
Július 25. 

Reggeli ébredés egy nyájterelésre: 

  

Sátorbontás, majd a kofferok felszerelése után 4-500 métert 

motoroztam még a homokban, míg a főútra értem, majd Ulánbátornak 

vettem az irányt. Egy reggeli SMS alapján már vártak a követségen! :) 

Jó idő volt, ezt a lovak is érezték:  

 



Nem sokkal a mongol főváros előtt elértem a 20.000 km-es távolságot 

Győrújbaráttól számítva, így a Ténérébe belekerült az 50.000 km.  

 

Dél múlt, mire némi fogfájással a Bluemon Centerhez, azaz 

Magyarország Ulánbátori Nagykövetségéhez értem. Bejelentkeztem, 

és a végtelenül kedves követéségi dolgozók már ültettek is le az 

igényes és stílusosan berendezett irodák egyikében. Azonnal kávéval 

és édességgel kínáltak. Kicsit röstelltem magamat, hogy az elegáns 

öltönyös urak és csinosan felöltözött hölgyek között  én egy eléggé 

koszos, viseltes motoros ruhában mutatkozom, de sajnos a 

csomagomban nem volt az alkalomhoz illő öltözék. Egy nagyon jó 

hangulatú beszélgetés vette kezdetét a követség dolgozóival, akiknek 

ezúton  is nagyon köszönöm a kedves fogadtatást. Külön köszönet a 

„falubelimnek”, aki a kisalföldben megjelent cikken keresztül talált 

rám és szervezte meg a követségi fogadást, ill. sajtótájékoztatót. 

KÖSZÖNÖM!  

  

  



A nagykövet Úrral: 

 

A sajtó munkatársaival: 

 

Két mongol újságtól is érkeztek riporterek, akiknek jó 20 perces 

interjúban válaszoltam a kérdésekre. A kedves hölgyek a motorral is 

fénykékpezkedni szerettek volna, amit egy aláírás ellenében meg is 

tehettek.  

 



A mongol sajtóban megjelent cikk:  

 

Mongolul:  http://news.gogo.mn/r/189545 

Angolul:    http://mongolia.gogo.mn/r/154155 

http://news.gogo.mn/r/189545
http://mongolia.gogo.mn/r/154155


 

Egy meglehetősen nagy segítséget kaptam a követség dolgozóitól, 

méghozzá fogászati ügyben. Még Kazahsztánban haraptam rá egy nem 

várt csontszilánkra, amely letört a fogamból egy jó darabot. Nem 

voltak egetverő fájdalmaim emiatt, de azért éreztem, hogy azon a 

környéken nincsenek rendben a dolgok… Rendesen tisztítani sem 

tudtam azt a tájékot, így mindenképpen meg szerettem volna nézetni. 

Pik-pak 1 telefonjába került Editnek és már meg is volt az időpont egy 

szuper mongol fogorvosnál másnap reggel 8-ra. 

 

Július 26. 

 A hölgy kitűnő munkát végzett. Az rendelő felszereltsége még nem 

érte el a Magyarországon megszokottat, de a teljesen egyedül dolgozó 

-mellesleg egyetemi tanár hölgy- nagy szakértelemmel és gyorsan  

látta el a fogamat. A letört darabot megkaptam, a pótlást pedig 

másnap már terhelhettem is. Kiváló!  Szegény hölgy egy kicsit küzdött 

velem…. Hogy miért???  Hmmm. Szóval reggeli nélkül mentem a 

fogászatra, egy kicsit éhesen… A fogorvosi szék pedig egy ablak mellett 

volt, ahonnan kiváló kilátás nyílt egy Burger King-re, azaz már egy 

régen vágyott „európai” étteremre… Na most mindenki ismeri a Pavlov 

kutyája kísérletet ugye????    

Fizettem, megköszöntem, elbúcsúztam. A követségre egy 5 perces 

sétával visszatértem, majd földimmel és feleségével egy kellemeset 

beszélgettem. Ezután visszamotoroztam az Oázis kávézóba, ahol a 

előző nap a svájci barátaimmal már lefoglaltuk a jurtát.  

 



A sarkokat kilőtték a magyarok.  Balra lent Turucz Tibi matricája, 

jobbra fent a székely srácok, Oszi és Dini matricája, balra fent pedig a 

HUNomád és Győrújbarát címere! Kár, hogy Laci idén nem tudta a saját 

matricáját jobbra le felragasztani. Reméljük a jövőben kilövi az üres 

sarkot.  

