
Augusztus 14. 

A extrém parkból esőruhában startoltam el. A jól bevált norvég 

honlapon előre benéztem, hogy mire számítsak. Szerencsére tévedtek, 

mert az eső csak fenyegetett, de már csak a moszkvai célom előtt egy 

30-40 km-el eredt el. Aznapra nem volt nagy etap betervezve, épp csak 

a Seremetyjevói reptér közelében foglalt szállásomig akartam eljutni. 

Ekkor még a családból sem sejtette senki, hogy miért foglalok én a 

reptér mellett a belvárostól vagy 30 km-re szállást…  Végül 

megérkeztem Moszkva külvárosába. Egy kellemes kis étteremben 

megebédeltem, majd a körgyűrűk felé vettem az irányt. Nem hosszú, 

ez a gyűrű, „csak” 109 km….:) Moszkva óóóóóriási, haaaaaatalmas 

város, a hozzá tartozó rengeteg autóval és dugóval. A lámpák és az 

útépítések a bevezető szakaszon kilométeres sorokat okoztak, így a 

Ténéré minden képességét kihasználva a leálló sáv mellett kigyúrt 

földes/sáros úton, a motor által járható járdán, árkon és útépítési 

terülten némi szabályt megszegve törtem az utat a cél felé. Ha beállok 

az autójukból már kiszállt és látványosan unatkozó várakozok közé, 

garantáltan 4-5 órát elveszítettem volna. Végül check in, majd fekvés 

alvás.  

Augusztus 15.  

Egy közepesnek sem mondható reggeli után esernyőkeresésbe 

kezdtem. A hotel recepcióján csak rázták a fejüket. Persze nekem a 

motorban nem volt, deeee a rém kedves konyhás néni már hozta is az 

Ő kis privát esernyőjét, hogy ezt elvihetem. Miért is? Később, még a 

magyar hírekben is bemondták, hogy Moszkvában rekord mennyiségű 

eső esett le augusztus 15-én. Így az esős orosz fővárosnak estem neki 

tömegközlekedéssel. No lássuk, hogyan közlekednek az oroszok és mit 

tud kezdeni az itteni tömegközlekedéssel az amerikai google maps. 

  



1.5 km-es séta a szakadó esőben: 

 
majd 23 megálló a 851-es busszal, ami az orrom előtt ment el, után 9 

állomás a 2-es metróval és végül majd 1 km séta a vörös térig. 



  



 

Gond nélkül a legkisebb eltévedést is mellőzve jutottam be a orosz 

birodalom szívébe. Nem olyan nehéz ez, hisz annak idején 1987-ben a 

német Mathias Rust-nak is sikerült: 

http://24.hu/tudomany/2015/05/28/egy-tini-jatszotta-ki-a-voros-

hadsereget/ 

        



Szóval a nagyvárosi közlekedés kiválóan meg van oldva. A jegyek RFID-

s chipkártyák. 

 

 

Könnyen meglehet, hogy ezeket a chipeket még a korábbi munkaadóm 

gépei ültették az antennára, és azokon a tesztereken futott át, aminek 



a fejlesztésével én is pár évet dolgoztam. A név mindenesetre több, 

mint ismerős….  

A vörös térre érve az eső még mindig nem csillapodott, de pár képet 

azért sikerül lőnöm. Íme: 

 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

A tér melletti GUM luxusáruház: 

 



 



 

Az aluljáró egy stílusos képpel: 

 

Kora délutánra már teljesen átáztam, a nadrágomat és a cipőmet nem 

védte az esernyő, így visszavágytam a szállásra. A korábbi módszerrel, 

megint csak csont nélkül vissza tömeg közlekedtem. Sokkal flottabbul, 



ment, mint gondoltam. A kiruccanás után még inkább 

megfogalmazódott bennem, hogy Moszkvában minden megvan. 

Aznap csak napsütésben szenvedtek hiányt. A polcok roskadoznak az 

áruktól, az utakon rengeteg autó jár, melyek jelentős része luxus 

kategóriás. Nincs ott hiány semmiben! 

