Történt egyszer a történelemben, hogy nagy tervezgetés volt nyárra, hiszen mindketten itthon voltunk egy hétig,
és ugye nyár gyanánt el kellene utazni valamerre, de ez különféle okok miatt lemondásra került.
Majd eljött az a hét. Már-már itineresen hajtottuk végre a megbeszélt teendőket, de ugye a különféle „gondok”
elindultak. Kezdődött azzal, hogy Kicsimen egyre jobban erőt vett a fáradtság, és az ezzel járó hiszti
Hétfői munka, a hálószoba egyik felének újrabetonozása volt, hiszen elég csálén álltak a szekrények. Az ok
egyszerű. 1974-ben a kőműveseknek nem volt életcél, sem követelmény ezek szerint a sík, egyenes, merőleges,
derékszög ismerete
El is mentünk megvettük a zsákos betont, amit gyorsan bekevertem és nekiestem a melónak.
Eközben (ez előtt) már fortyogott bennem a terv, amit Kicsimnek csak annyiban közöltem: BENNE VAGY
EGY ŐRÜLTSÉGBE? Nagyon nem tudta mire vállalkozik, így csak odadobta: OK….
16 órára végeztem a betonozással, és utána nekiestem a feladatnak.
Egyrészt le kellett szedálnom a csajt, mert neki az volt a legnagyobb gondja, hogy itt hagyjuk a robbanást….
Meg kellett értetni vele, hogy most 2 napig semmit nem tudunk csinálni, amig köt a a beton (nem pulcsit)
Ok lesett neki.
Akkor jött a motorwellnes és különféle dolgok ellenőrzése, pakolás, málházás, szendókészítés.
Ekkor még mindig csak annyit tudtam, hogy tengerpartot akarok mutatni Kicsimnek aki még soha nem volt a
Földközi-tenger, sziklás, csodaszép helyein.
A terv az volt, hogy olyan 3-kor elindulunk, így délben már a sós vízben ázhatunk. Ahogy teltek a percek feljött
bennünk, hogy nem vagyunk álmosak…… induljunk mikor kész vagyunk.
Ez 22:30-kor meg is történt.
A háztól kb 40m-re még egy táskaellenőrzés és egy kérdés: Személyi, útlevél van nálad Kicsim? A válasz: Jogsi
elég lesz, hiszen hivatalos okmány. Én meg marha módján bólogattam.
Adony – Velence…..pályamatrica vásárlás……Siófok, Tesco……épp minden pénztár zárva volt (0-24-es
nyitvatartásnál??)….OK, akkor haladjunk.
Valahol Balatonszentgyörgynél nemrég nyilt egy Shell kút. Itt tankolás, és cigi. Ekkor vettem észre a FŐ
BAJT….
A gumim már kopottas volt, de a poén, hogy a kopásjelző még jót mutatot, mivel az nem középen van, hanem
egy kicsit oldalt. Igen ám, de a héten volt 2-3 vészfékezésem pár köcsög autós miatt, akik bevágtak elém, majd a
sárga lámpára rásatuztak.
Szóval a gumából kb. 50cm hosszan hiányzott a lényeg: a GUMA… Én ezzel már a hazautat se kockáztattam.

Ekkor olyan 01:23 lehetett…
A kútas srác segítségnyújtó volt, és Ő is telefonálgatott párat, meg Én is, de ugye majd fél 2-kor ki az aki
felveszi?

Egyedül Tompika volt elérhető aki Kéthely, vagy Keszthely útirányt adott. Ebből Kéthely volt közelebb (8,7km)
30-50-közt elcsurogtunk a Bajnokmotor Yamaha szalonjához. Ekkor volt a gáz, hiszen semmi elérhetőség nem
volt kiírva és a neten sincs semmi, ráadásul reggel 9:00-kor nyit.
Még vagy 2 órát telefonálgattunk, de sehol semmi. Egy emberke vette fel (www.gumibox.hu) aki sűrűn
anyázások közepette elküldött a halál faszára, mert épp felkeltettem 2 órakor.
Neki külön gratulálni tudok az üzleti élethez. Nemhogy egy kis extra bevételt produkált volna, adott volna egy
kis önzetlen segítségnyújtást egy bajbajutott embernek, honfitársának, motoros partnernek……nem Ő elküldött a
picsába. Ehhez tényleg csak gratulálni tudok! De gondolom magáról meg a legjobb, legigazabb MAGYART
állítja. Na épp ezért, ezekért szarok bele a nagy Magyarországba, mert ilyen.
3 óra…..még 6 óra a nyitásig. Marcsi bátyuskája is fel lett ébresztve, aki rögtön nekiállt gumira vadászni, de
Somogy-Zala megyében Ő is csak ezeket a lehetőségeket találta. (JA! Ha valaki nem akarja hogy felébreszék az
kapcsolja ki a telefont, vagy ne adja meg nyilvánosan a saját számát)
De végül nem tudtunk mit csinálni.
Fogtam, felállítottam a sátrat a bolt előtt és probáltuk kicsit aludni
Durva volt. A megye legforgalmasabb faluját fogtuk ki, mert 2-3 percenként vagy egy kocsi de inkább kamion
húzott el. Szóval volt „alvás”.

