
2009. Évadzáró

Nos eljött ez az iromány is, bár mikor április 4.-e után megírtam az évadnyitós emlékiratot, akkor valamiért 
ÉVADZÁRÓ nevet kapott De ugye erre mondják: ami késik….. bizony eljön az ideje…..
Elérkeztünk a 2009-es évadzáróhoz, ami az AKMT életében immáron ugye (komolyra véve) a 6. alkalom volt.

Kicsit ugorjunk is vissza az időben, hiszen milyen évadzárónak nevezett gurulások voltak az életemben?
2004 – V2-es túra lett ugye annak prezentálva, mikor a 8-as főút mellett gurult a csapat, és ott született az első 
ominózus csapatfelvétel is, amin 36 motor volt mögöttem.

2005 – Mivel nagyon sokat voltunk Szlovákiában ebben az évben, így az „utolsó 2 napos” túra is itt volt. Soha 
nem fogom elfelejteni mikor motorokkal tömtünk meg egy 10 emeletes panelházas pincét…..

2006 – Pici gurulás volt, és inkább a buli jött előtérbe, mikor is Zircen voltunk egy éjszakát.

2007 – Börzsönyi kalandjárat volt…..számomra a legszarabb túra ez volt az AKMT életében.

2008 -  Pici gurulás volt Bakonynána mellett a Római-fürdőnél egy kis szalonsütéssel egybekötve.

Szóval ebből kiindulva még meg is lepődhetnék, hogy az évadzárás soha nem a NAGY gigatúráról szólt eddig 
sem, hiszen most is azon tűnődtem, hogy mit is írhatnék, hiszen nem volt ez a zárás sem egy nagy dolog – bár 
valaki egész héten nem megy ennyit
No akkor lássuk…..

2009. szeptember 26. Szombat
Pénteken nyugodtan feküdtünk le aludni, hiszen most kivételesen nem hajnalok hajnalára időzítettem az indulást, 
hiszen a héten eléggé  lefixálódott az itiner alapja.
8-kor ébresztő, majd a szokásos kv és cigi mellett irány a fórum, hogy képben legyek ki hova jön majd.
Itt szembesültem a ténnyel, hogy bizony a nagyobb csapat hozzám érkezik és nem 10 órára, hanem már 9-re itt 
lesznek, legalábbis ekkor kompoznak át.
No akkor gyors öltözés és irány tankolni, gumit nézni, boltjárat, szerelés…….miközben Szívkirálynőm elkezdte 
a kv főzést, szendó készítést.

9:15
befutott a banda. Itt elkezdődött a partyzás, miközben persze csak sorra érkeztek az emberkék.
10:20 kor elindultunk a szokásos FŐ talipontra  velencei Cápához, ahova még érkeztek emberek, és innen el is 
indultunk a megbeszélt időpontban.

Gurulunk a 7-esen, a fehérvári elkerülőn, majd a 8-ason. A cél Városlőd volt, az Iglauer Park.
Az itinert tartva 13:20-ra be is futottunk, de a „Zimacs alakulat” már itt volt. (Drága macskánkat is utolérte a 
baj….de talpra érkezvén egyedül a mancsa sérült csak. Őt látogatták meg azok akik ráértek pénteken, és Bajáról 
indultak szombat reggel)



Itt lepakoltunk, elfoglaltuk a szállást, majd újult erővel az „iszonyatosan fáradtságos” 120km után nyeregbe 
pattantunk és irány Pápa. Itt egy kis városnézés, majd mivel reggel a tv-ben láttam egy jó helyet így irányba 
vettük TÉT-et, de a tv-s helyet biza nem találtuk sehol.

Így egy körrel mentünk vissza Pápáig, majd a 83-ason leereszkedve irány Döbrönte, ahol tavaly előtt már 
ElBandit Zsoltival sikerült eljutni.
Itt ki-ki motorral, gyalogosan felmásztunk a várig, és néztük picit a naplementét.

Már igencsak sötétedett mire visszaértünk a táborba, és a buli itt vette kezdetét.
Az est fő mókaeszköze egy kb. 7m hosszú csúszda volt No ilyet, amit műveltünk még ez az üvegszálas eszköz 
bizony nem látott



Persze eztelősegítette a srácokat ledöntő folyékony méregállomány is.
 
Majd a tábor elkezdett csendesedni…..majd csak a müanyag poharak zizzeregtek a hajnali szelőben

2009. szeptember 27. Vasárnap

Ébresztő…..majd reggeli.
Miután összeszedtük a szállásdíjakat és lerendeztünk minden fizetnivalót, elindultunk az alaptervhez, a Dorcsika 
által ajánlott Bakonyi Kalandparkba.
A szállás is itt lett volna, csak egy kis adminisztrációs gubanc történt, és így nem jött össze.
A csapat elszabadult, és ki-mit-szeretett volna elment kipróbálni. Mi Marcsimmal most csak szemlélődök 
voltunk, hiszen idő hiányában az lett a döntésünk, hogy majd visszatérünk ide, és mindent kipróbálunk egyszer – 
plussz a lányaimmal is egy jó program ez.

A fő szám a drótkötélpálya volt, ahol a legtöbben másztak-lógtak-csüngtek
Ez átszámolva 2000ft-os összeg, és ha totál végig akar valaki menni rajta akkor egy 4 órás program.

De van quad pálya, lehet pecázni, lovagolni, ….és még sorolhatnám, de azért nem teszem, hiszen nem 
támogatónk a park ingyen meg nem ráklámozok senkit.

Egy szóval: a srácok szerint jó volt…..nekem meg tetszett.

Innen már hazafelé vezetett az utunk.
Mivel mostanság nem épp a pihenés a fő jellemző otthon, így szerettem volna 17-18 órára hazaérni. Így 14 órára 
hirdettem ki az indulást, amiből persze hogy 15 óra lett Fatyékkal elindultunk hamarabb, hiszen nekem 
vészesen villogott a benzinlámpám. Így Ajka után röpentünk csak tovább…..
A menetirány Iváncsa, ahol Fatyék invitálták meg a bandát, akik  megérkezésünk után 30 perccel be is futottak 
(vagyis 1 órát simán rájukvertünk - ami nem biztos, hiszen Ők megálltak a Cápánál is még hazafelé)

Ittunk egy kávét és irány haza…….
A 17-es nem, de a 18 órási érkezés bejött.
Gyors kipakolás, egy mosás elindítása…….és PIHIIIIIIIII

Évzáró szövegelést még nem tartok, hiszen hol van még az év vége?
Addig szerintem még találkozok ezzel a veszett bandával, ha máskor nem is, akkor a szilveszteri balhén

2009. szeptember 28.
Blue