A szállásra visszasétálva betértem egy még szoci stílusú külvárosi 

étterembe, ahol nagyon jót falatoztam. Betérésem nem titkolt 

szándéka az is volt, hogy a 1 %-on álló telefonomat feltöltsem, 

különben emlékezetből kellett volna visszasétálnom, ami nem biztos, 

hogy elsőre sikerült volna… A kedves pincérnőnek nem volt töltője, de 

a szakácsnak már igen!  Jó fél óra múlva 30%-os töltöttséggel 

nekiindultam a lezáró sétának és betértem a szomszédos boltba, hogy 

némi elemorzsiát és kartontobozt szerezzek be. A doboznak még 

jelentősége lesz!    

A szállásra visszaérve lebontottam a szobámban felvert sátrat.  (meg 

kellet valahol szárítani.  ) 

  

Majd egy kis postakeresés után vártam a 23:00 órát. Eljött…. Csepegő 

esőben pattantam a hálás öreg kétkerekűre és kimotoroztam az 5 km-

re lévő reptérre. Fél 1 volt mire az Aeroflot Budapest – Moszkva 

járatának utasai a 4-es terminálnál kisétáltak. Volt köztük egy valaki, 

akire már régóta vártam. Egyre inkább bebizonyosodott, hogy a 

tervünk sikerült. Pakolás a motorra, vissza a szállásra, majd fekvés 

alvás…  

  



Augusztus   16. 

A facebook-ról már ismert találós kérdést többen is megfejtették. 

 

Ki található a képen, akivel együtt folytatjuk majd az utat? A helytelen, 

de kreatív „a kutya” válasz  nem nyert, de nagyot mulattunk rajta. A 

többiek viszont eltalálták! IGEEEEN, a párom!!!!! 

 



Hajni nagyon belevaló, hogy Moszkvába kirepülve 3000 km 

motorozást tervezett velem egészen Barátiig. Ettől még a kutya is 

dobott egy hátast (oldalast).  

A korábbi blogokban a figyelmesek már olvashatták, hogy Irkutskban 

én húztam a központi rugóstagon…. „Hátha valami Kincset haza kell 

vinni….” A reptér melletti szállás is gyanús lehetett…  Sikerült a terv. 

Mindketten szuper boldogok voltunk!  Következett az újrapakolás, hisz 

a hátsó ülést elfoglaló hengerzsák helyére szükség volt. No ezért 

szereztem én előző nap kartondobozt. Naná, hogy vodkás doboz volt, 

másra nem is számítottam!        

Pakolás: 

 

  



A mellőzhető cuccok becsomagolása: 

 

A korábban megtalált postán a várakozás: 

 

 

 



A gondosan és masszívan becsomagolt doboz kibontása….(kis 

zsörtölődés mellett) 

 

Majd a kibontott csomag újra csomagolása a hátsó szabvány méretű 

orosz postai kartondobozba. Nem is értem, hogy a vodkát miért nem 

szabvány dobozban szállítják???  

Gondoltuk gyors feladás, és mivel csak 2500 Rubel kézpénzem volt, 

kártyával fizetés és illa berek. Erre kaptunk 4 példányos 

vámnyilatkozatot, (orosz és francia nyelven). A franciát a mai napig 

nem értjük… ill. egy infót, hogy itt márpedig csak a ropogós rubelt 

fogadják el és ezen kívül semmilyen plasztikkártyát… A postás hölgy 

viszont megnyugtatott, hogy a 2500 rubel bőven elég lesz… (nehezen 

akartam elhinni, de Ő a szaki) Egy atomrendes fiatal, angolul jól 

beszélő srác segített az űrlapok kitöltésében. Már réééges régen 

végzett a dolgával, de jó 20 percet beáldozott azért, hogy segítsen 

nekünk.  Lenyűgözően kedves volt. 



 

 

Hajni szorgalmasan kitöltötte a mezőket. A hiányzókat az orosz 

segítőnk, majd irány a háttérben látható csomagbeadó ablak. A hölgy 

konstatálta, hogy a csomag Magyarországra megy. Na oda már nem 

lesz elég a 2500 rubel, hanem 2700 kell. Ugye-ugye….. gondoltuk!!!  