7:40-kor már kész voltam. Kint ténferegtem, elkezdtünk összepakolni mire a boltból kijött a tulaj, hogy „jót
aludtatok?” Az első kérdésem: Ugye nem azt mondod, hogy egész éjjel itt voltál?
Nem….csak hátulról jött be szerintem, vagy a bolt mögött van a lakása……passz , ez nem derült ki.
Mikor látta mi a gond, rögtön mondta hogy nincs gond. Megjön a szerelője és már mehetünk is, mivel egy darab
gumija van pont a méretemben (egy darab, egy márka, egy tipus…..)
Ezt a gumit nézegettem Én is már, és Bp-n olyan 27-28-ért már lehet kapni akcióban…..Itt viszont szereléssel
együtt lett volna majd 44.000ft, de a csóka 39-be odaadta.
OK mehetünk. Itt már dühből mentem, hiszen nem elég hogy 9 órát vesztettünk, de még ez a nem várt (nem erre
a hétre várt kiadás is beesett. Még jó hogy vannak tartalékok, és Marcsi is riadoztatta a barátnőit, akik gyorsan
utaltak a számlájára lét……
Innen már tuti nem fordulok vissza! Olyan isten nincs!!
Vissza az M7-re…..irány Letenye.
Elsőre elmentünk tankolni, majd irány a határ.
Nálam személyi…..Macánál Jogsi…..
Rögtön mondták is, hogy ezzel lehet hazamenni, mivel a horvátok nem EU-sak, és csak egyezményünk van
velük. Azt hittem leesem a motorról….
Elsőre a gumi, utána ez……MI a lesz itt? Visszamentünk Letenyére, ideiglenes személyiért, de ott meg nem
adtak ugye csak ha van nálad születési anyakönyvi kivonat. Baszus! Mutassatok már valakit aki magánál
hordja!!!!
Menjünk Nagykanizsára? Faszomat (és most nem csúnyán akarok beszélni, de ez robbant ki belőlem.)
Kicsimnek tengerpartot akarok mutatni, és fogok is.
Kicsim úgy ült fel a motorra, hogy megyünk Nagykanizsára, de közben már átléptük a Szlovén határt.
Ja ja….hiszen Sengen miatt, ott már meg se állítanak, így ha nem lenne jó a jogsi, az se érdekelt volna.

Végig pályáztunk – és legalább bejárattuk az új gumit – Trojanéig, ahol megálltunk a híres-neves fánkos helyen.
Nagyon jó volt, nagyon jó idő volt…..így innen már nem is mentem vissza a pályára, hanem a kanyargós szlovén
utakon folytattuk az utunkat.

A gáz? Mivel horvátba készültem, a GPS-re csak azt tettem fel és épp előtte töröltem le a szlovén térképet
Szóval csak belső érzésre mentem ami miatt volt is a 4 nap alatt 3db 10-20km-es eltévedés a hülye táblázások
miatt.
Végül 16:30-ra megérkeztünk Bledbe a Bled Campinge.

Gyors sátorverés, zuhany, öltözés és vissza a városba. Már 2x jártam erre, de idő még soha nem volt sétálgatni a
városba.
Elsőre felmentünk a várhoz. Csodás volt, mint mindig.
A felfelé vezető út is jó, de az egész látvány önmagáért beszél. A körbe az ég felé kúszó hegyek látványa, a
Bledi-tó, a vár, a kis sziget……Álomszép

Vagy nem?
Ettünk egy nagy adag fagyit, majd kerestünk egy kajáldát mert a gyomornedvek már igencsak elemükben
voltak Találtunk egy Pizzázót, ahol 7-8€-ért már igen jó pizza volt (Egy sima habi 6-7€ lett volna….amiből
ugye 2-3db-ot simán betudtam volna vágni.)
Már sötét volt hogy visszaértünk a campingbe. Alvás…….
6kor ébredtem. Tengés-lengés, majd 9-kor elindultunk. A mai napra volt beiktatva a tengeres nap.
Útközben egy tankolás és a kihagyott reggeli kv, majd goooo tovább. Ahogy az elmúlt évek tapasztalatai alapján
már tudtam, végig tartottuk az elképzelést. 11-kor már a koperi kikötőben sétáltunk.