 

 

 

 



Mivel az Oázist egy osztrák és német páros alapította, a konyha is 

európaira volt hangolva, így ettem egy jóóóóóóóóó kis bécsi szeletet. 

Hát ez már nagyon kellett!!!  

 

A kiszolgálás bizalmi alapon megy. Mindenki iszik amit szeretne  ezt 

felírja a személyes lapjára és távozáskor fizet. A hely nagyon jól 

szervezett, rendezett, tiszta és igényes. Mosási és szervizelési 

lehetőség is van. Lehet aludni jurtában ill. szobában. Sajnos az internet 

lassú, de van!  

Az oázis kávézó és 

vendégház egyébként a 

„világjárók” ismert és 

közkedvelt helye. Jelen 

esetben  8-9 motoros 3-

4 autós és 1-2 kisbuszos, 

ill. kamionos tartózkod-

ott a helyen. Ha valaki 

Mongóliában jár csak 

ajánlani tudom ezt a 

kitűnő kávézót!  

  



 

Kb 2 euróért kimosták az összes ruhámat: 

 

Ezek szerint 10 kilót fogytam???? 

 

 



Pár pillanatkép az Oázisból: 

 

 



 

 



 

A jófajta ebéd után nekieredtem, hogy felkeressem Dzsingisz mongol 

nagykán monumentális szobrát és a teknős sziklát:  

 



 

 



 

A teknős sziklánál egy kellemeset vacsoráztam, majd visszaindultam az 

alig 50 km-re lévő Oázisba. Fél úton megálltam, hogy végre vásároljak 

egy kis kumiszt. Anélkül, nem hagyhatom el Mongóliát, hogy a nemzeti 

italt meg ne kóstoltam volna…  

  



És már mérte is nekem a hölgy a méretes tartóból: 

 

Fehér motorhoz fehér ital:  

 

  

 



Az oázisban bedobtam a közösbe, mert 1 literrel azért mégsem 

birkóztam meg… Háát, az átlag értékelés 6-7 ember véleménye alapján 

2,47 a 10-es listán.  A csapat nagy része visszatért a sörhöz.  (én is) 

 

Június 27. 

Pár FF után búcsúztunk az Oázistól. Sajnos a előző napi mosás nagyon 

alapos volt, így a feliratok 80 %-a lemosódott a motorról.  

Újragyűjtöm!  

Sarahval és Michaellel, a svájci párossal útnak eredtünk az orosz határ 

felé. Nem tudom mivel érdemeltem ki a sorstól, de megint egy első 

defekttel „jutalmazott meg”…  

 



 

 

Köszönet Michalenek a segítségért. Fél óra múlva már robogtunk is 

tovább. 

 

Különösebb esemény nem történt az úton. A határátkelés mongol 

részről gyorsan ment. Vigyáznom kellett, hogy melyik határállomáson 

melyik útlevelet veszem elő… A mongol hölgy végiglapozta a 

passportot, amelyikben a mongol vízum volt, de nem találta benne az 



oroszt…. Furán nézett rám, hogy hogy akarok én Oroszországba lépni… 

Mutattam neki a második útlevelem, amelyben az orosz vízum volt.  Na 

akkor még furábban nézett….. Végül elköszönt és inkább ne is lássuk 

többet egymást tekintettel a következő utazót kérte. :D 

 Az orosz oldal már nem volt ilyen „hirtelen”. Sajnos az előttünk lévő 

férfinél egy elemlámpának álcázott sokkolót találtak. Pont amilyet 

nemrég az egyik motoros barátomnál láttam. Na volt ám cécó. 

Elvezették, útlevélmásolat, nagyfőnök hívás, stb. stb. 3 órát vártunk, 

mire ránk került a sor… Deklarációs papír töltés, formális vámvizsgálat. 

(semmit nem néztek meg a kofferra ragasztott plakáton kívül) majd 

irány a legközelebbi kis falucska, ahol egy olcsó, de elfogadható szállást 

találtunk. Gyors vacsi, fekvés alvás… 

Július 28. 