Na most akkor mi lesz? Irány automatát keresni? A segítő emberünk 

már rakta is le a hiányzó 200 rubelt.  Hajnival összenéztünk és már 

kerestük is a tárcánkat. 5 dolláros és 10 eurós volt nálunk, így 

kérdeztük, hogy melyiket szeretné. Ezt a postán kívül kb. 1000 

pénzváltóban be tudja váltani és a tartozásunk vastagon ki van 

elégítve. Nem fogadta el!!! Már azt néztem melyik zsebébe tudnám 

beletenni, de a világért sem akarta elfogadni. Köszönt, sok szerencsét 

kívánt és eliszkolt! Készek voltunk! Nem hogy önzetlenül segített 

ebben a rohanó világban, de még pénzt is áldozott ránk! Távozásunk 

előtt egy szimpatikus lánnyal is szóba elegyedtünk, aki fonal helyett 

régi magnószalagból kötött sálat és sapkát a barátjának.  Haláli figura 

volt, jót nevettünk! 

 

 



 

A postáról kiérve a segítő emberünk az autójával szöszmötölt és 

odakanyarodtunk hozzá. Meg szerettük volna hívni egy ebédre, de 

legalább egy italra. Nem fogadta el, mert sietett haza a családjához. 

Akkor nyúltam és a bal zsebembe a zsebkendőmért, mikor is 300 Rubel 

akadt a kezembe, amit a hazaküldött „kamu” pénztárcából vettem ki 

és a nagy kapkodásban nem a valós tárcába tettem, csak gyorsan a 

zsebembe. Nagyot csodálkoztunk ezen a szerencsén, és tartozást nem 

magunk mögött hagyva kiegyenlítettük a számlát, amit elsőre még 



akkor sem akart elfogadni a férfi. Másodikra már nem volt esélye 

visszautasítani!!! 

Később megjelölt mindkettőnket az ajándék matrica alapján való 

kutakodása után. Íme, a postán szívesen segítő férfi, Roman: 

 

A csomagos kalandok után visszarobogtunk a szállásunk felé, és a már 

ismert szakácsálltaltelefontöltőkölcsönzős helyen ettünk egy finom 

vacsit. És mivel még szabadságon vagyunk egy jófajta desszertet is: 

 



Augusztus 17. 

Az alsó kategóriás reggeli nem lett jobb, így félig megtelt gyomorral 

nekivágtunk a Moszkvától nyugatra vezető főútnak. Eső híre sehol, így 

jól is haladtunk. Egy benzinkúton kiegészítettük a reggelit és katona 

sapkákat próbáltunk! „pajancs!!!!” 

 



 

Mivel Hajni szorgalmasan felkészült és útleírást készített Barátiig, 

tudtuk 2-3 napra előre, hogy hol szeretnénk majd megszállni. Az első 

egy faházakkal ellátott üdülő komplexum volt, egy nagy tóval. 

Sajnos a megérkezéskor rögtön szerszámot kellett kérnünk, mert a 

leterhelt motor hátulja, annyira leült, hogy a lánc a felső láncvezetőbe 

már a kisebb gödröknél is beleért. Ezt tisztán lehetett hallani, mert a 

gumigörgőt már régen letépte. Nem egészséges, ha a lánc egy 

fémcsapba beleér, így  a kényszermegoldást választva egyszerűen 

eltávolítottuk ezt a csapot. (fórumokon olvasva nem én vagyok az első, 

aki ezt meglépte… ) 

A legegyszerűbb és leggyorsabb választás volt körbefúrni, majd egy jól 

irányzott kalapácsütéssel eltávolítani a nem kívánt alkatrészt: 

    



Mivel a bukócső is ide volt rögzítve, egy bilincs segítségével azt is újra 

fixáltuk, így kiiktattuk az egyetlen két személyből és csomagokból 

eredő problémánkat.  

 

Az üdülő komplexum karbantartóinak ezúton is köszönjük a kölcsön 

fúrógépet és a bilincset!  

  



Szállásfoglalás, majd irány vacsorának valót fogni: 

   

A horgász gyökerekkel is rendelkező párom már ki is fogta a frankót: 

 

 



Ennek ellenére úgy döntöttünk, hogy az étteremben eszünk. 