Innen egy laza fél óra és Piranba jártuk a kis utcákat,
sikátorokat. Egy kávézóban ismét lecsúszott egy kis
energia, és a pékségben valami lepény (Burek).
Séta....majd kilyukadtunk a partra.
Pancsi? Nanáááá!!!!!!
Visszamentem a mociért, hiszen benne volt minden
ruhánk. Odagurultam a partra és öltözés. Mivel
tengerpart, így kérdeztem Kicsim, hogy a
búvárkodással hogy áll?
Majd meghülyültem mikor azt mondta, hogy még
soha nem látta a tengert a vízszint alatt.
No irány egy árus és DURVA 16eu-ért vettem egy
búvárszemüveget.
Elsőre ódzkodott, majd mikor ráérzett az ízére ki se
lehettet robbantani a tengerből.
Egy csomó kis "ZSAKMANYT" szerzett, aminek úgy
örült, mint egy kisgyerek.
A tenger habjai befogadták kecses kis uszonyait

De sajnos elment 5 óra...indulni kellene, hiszen még a Predjama-i várat meg akartam neki mutatni.
Csináltam pár szexi képet, és indulás. A nőm és a mocim Életem értelmének 2/3-.a

Kb. 80km után már ott is voltunk, közbeiktatva egy LIDL-t. A vár ugyan olyan pompázatos mint 2006-ban volt.

Itt ettünk egyet, sétáltunk, és mivel elment a nap is aludni, így a sátor felé vettük az irányt, hiszen volt még egy
laza 90-es elöttünk.

21:30-ra értünk vissza. Pakolás, zuhany, mosás.....és ennyi.
A táv: kb.360km volt.

És már csütörtök volt…..Végre aludtunk!!! Én 8-kor, Maca majd fel 10-kor ébredt. Gyors pakolás, öltözés és
indulás, hiszen mára is van~volt mutatnivalóm. Kemény 10km és már a Vintgar-szorosba sétáltunk 4-4euert.
Kicsim igazi kis gyerekkorát élte, bár engem sem kellett félteni. 2007-ben a BBT2-ön kb.1,5 óra alatt letudtuk a
sétát a srácokkal (Tompi, Hanó, Fazeres Fecó) most csak oda volt 2 óra, bár jó móka volt. Odafelé tényleg séta,
mászkálás, és majdnem csobbanás Frankó volt

Innen kb. 50km kanyar es mar a Vrsic-hágon is voltunk. Már 3x járok itt, de most volt TÖKÉLETES!
Napsütés, meleg, kicsim....ez kell!!!!!

Felfelé most viszont az 1-es kanyartól mentünk, így 29-ig ugye macskaköves hajtűkanyarok jöttek.
Hát se lefele, se felfele nem élvezet

És ismét 1611m-en áltunk Csak már nem Én és a motorom…..hanem 3-an
Innen irány a sátor...... és láss csodát.....belefutottunk egy kávényi esőbe, mert mikor elkezdett csöpögni pont
megálltunk egy kávéra...és mikor indultunk, el is állt majdnem.
Vissza érkeztünk, gyors vetkőzés és irány a Bledi-tó. Elsőre olyan hideg volt, hogy a heréim eltűntek, de azért
egy másfél órát pancsoltunk.

Mikor elment a nap már nem volt olyan kellemes... így camping, és miért ne....tábortűz mellett vacsora.
Ez se volt laza....begörcsölt a combom...rámjött a hasmenés.....majdnem felgyújtottuk az összes kaját....Maca
kiégette a nadrágját…..szóval röhögtünk folyamatosan és beszélgettünk.
Téma az volt....
A szomszédban egy angol párocska volt....anya es anya....
2 napja azon tűnődtünk hogy ki a domináns, vagyis ki a "ferfi"....nem jöttünk rá, de legalabb váltottunk pár szót.
Én a kisebbik csajra gyanakodtam. Amolyan stramp kiscsaj volt. Rövid haj, rendes testtartás……
A másik egy kicsit nagyobbka….inkább tűnt egy 2 gyermekes anya típusnak. Ő nagyon nem is volt
komunikációs felénk. A kisebbik jött csacsogott…..
És már éjjel volt....
Másnap reggel pakolás es indulás ez a terv….. Még most se tudom hogy merre mentünk….mert csak belőttem
egy irányt is kész.
Miközben pedig itt pötyögök, kicsim olyan szinten simizi a hátam, hogy azt leírni sem tudom.
de ha most abba hagyja akkor kész leszek mert qurva jó.......
A mai nap ez volt az útvonalunk……

