit. Mert nekem úgy 
jött le páran igencsak megorroltak rám……..ami specc hidegen hagy, hiszen mindenki úgy 
gyászol és akkor, ahogy Ő akar. Mivel párszor már kaptam hideget-meleget, így ez nagyon 
gyorsan lepereg rólam……s talán ezért is lettem ennyire „kemény” az évek folyamán.
De az tény, hogy be kellett látnom ugye az AKMT eltelt évei alatt, hogy nem tudok olyan 
csinálni, hogy mindenkinek megfeleljen – és már megbocsáson mindenki, de élni meg eleve 
nem úgy szeretnék.……hadd éljem az életem úgy, ahogy nekem jó.

Na de a lényeg….

Ősmaradványok túrája a cím….
Miért is?
Mert kivételesen most úgy került a dolog, hogy a LEGŐSIBB és egy Ősibb AKMT-sel 
vágtam neki…..Bexxel, és Pyerrel.
Bex ugye az őstag, akivel 2004 óta rójuk az aszfaltot, Pyerre pedig 2005 legelső fagyos kis 
gurulásán lett a cimbim, mikor Fefével nyomtunk egy laza bemelegítőt.

Szóval a tervezgetés megvolt, az útvonal pedig?
Van egy olyan progi, hogy Google Earth. Én ezt melegen ajánlom mindenkinek, mert ahhoz 
képest, hogy műholdas – sok szép kép is helyet kapott, így nagyjából belőhető, hogy mi, hol 
van.
2007-ben ugye tervben volt a Mangrt csúcsa, de sajnos akkor az időjárás nem kegyelmezett 
nekünk – amikor pedig hazafele jó lett volna, akkor az idő volt szűkös.
Nézegettem a képeket, és mikor megláttam az út rajzolatát – akkor a másik 2 verzió (whörti tó 
– Burgenland) rögtön a feledésbe merült.

Alapban úgy terveztem, hogy lepályázni, csúcsot mászni – és majd valahol aludni….
Ellenben amilyen hajnalok voltak idehaza – hát valahogy nem mertem bevállalni az 
1000-1200m-es alukálást egy száll hálózsákba.

Elbandi kollega sajnos nem jött….ellenben Bexi és később Pyerre ráharapott – így pedig nem 
volt más – mint előre
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ébresztő…….
Aludtam kemény 3 órát, mivel este 11-re értem haza, és, ugye amíg el tudtam aludni, lett is 
éjfél. Kimásztam az ágyból, kv, mosi, öltözés és 4:20-kor start a velencei Cápához, ahova 
Bexivel volt megbeszélve a randevú 5-re.

Bexi is időben volt, hiszen 4:52-kor már együtt gurultunk a fehérvéri Tesco felé, ahova Pyerre 
futott be.
Egy kis duma, és reggeli elfogyasztása után irány végig a 8-ason….majd 200km-ert…..
Rábafűzesnél teletankoltunk, matricát vettünk és kb. 9-kor irány Ausztria és az A2.

Bexi feldobta, hogy ha már A2 – és Graz, akkor nem e mehetnénk be a LOUISba, mert venne 
egy lábtartót a Marauderra.
Mikor megérkeztünk és beléptem a boltba, rögtön velem szembe jött egy MTR sisak 
akciósan…felpróbáltam……és már el se engedtem….. Kemény 29€ért tettem a magamévá 
így a felhajtható streetfighter SFK-mat a felső dobozba száműztem – és a mai napig nem 
bántam meg!!! Nagyon kényelmes, halk és nem járt a fejem pályázás közben sem. Graztól 
visszamentünk a pályára és irány Tarvisio…….közben még Griffennél álltunk meg újra 
tankolni, hiszen a Cuiser-Chopper duó sajnos nem bírják a nagy távokat



Tarvisio….
Nem tudom, hogy csak Én nem láttam, figyeltem - de Én gyerekkorom elmondásos történetei 
alapján egy oltári nagyvárosnak képzeltem, tele bőrárussal…….ezzel ellentétben? Egy kis 
falucska a hegyek közt……

Innen az SS54-en irány Cave de Predil, ahonnan már az Google Earth képei voltak az 
irányadóak számomra…..

A tónál meg-megálltunk különféle csodaszép képeket készíteni, majd az SS56-ra kanyarodva 
irány Szlovénia……
A szerpentineken haladva különféle romok, maradványok tárulnak a szemünk elé, amik 
többségében amolyan „hágót védő erődök” voltak….
Érdemes megállni és körbe-fel-besétálni. A panoráma egyszerűen ÜBERBRUTÁL.