A vacsi előtt még betértünk egy kacsalábon forgó házikóba is: 

 

Majd az ugyancsak igényes rönkfa építésű bárban kivárunk azt a fél 

órát, amíg nyomtattak nekünk angol nyelvű étlapot...  



 

Vacsi után rövid séta: 

 

Majd fekvésalvás. 

 

 



Augusztus 18. 

Esőre kell készülődni… Sötét felhők gyülekeztek így reggel rögtön 

beöltöztünk. Egy kis járdás szabálysértés, de másként nem tudtuk 

(inkább akartuk) megközelíteni a faházat: 

  

Sajnos aznap  a norvég időjós nem tévedett. Esett rendesen nem kis 

hullámokban. Az orosz – lett határon is megsiratta a medve birodalma, 

hogy a HUNomád csapat elhagyja Oroszországot… (Jaj de kis nyálas lett 

ez a mondat…)   

Végül Lettországban egy nagyon csinos kis rönkházban találtunk 

szállást. Úgy tűnik ráálltunk a rönk dolgokra…   Bevásároltunk estére 

és a kis konyhában elkészült a csirkevacsi. A nap is kisütött. Szuper volt: 

 



 

 

Megkóstoltam a 0.568 literes lett sört, majd evés-ivás után egy kis 

levezető mozgás következett: 

 



 

Holdnézés, fekvésalvás. 

 

 

 

 



Augusztus 19. 

Reggel a büszke már várta, hogy újra pötyöghessen: 

 

Egy kiadós Hajni által készített fincsi reggeli után pattantunk a vasra és 

már robogtunk is Lettország belsejébe.   

Szerencsénkre szuper jó idő kísérte a rengeteg meglámpázott 

útépítést. Volt vagy 10-12 darab míg Cesis-ig értünk. 

 

 

 



Lettország nagyon szép. Sok-sok gyönyörűen karbantartott és igényes 

portát láttunk. Pázsitot rajzolni nem lehet olyan szépet, mint amilyen 

ott volt.  

 

Az útjaik jók, a zöld terület végtelennek tűnő, sok-sok apró tóval 

megfűszerezve: 

 



 

Cesis városkában megebédeltünk, majd egy jó kis séta után 

továbbindultunk a Siguldában előre kinézett kempingünkbe.  

 



 

 

 

 

 

 



Itt pedig már a csinos kis kempingben készül a finom vacsi.  

 

Sajnos sónk nem volt, így a szomszédságban sátrat állító hátizsákos 

túrán lévő német-francia párossal összebarátkozva az Ő 

fűszerkeverékükkel ízesítettük a főztet.  

Strandlátogatás: 

 



Majd irány bobozni: 

 

 

 

  



Augusztus 20. 

Még előző nap kiszúrtuk, hogy itt lehet vízitúrázni és iziben 

jelentkeztünk is egy 25 km-es etapra. Negyed 10-kor egy jó kis reggeli 

után már tobzódtunk is egy terepjárónál, amivel elfuvaroztak minket a 

start helyszínére. Aki kért kapott mentőmellényt, aki bérelt kapott 

vízálló táskát.  Goo! A lettek lazák. Mindenféle kérdés ill. instrukció 

nélkül, „netek” ott a kajak vagy kenu, mehettek. Hát mi mentünk.  

Kenut választottunk és már húztuk is az evezőket: 

 

 

Mindkettőnk szeret a vízen, így nagyon élveztük. A folyó színe 

sötétbarna volt. Tippünk szerint a helyi talaj színezte meg, és mivel 

több strand mellett is elmentünk, feltételeztük, hogy simán alkalmas 

fürdésre. Ennek ellenére erre nem került sor.  

  



A képek viszont magukért beszélnek: 

 

 



 

 



 

Egy jót eveztünk és élveztük a csodaszép időt. Amikor kezdett unalmas 

lenni, akkor megfordultunk és tolatva haladtunk lefelé, ill. eveztünk az 

árral szembe. Jól elszórakoztunk.  Kis idő múlva vízi vendégek 

érkeztek nem titkolt étkezési szándékkel…  Mivel fel voltunk pakolva 

elemorzsiával kacsaetetésbe kezdtünk!  