Reggeli: 

 



 

FF, mert ugye újra kell gyűjteni: 

 

Majd irány Szibéria a Bajkál tó irányába. Az erődtüzek nyomai 

ugyancsak látszottak több !!!  100 !!! km-en keresztül! 

 



 

Végül megérkeztünk a Bajkál tó melletti Bajkal View Centerbe, szakadó 

esőben… Az utolsó 50 km-en már nem volt kedvünk felöltözni, így 

bőrig áztuk mindhárman. Gyors zuhanyzás egy regisztráció után, majd 

a helyi ABC-ben bevásároltunk,  míg Sarah vacsorát főzött nekünk. Pár 

óra múlva orosz turisták érkeztek, akikkel éjfélig beszélgettem. Az 

egyikük kiválóan beszélt németül és a tiroli Mayrhofenbe jár síelni, 

ahol én is csúsztam már jó párszor. Megkóstoltatták velem az orosz 

„Samagont” nem tudom hogy kell írni ill. ejteni. Szerintük az az igazi 

orosz nemzeti ital és nem a vodka.  Édeskés ízű erős ital volt, amitől 

gyorsan megszédül az ember, ha nem vigyáz… Telefonszámot 

cserétünk, és a lelkemre kötötték, hogy Kazany környékén 

jelentkezzek, mert a németül jól beszélő fiú párja oda valósi, és tud 

javasolni pár látványosságot. Fekvés alvás. 

 

  



Július 29. 

Egy kiadós reggeli után nekivágtunk az Irkutsk-ba vezető útnak: 

 

Pazar szerpentinen motoroztunk a Bajkál tó mellett, amely a föld 

édesvíz tartalékának a 20 %-át tudhatja magáénak és több mint 1600 

m mély… Tiszteletet parancsoló számok ezek! 

Irkutsk-ba értünk: 



 

A svájci páros itt felszállást tervez a Transzszibériai expresszre, hogy a 

Moszkváig tartó útjukat 3 nap és 20 órára csökkentsék. 

 

 



 

Mielőtt a motorokat bekalodázták volna a benzint le kellett engedni 

belőlük. Szegény Gábor kénytelen volt elfogadni a feleslegessé vált 

benzint!!!  Ezúton is köszönöm a negyed tanknyi támogatást!  

(Hogy pont ilyenkor nincs nálam vagy 40 L-re elegendő kanna…grrrr )  

 



Búcsút vettem az argaui barátaimtól, majd sokadszor is egymagamra 

maradva nekivágtam az Olkhon szigethez vezető 270 km-es útnak.  

 

Tipikus szibériai, vééégtelen erdőket kettészelő nyílegyenes út. 

Szerencsémre éppen  bent állt a komp, úgy hogy 2 perc várakozás után 

már vízen is volt a járgány. Minden flottul ment, de a nagy 

kompozásban eszembe jutott, hogy bizony nem sokkal több mint 100 

km-re elegendő benzinem van és a gps szerint a szigeten nincsen 

benzinkút. (A komp előtt még tankolni akartam! A komp előtt 10 km-

el is akartam volna, ha eszemben lett volna….:) ) 



 

Sebaj, nem kevés UAZ tűnt fel a sziget földes útjain (1 km aszfalt sincs) 

és mivel az UAZ benzines, tudtam hogy van ott benzin, csak meg kell 

találni hozzá az „utat”.   



 
Egyenlőre a szállás volt a fontos, így 40 km motorozás után be is 

tévedtem egy szimpatikus helyre, ahol egy teljesen új fa kuckót kaptam 

ugyancsak baráti áron.  

 

Ekkor már jelzett a gyomrom, is hogy nem bánná, ha vacsorával 

kényeztetném, így nekiestem a főzésnek: 



 

Jóvana tudom, ez nem igazi főzés, de olyan jó volt leírni….. 

 

Kínai leves…!!  

A kis tábor lakói összefutottak a motor láttán és indult a kérdezősködés 

na meg az FF: 



 

Végül egy tábortűz mellett kötöttünk ki, és éjfélig nézegették a 

laptopomon a képeket, míg két lány angolról oroszra tolmácsolta a 

hozzá fűzött meglehetősen gyér mesémet.   

 

Július 30. 



Reggelire kása, lekvár, kenyér, tej, túró (fúúúj  ) és kávé ill. tea volt. 