És eljött a péntek.
Indulás haza…..
A fizetés is megvolt. Nagyon jól jártunk Valamiért csak 2 napot számláztak, de 2x3 taxot, így a 3 éjszakás
szállásunk 56€ volt 2 főre, sátorral, motorral, minden használattal……vagyis 9,4€/fő/nap ami nagyon jó
No irány haza....de ami biztos, hogy szombaton már otthon ébredünk.
Kb. 9 volt hogy elindultunk.
Terveim szerint ami reggel született meg, az volt, hogy nem pályázunk, hanem irány Trzic onnan pedig
Klagenfurt felé, de a hegy után végig a hegy tővében a 85-82-es úton egészen Ehrenhausen-ig, ahol vissza
Szlovénia és Maribortól pálya….
Trciznél viszont ugye se térkép, se GPS, így rossz helyen fordultam be…..és csak haladtam.
A hely csodaszép volt….

Igen….de sajnos falu-falu-falu….és elérkeztünk egy full emelkedős, murvás, sziklás úthoz….
No gondoltam ilyennel már találkoztam. Egyszerűen kimaradt az aszfalt és kész.
Mikor már vagy 20 perce mentünk felfelé kezdtem gyanakodni, de mikor el-elmentek mellettem a kocsik, akkor
gondoltam jogosan, hogy Ők is mennek valahova…..
Mikor már a 30. Percnél is 1-esbe mentem felfelé és öreg nénike sétált mellettünk síbottal akkor akadtam ki
Merre megyen az út néném? Mire Ő kézzel lábbal hadonászva mondta hogy EJ FIAM ERRE SEMERRE, hiszen
ez egy hegy ….Fordulj vissza……
MI?????
Ilyen emelkedőn, tökig megpakolva?
De ugye mikor elővettem a campingben zsákmányolt térképet akkor döbbentünk meg, hogy biza még 3-400m
emelkedő (kb 5km) és fent vagyunk a csúcson, ahol max a kilátást nézhetjük meg
Itt voltunk:

No innen visszafordulás és első-hátsófékes magánszámba visszaaraszolgatás a homokos, sziklás, murvás
20-30%-os lejtőn…..
Brutális volt….

Azon imádkoztam, hogy a gumik és a fékek bírják
De végre leértem, és Marcsi is utolért. Indulhattunk tovább.
Trzic – Podljubelj- Loibltal – Ferlach – St. Margareten – Bleiburg.
Közel 100km-ert mentünk majd 5 óra alatt? Na ne……így meg fogunk halni, hiszen haza az út 640km.
Útközben megálltunk egy kis tónál ahol megtámadtak minkett a vadkacsák

Némelyik volt olyan bátor, hogy még a kezemből is megette a kajának szánt kakaós kalácsunkat
De menjünk….. Bleiburg után vissza Szlovénia, mert a tervet módosítani kellett…..

Bleiburg – Slovenj Gradec – Valenje…..
Itt megint tankolás, mert 195km van a seggünkben….meg pihenni is kellene.
Valenje – majd Zalecnál ráléptünk a pályára……Irány Maribor – Pince – Letenye…..
Letenyétől pedig halálos pályázás hazafelé.
Már 20 óra volt, hogy hazaértünk. Iszonyat fáradtan, álmosan…..
De Maca is, Én is azt mondom, hogy bár nem volt leszervezve semmi, nem volt elgondolva semmi…..
NAGYON JÓ VOLT EZ A 4 nap kis motorozás.
A vége?
1634,9km
Egy új gumi…..(ezt nem számolom, hiszen ha nem most akkor holnap kellett volna megvenni)
220€ (szállás, kaja, suvenir, benzin) és kb. 21000ft (benzin)
És Kicsim végre megértette, hogy miért nem vonz engem Tunézia……
A homokban mit lehet csinálni 1-2 hétig? És most? 4 nap alatt több emlékez szívott magába, mint eddig
szerintem nagyon sok esetben más 4 napos kirándulások alkalmával.
Az új gumi pedig NAGYON bevált. Úgy lehet betenni a kanyarba ahogy akarom…..Majd ha kész lesz a vidi is,
akkor meg lehet nézni a www.akmt.hu oldalon.
Szóval JÓ VOLT ez a hét de nagyon.
Most már itthon vagyunk…..a beton megkötött…..gyorsan leparketáztam, és dobáljuk vissza a bútorokat……
Holnap pedig vasárnap lévén pihenés…..bár ha jó idő van akkor irány Velence…
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