 

 

 



 

A kacsák az etetést pár látványos landolással köszönték. Ezeket 

lencsevégre kaptuk, majd lapátot ragadtunk.  

 

  



A jó 3.5 órás túra után kikötöttünk a híd után balra fekvő kempingben 

és sátorbontásba kezdtünk. 

 

 



 

A kajakot motorra váltottuk, nehogy az „öreg vas” besértődjön és Riga 

városának vettük az irányt, ahol egy olcsó de legalább elég lepukkant 

 kempingbe landoltunk. Egy gyors városi vacsi után kb éjjel kettőig 

lakodalmas zenét hallgattunk a sátorban, mely a szomszédos 

csarnokból szűrődött ki. 

Azért lefekvés előtt az ifjú párt meglestük: 

 

Hát persze, hogy stílusosan egy oldalkocsis veteránnal érkeztek.  

 



 

Augusztus 21. 

A lakodalmas hangulatból felébredve a délelőttöt Riga belvárosára, a 

délutánt pedig a motormúzeumra szenteltük.  

 

A csinos belvárosban a végtelenségig szolgáló, megszállott tűzoltót is 

láttunk:  

 



Az épületek szépek a belváros rendezett: 

 



 

Egy kedves bácsi képeslapot kínált nekünk, így úgy döntöttünk, hogy 

hazaüzenünk a szeretteinknek!  

A motoros ruhában történő sétálás tűző napsütésben nem a 

legkellemesebb dolog, így kigurultunk a város túlsó csücskében lévő 

Riga motorkerékpár múzeumhoz. Nem számítottunk hatalmas 

múzeumra, inkább egy kisebb gyűjteményre. 

 

 



Hát rendesen nagyot tévedtünk. Egy kifejezetten jól összeszedett, 

modern, új, nagyon ízléses, sok technikai találmányt bemutató 

ugyancsak ajánlatos múzeumba keveredtünk be, 10 Eurós belépővel. 

Aki erre jár, ne hagyja ki. A keréktől indul a bemutató és gőzgépeken 

át eljuttatja a látogatót egészen a XX. Századi versenytechnikáig. Íme 

pár kedvcsináló fotó: 

 

 

  



Némi magyar vonatkozás: 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

Megtaláltam az első motoromhoz nagyon hasonlító modellt is.  

 

Íme egy 350-es Jawa. Én Édesapámtól egy 250-es örököltem. Na, azzal 

indult az én motoros életem.  

  



Orosz versenytechnika egy Zil versenygép formájában: 

 

Egy kevés telekommunikációs eszköz is ki volt állítva, így Hajni nagy 

telefonállásba kezdett: 

 

  



Én megpróbáltam kijutni a mátrixból, de sajnos nem sikerült: 

 

 

Az orosz autóipar remekeit is felsorakoztatták: 

 



 

 

  

  



És a híres Riga moped, ami drága kincs, jó ha van, de jobb ha…….. 

(inkább kiállítják…)  

 

A sebesség szerelmeseinek pedig a világ leggyorsabb dízelje 1980-ból. 

 

 



Közben a „büszke vas” egyedüli motorként árválkodott a 

motormúzeum előtt: 

 

A múzeum után Litvániának fordítottam a kormányt, de sajnos eső 

kerekedett. Mire a jó 300 km-re lévő litván Klaipédába, azaz a Kur-

földnyelv szomszédságában lévő nagyvárosba értünk el is áztunk 

rendesen, így újra faházat kellett keresnünk.  

 



Mivel az eső miatt itt nem volt alkalmunk a kempinget körbesétálni, 

kihasználtuk a fűtött faházat és rákészültünk a másnapi útra. Egy igazi 

csemegét néztünk ki, amit Kur-földnyelvnek hívnak!  

A wikipédiából tudjuk, hogy ez egy 98 km 

hosszú 600-2000 méter széles 

turzásfélsziget Klaipeda és Lesznoje 

(Kalinyingrádi terület) között. A 

földnyelvből 52 km tartozik Litvániához 

és 46 km Oroszországhoz.  A Kur-

földnyelv kizárólag homokból áll. A 

hatalmas vándor dűnék egészen a múlt 

századig az újkortól folyamatosan ide 

telepedett halászfalvakat újra és újra 

eltemették. A 19. század végén  sikerült a 

dűnékre növényzetet telepíteni, és ezzel 

stabilizálni azokat. A 

Nida falucska 

melletti Nagy Dűne 

Európa legnagyobb 

dűnéje. 