A határ már ugye NINCS….így ha nem figyelsz észre sem veszed, hogy „JÉÉÉÉ ez már nem 
Olaszország”…..
A határ után kb. 7km-re jön a balos kis út, ami egyenesen a Mangrt-ra vezet. Pár oldalon 
olvasható hogy 3€ az útdíj fel, de egyrészt senki nem kérte, másrészt Én sem láttam pénztárt, 
ahol fizethettem volna. Szóval ingyéééé jártuk be.
Az út egy-két helyen igen durva Nem igazán kell 3-4-be kapcsolni És kanyar-kanyar-
hajtűkanyar…….és ez megy egészen fel a csúcsig.
Lent a hőmérőm 32 fokot mutatott……fent 12,1-et fényképeztem….vagyis majd 20 fok a 
különbség 
És míg lent csodaszép napos idő…..addig fent a felhőben motorozol, iszonyat erős szél, 
hideg, és oxigénritka levegő……mi is kapkodtuk, és a sportdobom se „üvöltött”….
Szóval ritka és csodaszép élményben lehetett részem. Ilyen magasan még sose motoroztam 
Próbáltam kamerázni, de a nagy szélben semmit nem lehet érteni – csak foszlányokat. De nem 
vágtam ki – hiszen akkor oda a lényeg 

Mivel??

Lefelé jövet a szél szétdobta a felhőket, így szebbnél szebb volt a látvány…….

Én specc NAGYON jól éreztem magam a bőrőmben

A csúcs után pedig szépen haladás a szállás keresése felé, hiszen sem pontos címet, e 
foglalást, se egyéb lényeges infót nem tudtunk. Úgy voltam vele, hogy ahova beesik a banda, 
ott hajtjuk álomra a fejünket.
Bovecben van 2 szálloda (hotel) ezek a húúúzosak, mert olyan 42-50€ a szállás, de mivel ez 
egy sí és raffting paradicsom, így majdnem minden 3. ház apartman, vagy szoba kiadós hely.

A nettről azért szedtem le pár címet, amit már most mondok, hogy felejtsd el:-)



Ugyanis Bovecben nem igazán van utca és házszám rendszer.....
A 33 után a 78 jön, a 45 pedig az egyik ház mögött van, ahova egy kis murvás út vezet és épp 
elfér egy kocsi:-)
Szóval nyugodtan vedd elő a szókincsed és informálódj:-)
Én is így tettem szakadó esőben – mivel Bovec előtt 3-4km-rel leszakadt az ég:-) (AKMT 
FEELING)
De a kapott infók nem váltak be....így bementünk hasra egy apartmanhoz – és ott derült ki, 
hogy az épület mögötti épület a cím....
Igen ám, de oda CSAK ELŐRE FOGLALÁSSAL lehet menni!!!
Szó-szó....a végén csak lett ágyikónk kőkemény 15€-ért....ami elfogadható volt szerintem...
A nénike hozta a welcome-drinket és Ő lepődött meg a legjobban, hogy visszautasítottuk – és 
közültük vele, hogy sajnos ez egy anti-alkolista osztag…….csak arra kaptam fel Én is a 
fejem, hogy halkan megjegyezte: Remek……gondolom, volt már át alvatlan éjszakája pár 
dorbézoló miatt.

Az este további része a döglésről és a vacsoráról szólt 3 csóka közt.
Este pedig szundi......

2008.09.06. szombat

A tervek szerint 7 kor ébredtünk volna, de 7-re már mindenki ébren volt.
Összepakoltunk, öltöztünk és sajnálatosan fogadtuk el, hogy biza tegnap óta kis 
megszakításokkal folyamatosan esik az eső.
Az indulásnál épp egy utolsó 2 perces felhőszakadás lett – ami kitartott a benzinkútig.
Onnantól már csak 1-1 csepp........
Mivel este eldöngettünk egy NAGY erőd mellett, így visszatértünk oda.
Csináltam pár képet mire Bexi jelezte, hogy Ő találta valamit......mindjárt jön/jönnek.......
Az a mindjárt lett bő másfél óra:-) Én már majdnem lesz...ptam magam az unalomban:-)
Kiderült hogy a hegyben lévő kis barlang, az nem csak egy lyuk, hanem egy teljes 
erődrendszer kapuja......ugyanis onnan fel-le-jobbra-balra-fel-fel-le.....vezet az út – és a végén, 
a hegy tetején kötsz ki:-) 

Miközben kiköpöd a tüdőd :-)



Mikor visszaértek, indulás a Vrisc-hágóra......
Tavaly ugye erre jöttünk haza  - csak épp esőben........most viszont felhős-napos-párás volt a 
levegő – szóval iszonyatosan szép volt a látvány...
A köd, ahogy úszik a sebbessen száguldozó víz tetején.....a felhőfoszlányok a hegyek oldalába 
kúszva......
Ritkán láttok ilyen szépséget.