Bőségesen belapátoltam belőle, majd fogmosás, FF és irány a sziget 

legészakabbi csúcsa.  

 

A két „tolmács”. 

 

 



 

Igyekezetem a homokos nyugati partot bejárni. Az 1.5 nap nagyon 

kevés ehhez a csodálatos szigethez, inkább 1.5 hónap kellene, hogy az 

ember rendesen bejárhassa, na de ne legyünk telhetetlenek. Sajnos az 

északi csúcsra túl korán érkezetem, így a tóból nem láttam semmit, 

csak ködöt: 

 



 

 

  



Az út nem volt egyszerű! Ilyen makacs homokkal egész utamon nem 

találkoztam még: 

 

Itt jó 30 cm mély púder finomságú homokra gondoljatok, amibe a sok 

Uaz nyomvályút vágott. Egy könnyű kis krosszmotorral ez biztosan 

élvezetes lett volna, de a megpakolt Ténérével inkább izzasztó volt… 

Szegényem csak szórta hátra a homokot míg gyök 2-vel haladtam 

előre… Végül leküzdöttük a „sivatagot” és elértem a célt. A homokos 

rész előtt egy sorompóval találkoztam, ahol belépőt szedtek. Az 

egyenruhás srácok szerettek volna tőlem magyar forintot kapni a 

gyűjteményükbe (itt 1-1 érmére gondoljatok, ne korrupcióra) de 

sajnos nem volt nálam a magyar valutából.   Mindenképpen szuvenírt 

kértek így ezt kapták a kocsijukra:  

 



A visszafelé úton benéztem a kis Uzur faluba, ahol orosz és ukrán 

srácokkal találkoztam. Németországban éltek mindketten és profi 

fotósok. Készült rólam is pár beállított kép, melyet ígéretük szerint 

interneten elküldenek. Egy drónos videó is készült, melyből itt egy kép: 

 

Közben egy kis zenét is hallgattunk Natasától, a szintén 

Németországban dolgozó orosz lánytól, aki internetes SEO 

keresőoptimalizálással foglalkozik: 

 

 



FF: 

 

 

Itt ismertem meg két pocakos, kedves orosz emberkét, akik fel voltak 

szerelve mindennel, amire a Bajkál tónál szükség lehet. 



Toyota Hilux, csónak + motor, pecabotok, rengeteg pia, ééééés 10 liter 

tartalék benzin…   Na ki találja ki, hogy mi lett a vége??? Igeeeen!!! 

 

Így meg is oldódott a benzin problémám, ugyanis  a 10 liter felét 

megkaptam. A kedves urak semmit nem fogadtak el a segítségért! Hát 

ennyit az orosz „agresszív” emberekről…  



A sziget „fővárosába” Khuzhirba visszavezető úton nem kifejezetten a 

kigyúrt utakat kerestem. Irányt lőttem be és keresztül kasul gázoltam 

a mezőn: 

 

A szerencse velem volt, így nem 

akadt az utamba se méretes kő se 

méretes lyuk. A homokkal visszafelé 

is megküzdöttem. Szegény motor 

egyszer le is feküdt pihenni, de 

azonnal kerékre parancsoltam és 

már szórta is újra a homokot!  

 

 



Pár „sivár” pillanatkép a sziget nyugati partjáról: 

 

 



 

 



 

„Csak” valami ilyenre számítson az ember, ha az Olkhonra szeretne 

menni…. Ha valaki keletnek veszi az irányt, ezt a szigetet nagyon tudom 

ajánlani!!!   

D.u. 5 felé járt az idő, mikor a térképen ezt a helyet néztem ki 

magamnak sátorhelynek: 

 



Oda is motoroztam, mikor egy közeli kávézó előtt egy régi 1000-es 

Kawasaki sportmotort láttam meg. Messziről integetett a tulajdonosa 

Stanislav és a párja.  

 

Kedves emberek voltak, és azonnal a filcet kérték: 

 



Beültünk egy közös vacsorára.  A kommunikáció nagyon nehéz volt, 

mert az orosz páros kb. 30 német és 20 angol szóból álló idegen nyelvi 

palettát tudott felmutatni, az én 20-30 orosz szómmal szemben.  

Később kiderült, hogy a fiú 10, azaz tíz évig tanult az iskolában 

németet. (Illetve csak próbálták tanítani, mert neki akkoriban a 

Warcraft és a Counter Strike számítógépes játékok vették el az idejét. 

