A mostani blog egy másik szemszögből íródik: az itthonról érkező „delegáció”
(Ervin, Gabriella, Hajni) ragadott billentyűzetet, hogy elmesélje Gáborral közös
kazahsztáni kalandjait.
Június 28.
A Győrtől Almati-ig tartó - átszállással és várakozással színesített- röpke 18 óra
utazás után, kazah idő szerint kedd hajnali 4-kor megérkeztünk Almati-ba.
Gáborhoz hasonlóan, már mi is izgatottan vártuk a találkozást. Gábor a reptéren
fogadott minket. Felemelő pillanat volt újra látni egymást: a Szerelmet, a Társat,
a Barátot.

Úton a szállásunk felé. 

Gabriella bravúros szállás- és reptéri transzferfoglalásának eredményeként
reggel 6-kor már egy kb. 20 emeletes ház 10. emeleti apartmanjában voltunk,
melyet kint tartózkodásunk első és utolsó két napjára béreltünk ki. Néhány órai
alvás után az „ősi mintát” követve a csapat kettévált: a férfiak vadászni, a nők
gyűjtögetni indultak.

A vadászat tárgya egy bérautó volt,
mellyel az elkövetkezendő hét napban
bebarangoltunk négy nemzeti parkot.
A nők pedig, a közeli élelmiszerboltokból
„egybegyűjtött” nyersanyagokból,
elkészítették életük első kazahsztáni
vacsoráját.

Június 29.
Az idő és a kazah táj hívó szavának engedve, délelőtt útnak indultunk.
Élelmiszer, víz és egyéb készleteinket feltöltve, a Kazahsztán délkeleti részén
fekvő Altyn Emel Nemzet Park felé vettük az irányt.

Készletfeltöltés:

... hogy a navigáció is jól működjön 
Útközben csobbantuk egyet a Kapchagay- tóban,
mely a maga 140km-es hosszúságával a mi
Balatonunknál kb. kétszer hosszabb, s a
kazahsztáni tavak középmezőnyében helyezkedik
el.

Az üde kazah táj útszéli virágokkal, fákkal,

hegyekkel

és sorompóval.

Itthoni fogalmainknak megfelelően, ha sorompó, akkor vonat is lesz előbbutóbb. Nos, ez Kazahsztánban kissé átértékelődött: ha sorompó, akkor nemzeti
park, engedélyek, várakozás, „kicsike” bürokrácia, vááárakozás, kockás füzet
(melyet előszeretettel használnak a helyiek, s melynek jövőbeni árusításából
tervei szerint Gábor milliomos lesz majd itt), váááááárakozás...és már be is
jutottunk!

Altyn Emel Nemzeti Park
A Kazahsztánban található 12 nemzeti park egyike, területe 4600
négyzetkilométer. Három főbb nevezetessége van, melyeket volt szerencsénk
nekünk is látni.
No.1. Éneklő homokdűne

Egy nagy (1,5 km hosszúságú, 150 méter magas) dűne, mely az általa
kibocsájtott hangról híres. A jelenség – melyet okozhat a dűne felett elhaladó
szél, vagy akár egy kiadós séta is rajta- a homokdűnék közt nem ritka. A
különlegessége a hang magasságában és erősségében rejlik. Nos, mindezek
tudatában nekivágtunk, hogy megmásszuk, illetve meghallgassuk „zenéjét”.

Gábor törte az utat:

Mi pedig követtük:

Találkoztunk helybélivel is:

Azt hittük, hamar felérünk. Tévedtünk....Még a legedzettebbeknek is kellett egy
kis pihenő:

Megvaaaan!

Aztán a lányoknak is sikerült:

A kép jobb sarkában lévő fehér pontocska, az autónk...😲

Megérkeztünk, leültünk és füleltünk. Semmi... Aztán Gabriella gondolt egyet, és
a talpával tolt lefelé egy kis homokot. Aztán még többet...

És elkezdődött a „koncert”. Egy mély, morajló hang bújt elő a dűnéből, s közben
rezgett alattunk a homok. Ez tartott kb. 5-10 másodpercig. S miután mindnyájan
egyszerre nekifogtunk, egyre erősebben, s hosszabban szólt a hang. Majd egy
hirtelen ötlettől vezérelve, elkezdtünk lecsúszni a dűne oldalán. Ki fenékkel, ki
pedig Freestyle... 

....és a dűne egyre csak énekelt: hmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.
A jelenségről készült akció videó megtekinthető a www....  (ez csak vicc volt).
Amit azonban átéltünk, az nem vicc; felejthetetlen élmény. Akár egy film címe
is lehetne: A nap, mikor a HUNomádok megénekeltették a homokdűnét 
Az áhítatból felocsúdva észleltük, hogy igencsak későre jár, és jó volna
megtalálnunk azt a sátorhelyet, melyet ajánlottak nekünk: a „réndzsör” házánál!
Jelen esetben a ranger nem azonos Walker-rel (már csak a földrajzi távolság
miatt sem), itt a
vadőrt,
vagy
természetvédelmi
őrt jelenti.
Hamarosan rá is
leltünk a helyre,
ahol egy, a helyiek
által 300 évesnek
tartott
fa
alatt
vertünk sátrat.
Majd
kezdtünk:

főzni

...kicsit később pedig tisztító kúrába, úgy magyar módra. 😊

...jól sikerült... 