 

Augusztus 22. 

Másnap reggel egy 

kávé és cappuccino 

elfogyasztása után 

neki is vágtunk a 

földnyelvnek. 

 

 

 



 

 A 10 perces kompozásnál német turistákkal ismerkedtünk meg, 

akiktől aláírást és elismerő szavakat kaptunk.  

 

  



A szigetre érve némi kerékpárutat is használva egy méretes homokgát 

állta utunkat, de hát mi ez egy terepmotornak?? A lépcső melletti 

emelkedőn a második nekifutásra sikerült felugratni a dűnére. 

 

 

 



 

 

Majd le: 

 

  



És trallaaa, a tengerpartra értünk: 

 

 



 

Azonnal nekiestünk a jó 15 km-es tengerparti motorozásnak, majd 

sátorhelyet kerestünk.  

 

 



 

 

Végül ezt választottuk: 

 



Íme a kész táborhely, fagyűjtés és tűzrakás ill. sátorállítás és a tábori 

benzintűzhely homokba ásása után.  

 

„Munka” után irány a Balti-tenger: 

 

Egy kellemes fürdőzés után nekiláttunk a vacsorának. Majdnem 

sikerült is befejezni, mikor is egy parkőr tört angollal meglehetősen 

barátságtalanul háromszor is megkérdezte egymás után, hogy mit 

keresünk mi a parton motorral és sátorral??? A válaszunk gyenge 3-4 

mondatra való „őőőő” betű volt szépen kiválogatva….  



Finoman sugallta, hogy amilyen gyorsan csak lehet el kellene hagynunk 

a  nemzeti park területét… ugyanis Litvániában a vadkempingezés nem 

megengedet…  Assszem nem kicsit volt gyors a sátorbontásunk és a 

komplett tábor re kultiválása…   Felspannolt állapotunkban még a 

szigetet is otthagytuk és végül egy Hotelban landoltunk, a mi kis 

tengerparti „nyaralónk” helyett. Rettenetesen sajnáltuk, de a szabály 

az szabály… Bánatunkat egy pohár vörösborba fojtottuk, majd 

fekvésalvás. 

 

Augusztus 23. 

A reggeli málházás után Lengyelországnak vettük az irányt. Ez lett a 15. 

ország a sorban.  

  

  



Megálltunk egy rögtönzött haditechnikai kiállításnál: 

 

 

  



Így  kedvet kaptam némi vízi pisztolyos művelethez: 

 

Egy kajak kenu edzőklub területén egy eldugott, de pofás kempingben 

vertünk sátrat. Egy jó kis pizza után Hajni a motorápolásban is 

segédkezi akart, így a láncpucolást kiadtam alvállalkozásba. :) 
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A precíz munka után, némi berregés közepette kerülhetett egyet a jó 

öreg Ténérével, de kizárólag csak a középállványra állítva.   

 

Kontaktlencse és légszűrőcsere után sátorba vackolás volt a program. 

 



 

 



 

 

Augusztus 24. 

 

Egy białystok-i városnézés után, ahol ismerik a magyar konyhát és a 

borokat, 

 



 

 

  



Varsónak vettük az irányt.  

 

Lengyelországban láthatóan szeretik magyarokat és együtt éreznek  

velünk: 

 

 



 

 



Egy halvacsi után 

irány a már délután elfoglalt OKIDOKI Hostel, ahol a mi 

kezdőoldalunkon is megtalálható idézet a lépcsőre van írva. Íme: 

„A világ egy könyv, és azok, akik nem utaznak csak egy oldalt olvasnak 

el belőle” 

 



 

Az éjszakai Varsó: 

 

Augusztus 25. 

Irány Krakkó: 

 



 

Krakkó előtt 50 km-el átfordult a motor órája a 60.000-es számra, ami 

azt jelezte, hogy a túra túl van  a 30.000 kilométeren. Fék, fotó, gáz! 