Az út ugye az 50. számozású hajtűkanyartól élvezetes:-)....49....48....47....46....szembe pedig 
bringások, motorosok......egészen a csúcsig, ahol is a szlovén hatóság kissé elcseszett 
mutatványával lettünk gazdagabbak:-)



Történt ugyanis, hogy a bringaverseny volt...........(ezért volt az a sok bringás).....
Igen ám, de az okostojások, hol zárják le a hágót? A CSÚCSON!!!!!!
Ergo ténylegesen csak mák kérdése volt, hogy nem történt baleset, hiszen a déli és az északi 
oldalról is jöttek-mentek az emberek......csupán a csúcson volt lezárva kb. 50m, ahol a CÉL 
pont volt (épeszűségnek a közelébe se jártak – pedig mindkét oldalon LENT van egy tábla, 
ami jelzi, hogy a hágó NYITVA- vagy ZÁRVA.......)
Szóval itt nyertünk egy laza másfél órás pihenőt, hiszen amíg visszamegyünk és kerülünk 
megint a Mangrt felé, ami több mint másfél óra.....meg amúgy is....szép látvány, jó idő......és 
eleve hova rohanjunk?

Lett is vagy 13:30 mire elindulhattunk – előttem, mögöttem 50-50 vagy még több olasz, 
szlovén, osztrák motorossal.......fullosan találkozó volt:-)
Ez nem is lenne gond, csak ugye nedves, hideg időben lefelé jönnek a macskaköves 
hajtűkanyarok.............
Hááááát érdekes volt.....főleg mikor 1-2 bevállalós itt előzött meg.......
Az tuti, hogy a RoadAttac csillagos ötösre vizsgázott.

Mikor leértünk irányadó volt, hogy szenvedjünk, vagy száguldjunk – hiszen Bexinek 
hiányzott egy plexi.....így a terv a Villach-i Louis volt......
Száguldás lett......így pedig Kranjska Gora – Jesenice – és a Karavanke alagút volt a cél 
(7864m, és 6,5€ a jegy)

Döngettünk is egy nagyot :-) és mivel Bexinek is van eltévedőgépe – így a Villachi lejárót 
átneveztük Grazinak:-)))) mivel úgy téptünk Graz felé, hogy csuda:-)
A katalógus szerint a MegaStore 4-ig van nyitva........14:25-kor még volt 142km.......
Megcsináltuk:-)
Aki csodálkozik, hogy miért? Babám....menj le Villachba és menj fel Graz-ig szélbe.....
Az alagutak ugye 100-asok, a viaduktokon meg igencsak kapaszkodtam:-) pedig Én jó párszor 
előre gurultam......



15:56 Louis, Graz........és az anyját:-) az ajtón 
papír...... nyitva 18:00-ig.........
Nem is kellett volna rohanni sehova.............
Bexi megvette a 
plekót......felszereltük.....majd indulás 
Reigensburghoz.....majd pedig 
Rábafűzes.......és a 8-ra lépve irány valami 
kajaszerványolás, hiszen igencsak éhesek 
voltunk. Sajnos Pyerre tippe elúszott, mivel 
esküvő volt......így haladtunk tovább 
Várpalotához, ahol Kesuti mennyaszonya 
elsőrangú kiszolgálásba részesített minket, 
miután leejtette a étkészletett:-))))  (Kesuti!! 
még meggondolhatod magad:-)))))) van még 
2 heted:-))))))
Ettünk, ittunk, fizettünk.....és 22 óra is elmúlt 
már jóval, hogy elindultunk.
Fehérvárnál lecsattant Pyerre.......Velencénél 
Bexi........
Éjfél után értem Én is haza..............

Összegezve?
1185km, 2 nap, 35 és 12 fok, nap és eső, szélcsend és szélvihar............Ez egy igazi 
MINDENES túra volt.
Mindennek megvan a feelingje....most hogy 3 motorral voltunk, bizony előjött a gyorsaság, a 
mozgékonyság – ellenben a sok hülyülés hiányzott.....de ugye mindent nem lehet egyszerre:-)

Szóval KIRÁLY volt:-) Ilyeneket még megejtek majd..........
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