) 

Egy finom helyi vacsora után:  

 

összebarátkoztuk a kávézó mongol származású tulajdonosával, aki 

tolmácsként is funkcionált, ugyanis kiválóan beszélt angolul, oroszul és 

elég jól németül is.  



A kávézó szállást is kínált, 

így úgy döntöttünk, hogy 

megszállunk itt a 600 

rubeles szobában. 

További 200 rubelért az 

igazi orosz „bányát” azaz 

szaunát is befűtötte 

nekünk a tulaj.  

 Meg is volt a program.  

 

Vacsora után egy sör, majd irány a 17 fokos Bajkál egy jó kis fürdőzésre, 

utána pedig szauna. Így is lett: 

          

3 Medve orosz sör                           Versenyfutás a tóban!  

 

Egy kellemes úszás után visszasétáltunk az alig 100 m-re lévő 

szállásunkra, ahol már forró volt a szauna. 



 

Stanislav ragaszkodott hozzá, hogy a szaunában sörözni kell orosz 

módra… Szerencsére nem a vodkát erőltette, így a sört azonnal ki is 

izzadtuk.   

 

 

 

 

A  

 

 

A fás kazánnal befűtött 60-70 fokos szauna.  



A bal oldalon látható nyeles edénnyel mertünk a fehér tartókban lévő 

hideg vízből és locsoltuk egymást! A szauna nem a legmodernebb finn 

szauna volt, de a maga egyszerűségével több élményt adott, mint akár 

milyen szauna komplexum! Éjjel tűzijátékot láttunk és a jó humorral 

megáldott mongol tulaj már jött is, hogy ezt a mi tiszteletünkre 

szervezte.   

 

Este megosztottuk a feladatok. Stanslav zenélt, párja főzött, én pedig 

szurkoltam Nekik és kezeltem a benzinfőzőt.   Fekvés, majd egy 

kiadós alvás. 

  



Június 31. 

9 órakor ébredtünk és ígéretem szerint meghívtam az orosz párost 

reggelire, mivel az éjszakai menüt Ők szolgáltatták. 

   

Közben Ők sok hasznos információt megtudtak a Bajkál tóról és az 

Olkhon szigetről. Én is meghallgattam az érdekes előadást, de nem 

tudtam meg semmit, csak hogy „balsoly, meg hogy ocsiny kraszivij”, 

azaz nagy és nagyon szép.   

Eljött a búcsú pillanata: 

 A szimpatikus könnyű 

atléta és testnevelés 

tanár fiú lelkére 

kötöttem, hogy azzal a 

felpakolt 1000-es 

Kawasakival két 

személlyel ne menjen 

neki a homoknak, mert 

a rajta lévő gumikkal 

esélytelen hogy 10 m-

nél többet haladjon. 

Remélem megfogadta, bár azt hozzátetter, hogy „rassen krézi 

edvencsör”.  Hát ha annak nekimegy, akkor tényleg „krézi”  

  



Kaptam egy bemutatót az orosz mezitlábas gátfutásból: 

 

Írtunk a kávéző vendégtáblájára:  

 



Majd Ők északnak, én pedig a sziget déli része felé vettem az irányt.  

A kompnál minden autós kedvesen előre tessékelt, így 10 perc 

várakozás után elhagytam a túra egyik fénypontját, az Olkhon szigetet: 

 

 Az első benzinkútnál púposra tankoltam a motoromat fiiiinom kis jó 

minőségű orosz 95-ösből, majd belőttem az irkutski irányt és húztam 

a gázt.  Közben találkoztam szarvassal ill. medvével is: 

   

 

  



Jó 3 óra alatt újra Irkutskba értem. 

 

A város hatalmas. Nem gondoltam, hogy majd 600.000 ember él itt. 

Mivel olajcserét terveztem, a navimban kerestem egy motoros boltot 

és odavágtattam. Jaaa, hogy vasárnap van… Szuper érzés hogy pár 

hónapja fogalmam sincs, hogy éppen milyen nap van. Ajánlom 

mindenkinek, hogy ezt próbálja ki.  Szerencsémre, a bolt tulaja egy 

szorgos 50-es férfi, vasárnap is az üzletben volt és beinvitált. 