  

A lengyel nagyvárosba érve egy csinos kempingben szálltunk meg, 

majd betömegközlekedtünk a belvárosba.  

 



Itt Báthory István hajóján egy kiadósat vacsoráztunk, majd 

körbesétáltuk a belvárost. 

  

 

 

 



 

 

 

  



Augusztus 26. 

Kiköltöztünk a kis házunkból, és a szintén Lengyelországban lévő 

Auschwitz felé vettük az irányt. Tervben volt már régóta az ottani 

látogatás… 11:00-re kaptunk egy német nyelvű csoportban helyet. A 

vezetés 3.5 óráig tartott. Először az auschwitzi tábort, majd a birkenaui 

vesztőhelyet néztük meg. Ezeket a képeket nem kívánom 

kommentálni. Elég irodalom található erről a neten. Maximum annyit, 

hogy hátborzongató és gyomorforgató, hogy a nácik annak idején 

milyen precizitással és szervezetten végezték az 

embermegsemmisítést.   

 



 

Zyklon-B, a gyilkos gáz.   

 

 

 

 



 

 



 

 

Ez egy rettenetesen szomorú téma, de azt gondolom egyszer látni 

kellett.    

 

 



Szomorkás hangulatban indultunk Zakopane irányába. Hatalmas 

dugókba keveredtünk, így a 128 km-re kicsit több, mint 2 óra kellett. 

 

Egy, az út szélén kiadó szobát reklámozó középkorú hölggyel 

egyeztünk meg, így megaludtunk a síbajnok fia szobájában.  

Sajnos városnézésre már nem jutott idő, de csinos kis hütték vannak 

ezen a környéken. Érdemes volna egyszer télen egy síelést ide tervezni. 

Korai fekvésalvást terveztünk, mert másnap   15:00-ra a komáromi 

határátkelőhöz ígérkeztünk.  

 

  



Augusztus 27.     A túra 113. lezáró napja.   

A zakopanei szállásunkról egy panoráma: 

 

Ilyen csinos kis házakkal van tele ez a kis üdülő város: 

 

 



A felvidékre érve Az Árva folyó melletti várat kaptuk lencsevégre 

menet közben: 

 

A szorgos emberek, mind krumpli szedéssel foglalatoskodtak, 

 

Míg mi Besztercebányára értünk. 



 

 

Egy 20 perces belvárosi séta után  a komáromi határátkelőt céloztuk, 

meg, miközben egy gyanúsan árulkodó SMS-t kaptam Mistráltól (a 

magyar Ténéré fórum vezetőjétől), hogy tudjuk-e tartani a 3 órás 

érkezést.  Upsz, ezek szerint, Ők is tervezik a fogadást. Azt már régóta 

tudtam, hogy az én kedves „szomszídom” a Karesz, már napok óta 



susmorog a közös motoros barátainkkal, hogy fogadóbizottságot 

szervezzen nekünk. Ezúton szeretném ezt megköszönni Neked 

„szomszíd” és minden motoros barátunknak, hogy sokan 

megjelentetek és vártatok minket. Nagyon – nagyon jól esett.  

 

Végre Ervin barátommal is kezet rázhattam. 

Mistrálék is begurultak, és sok motoros barátom is eljött.  

  

Komáromtól így egy kis motoros találkozós feeling-gel indult a több, 

mint 20 motoros  Győrújbarátra.  

 



 

  

 

 

 

 



A Művelődési ház előtt összegyűlt rokonsághoz és baráti társasághoz 

érkeztünk. 

 

 



 

 



 

„Mindenki a vendégem egy italra a Laci bácsinál!!!”  

 

  



Az utolsó km után Ábel és Angelika egy Spot üzenettel „hivatalosan” is 

lezárta a: 

113 nap-os 

30.662 km-es 

16 ország-ot érintő 

HUNomád motoros kalandtúrát!  

 

 

  

 

 

 



Végül begördültünk a Zrínyibe, mert mindenhol jó, de a legjobb 

otthon!!! 

 

Mindenkinek nagyon köszönjük, aki a túra előtt és alatt támogatott 

minket, ill. nyomon követte az  utunkat. Nélkületek sokkal nehezebb 

lett volna!!! 

 

 

 

 


