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No ÜDV mindenkinek!
Megvolt a 2012-es AKMT Évadnyitónk, ami immáron a 9. Évadnyitó ugyebár
A teljes térképet ezen a linken nézhetitek meg: http://g.co/maps/nyz57

Kanyarvadászoknak ajánlatos ugyebár a Gyöngyös – Parádfürdő szakasz, de ennél Andris ajánlott jobbat is. Ezt
a térképen a E és F pont közt találod. BRUTÁLIS!!!!
Zsír aszfalt  - érzésre 290fokos visszafordító kanyarok……csupán a szemből érkező – a sávodba átjövő
LADA1500-asokra vigyázz!!

De akkor csapjunk a közepébe!
Alapban április 8.-ára lett szervezve ez a kis motoros nap, de ugye lett 3-4 fok, a hegyekben meg még havazott
is. Ennek tetejébe húsvét vasárnap volt. Szóval nem lettünk volna így se sokan, de a hideg miatt még Én is azt
mondta: NA NEEEEEE

Vártunk 3 hetet. Mi lett belőle? 30 fok! Napsütés egész nap! Tapadás, jó utak, hangulat és feeling!

Reggel korán keltem, hiszen le kellett mennem jóanyámhoz a Banditáért, majd haza. Öltözés, asszonykámék
holmijának lehurcibálása a kocsiba, ott a gyerekülést, DVD-t átrendezni a gyerkőcnek (Ők mentek
anyósomékhoz). A pakolás közben futottak be Fatyék, és Türelmesék.

8:30-kor indulás (0km)

Asszonykámat a 4-esig kísértem, mert herótja van az M0-ástól. Ott Ő csapot, egy jobbost, mi pedig mentünk
tovább az M0/31 csomópontján lévő Auchan parkolóig, ahol gyűlt tovább a népesség.



10:00-kor indulás innen – immáron a motoromba 56km-rel, és mögöttem 22 motorral.

Végigmentünk a 31-esen, majd rátértünk a 32-esre egészen a Hatvan után lévő MOL kútra, ahol már a Heves
megyeiek vártak ránk 5 motorral. (Ekkor jártam 117km-nél)

Egy kis cigi, ücsi, kv után nyargalásztunk tovább a 3-ason, majd Gyöngyösnél fel a 24-esen egészen
Parádfürdőig. Parádfürdő után van egy balos kanyar. Ott mi egy kis jobbossal letértünk egy erdei útra – és
ameddig lehetett mentünk befelé az Ilona-völgybe.
Megérkeztünk 173km-rel, a tervezettől 27 perces csúszással.

Lepakolás, átöltözés és indul a túra
A neten olyan dolgokat lehet találni, hogy a parkolótól a vízesés 300m. A másik helyen 1300-at írnak….
Ez nem is gond, hiszen a városi paraszt biker mire számít? Vízesés? Akkor menni kell, és a hegyről jön lefelé a
víz No itt nem Menni kell….majd felfelé menni……majd még jobban felfelé…..és a végén már olyan
helyeken hogy út sincs Laza tempóban (na azért nem sétálva) 30 perc alatt felértünk. Tehát elméletileg olyan
1500m lehet a táv.
DE MEGÉRTE!! Nekem legalábbis nagyon tetszett!



Itt csináltunk pár képet, és irány lefelé. No azért az már egyszerűbb és kényelmesebb volt

Amennyit késtünk, annyival hamarabb el is tudtunk indulni, így a tervezett 15 órakor (pár perccel később) már a
24-esen gurultunk egy tankolás után Sirok felé, majd fel 200. Rangú utakon Cerednek.
Ceredet elhagyva jön egy igazi kanyarvadász hely. Erről fent már írtam.
Kanyar, kanyar, kanyar, kanyar, kanyar, kanyar, kanyar…..és végül kiértünk Salgótarjánba egy kis pihit
követően (illetve ajánlattal, hogy aki akar menjen még egy kört).