Elővezettem a olajcserés kívánságot, majd azonnal telefonálásba 

kezdett. Alexandert hívta, aki csak 7főn reggel 10-re vállalta a cserét. 

Ez nekem megfelelt, így a kínált japán kávét elfogadva beszélgettünk 

egyet, és elbúcsúztam, hogy szállást keressek. Egy csinos pizzéria előtt 

álltam meg, hogy lecsekkoljam van-e internet? Szerencsémre a 

parkolóban is szuperül lehetett fogni a free Wifi-t így a booking-on 

azonnal foglaltam egy jó árban lévő Apartmant a szerviztől nem 

messze.  

  



Nem gondoltam, hogy ilyen igényes lesz: 

 

Már forgott is a mosógép dobja a ruháimmal én pedig mentem le a 

közeli bevásárló központba, hogy vacsit és reggelit intézzek 

magamnak.  Íme a vacsi:  

 



A nettel egy kicsit meggyűlt a bajom, ugyanis a szupergyors net 10 

percenként megszakadt. Gondoltam áramszünetet imitálva kihúzom a 

modemet és várok egy kicsit, hátha jobb lesz… Visszadugtam és 

onnantól fogva soha többé nem volt internet…. „Hát jobb vóóót, mint 

lett…” hogy keresztapám mondását idézzem….  Fekvés és nyugtalan 

alvás. Éjjel 1-kor megébredtem és nem bírtam visszaaludni… Filmnézés 

lett 3-ig, majd kómás ébredés 7kor… 

Augusztus 1. 

Ébredés, a megszáradt ruhák összehajtogatása, liftezés a hatodikról, a 

motor felpakolása és búcsúzás a néniktől. A portás nénink már 

körbeállták a motort és mit akartak? Igeeen: 

 

Nagyon kedvesek voltak.  1000-szer a lelkemre kötötték, hogy nagyon 

vigyázzak, mikor az egyikük eltűnt és 1 perc múlva egy szent képpel 

tért vissza és a kezembe nyomta, hogy ez majd vigyáz rám! Hasonló 

aggódást láttam a szemükben, mint Édesanyáméban, de ugyan úgy 

nyugtattam meg Őket! Csak semmi pánik, minden Oké lesz!!!    

Irány Alexander műhelye: 

Mintha összebeszéltem volna Tibivel….pedig nem!!! Feltételezem, 

hogy Ő is garmin OSM kártyákat használt, így Irkutskban Neki is ezt a 



motoros műhelyt dobta ki a navi…. Íme harmadszor is egymás mellé 

kerültek a matricák: 

 

Alexander gyorsan és pontosan végezte a munkáját. Motul olajat 

kapott a Yamaha, így Barátiig már ezzel kell muzsikálnia. Muzsikáll is, a 

hangjánál számomra már csak egy hegedű hangja szebb…  A hátsó 

rugóstagot is egy kicsit feszesebbre állítottam! Ki tudja, hátha találok 

az úton hazafelé valami „Kincset”, amit haza akarok vinni. ;) 



Mivel a Mitas hátsóm rendesen kopik elgondolkodtam a gumicserén, 

de ezt a típust most nem vállaltam be…. : 

    

 A friss olajjal nekivágtam Krasznojarszk irányának. Irkutskól a tábla 

szerint 1050 km. Fantasztikus távolságok vannak ebben a bődületes 

országban két nagyváros között… Füldugó be, Head set indít és Blues 

Company-ra motoroztam egészen Tulunig, ahol egy közepes minőségű 

szállást találtam gyors nettel. Nem sietek, úgy gondoltam bevárom 

Hette barátomat, így együtt motorozhatunk majd Moszkváig.  



Augusztus 2. 

Szakadó esőre ébredtem, és a neten megnézve nem is lesz jobb holnap 

reggelig. Összekötöm a kellemest a hasznossal. Ma megírom a blogot, 

bevárom Hettét és száraz maradok. Nem sietős, így a mai napon a 

motor is pihenhet. Bár szegényem az esőn van, így átgondoltam, hogy 

besamponozom és pár óra alatt tisztára varázsolja az időjárás, de végül 

elvetettem az 5letet.  Szegény feliratok nem díjaznák a sampont.  

Egyéb esemény nem történt, indulok ebédet vásárolni.  

 

 

 