A 21-es levágtunk Hatvanig.
Itt a banda 2 részre szakadt. A fele a vezetésemmel felmentünk az M3-asra a Hatvan keleti szakaszig, a másik
fele megijedt(?) és bement Hatvanig. Ezzel nem lenne gond, csak Fazeres Facóék meginvitálták a népet egy kis
sütire, kvára – ha már úgy is arra megyünk visszafelé.
TIPP!
- Ha eljössz velem, akkor NÉZD meg a térképet, amit MINDIG megosztok. Azok a pontok FIXEK! De minden
más helyzetet Én, mint túravezető szabad belátásom alapján alakítok.
- Ha eljössz velem, akkor GYERE…..Ne ijedezz Most írásban adom, ha valamikor megbüntetnek az
autópályán, mert olyan szakaszon megyünk, ahol fizetni kell – akkor átvállalom a bírságod!!

A lényeg, hogy valahogy Fazeres Fecóékhoz mindenki befutott akiről tudtam, hogy oda jön majd.
Itt ittam egy kávét, ittam egy jó pohár HIDEG kólát – és Én indultam is, hiszen még volt egy laza 50-es a
családig.

19:30-ra már Jászladányon voltam.
Gyors vetkőzés, és száradás. Iszonyat meleg volt még este is (persze, hiszen a hét elején még csak 10 fokok
voltak)
Este már a családdal telt, és 370km-rel a sejhajomba

Másnap reggel (vasárnap) ébredés….
Na jó…..10 óra kinek mi?
Mint kiderült végre kaptunk kulcsot a szemközti házhoz – mert asszonykám volt férje (12 éve meghalt) – szintén
motoros volt, és annyit tudtam (a forgalmi alapján), hogy ott leledzik egy 150-es ETZ a házba, egyedileg
átalakítva (TANK). De eddig még nem tudtam soha megnézni.
Átmentünk. A nyál összefutott a számba
Nekem nagy szerelemem ez a gép, hiszen 2002-ben ilyenen vizsgáztam. ÉS ez a masina is nagyon egyben volt.
Mint kiderült 6 éve volt utoljára beindítva. Szóval se benzin, se semmi…..
Ha már megvan, akkor após urammal lebeszéltem egy helyet neki, és át is vittük, hogy ha lemegyünk – akkor
legalább nem a falat kell néznem – hanem elkezdem bütykölni.

Szóval az ebéd már vigyorral telt – majd utána egy kis szedelőzködés – és irány haza, hiszen nekem holnap már
meló van (a nyakendősőknek most van a 4 napos hétvégéje). Plusz tanulni kell a technológiát veszettül



2 óra múlva már itthon is voltam……500,1km-rel a motorba.

Érdekesség?
Monorierdőnél beállt egy rendőr az útra…..szépen haladt….
Vége a falunak…..68-al megy.
Basszus Senki nem merte megelőzni!! Én meg ugye nem érek rá – és ugye a kresz is azt írja elő, hogy
mennyivel szabad előzni? Tehát nem véletlenül ment 68-al!
Szépen bevágtam elé szabályosan 90-el landolva (93-al, de, ugye ha mértek a kocsiból, akkor mi van?)
Rányomtam a villogót és mentem tovább.
Kb. jó pár km-rel arrébb van egy kút. Már veszett szomjas voltam – így félreálltam.
Ők is bejöttek, majd tovább is mentek egy biccentéssel.
Nem értem. Ő is ember (a normálisabbja) Ha szopatni akar valakit akkor 75-el megy, és ha bárki megelőzi,
akkor rögtön kiveheti a sorból (hiszen akkor már 95-el kell mennie – és az már egy 30.000-res kérdés)

Összegezve?
Imádnivaló hétvége volt!!!
Már egy hónap sincs, és ismét a lovak közé csaphatunk, hiszen DON BEXI megnősül
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