Június 30.

Reggelizés

és

tisztálkodás

után indultunk tovább, a következő természeti látványosság felé.

No.2. Katutau vulkanikus hegység

A hegység kb. 250millió évvel ezelőtt keletkezett, erőteljes vulkanikus működés
eredményeként. A ma látható bombatölcsér-szerű nyílások, lávagerendák és
kupolák a több millió éves erózió „keze munkája”. A mélyben zajló folyamatok
eredményeként a terület ma is emelkedik. Legmagasabb mért pontja 1720 méter.
A hegység felé vezető úton, tágas sztyeppén keltünk át, ahol bibliai időket
megidéző állatsereglet fogadott minket. Mivel rögtön nem tudtuk eldönteni,
hogy sáskákat, vagy szöcskéket látunk, a „szácska” nevet adtuk nekik. Ez volt
az a hely, ahol a madár sem járt. Ugyanis nem mert még berepülni sem...

Egy gusztusos
szélvédőn...

példány

a

Egy kis relaxálás a vulkáni tufán:

Jóga- pózban........... és virágok közt

HUNomád selfie 

No.3. Aktau kanyon

A mintegy 100 millió évvel ezelőtt kialakult egyedülálló természeti emlék,
többszínű – akár a több száz métert is elérő- kiemelkedéseit kékesszürke
homokkő, vörös agyag, sárga és rózsaszín jáspis és fehér kvarc alkotja.
Szeszélyes formájú kanyonokat, sziklafalakat, labirintus –szerű keskeny
átjárókat láttunk, melyeken alig fér át két ember. 30 millió évvel ezelőtt óriás
orrszarvúk, krokodilok és teknősök éltek itt. Egy cseppet sem bántuk, hogy most
már nem... 😓

A teljesség igénye nélkül, néhány csodás kép.
Gábor a kép közepén, kékben:

HUNomádok a kanyonban:

Ha ott a fal, akkor mászni kell!!

Ha ott a csúcs, akkor....akkor is! 

Kazahsztán, hőség, 40 fok és a Taft..... „,ezeknek, ide..??” 

„A boldogsághoz nem vezet út.Az út maga a boldogság.” / Buddha/

„Mindegy, milyen nehéz volt a tegnap, ma mindent újrakezdhetsz.” /Buddha/

Kissé meghatódva, megindultan vettünk búcsút ettől a fenséges helytől, s
kimondatlanul is egyet éreztünk: mennyire szerencsések vagyunk, hogy itt
lehetünk...

Ezen az estén is a sátrazást választottuk. Olvastunk egy 1000 éves fáról, aminek
közelében sátrazni is lehet. Természetesen mi is ott kívántunk éjszakázni. 
Meg is találtuk- mily meglepő-, az ottani „réndzsör” házánál. Ezek a derék
emberek feleségestül, gyerekestül, kutyástul/macskástul, tehenestül/lovastul kint
élnek a pusztában, és a járőrözés mellett, kis háztáji területükön gazdálkodnak.
A mi „réndzsörünk” udvarán egy kristálytiszta, jéghideg vizű patak folyt
keresztül, amiből ők ittak (meg mi is), főztek és hűtötték magukat (mi pedig a
jóféle hazai pálinkánkat). Kellemes sátorhelyünk kerekedett, vacsorára paprikás
krumpli + kínai zacskós leves volt a menü. Körülöttünk pedig béke és nyugalom
honolt.

Vacsora-előkészítés a’la Gabriella chef 

A kukták: Gábor & Hajni

Természetesen az 1000 éves fa ( ami időközben 800 évesre módosult-, hja
kérem, az infláció...) alatt főzünk. 

Ervin és a patak

A pálinkás üveg és a patak

Patakvízzel öntözött háztáji

Élményekkel telve tértünk nyugovóra, s azzal a gondolattal, hogy vajon lehet- e
még fokozni őket, hisz röpke pár nap alatt is már mennyi élményben volt
részünk. Lehetett... 

Július 1.
Első júliusi napunkat egy reggel 6-órai, viharos gyorsaságú pakolással kezdtük.
A közelben ugyanis dörgés/villámlással
jókora viharfelhők gyülekeztek.
A
szerencsének
és
persze
gyorsaságunknak
köszönhetően
elslisszantunk előlük, de egész délelőtt a
nyomunkban voltak 😓.
Ervin tolta a gázt:

Gabriellát időlegesen egy sas kerítette karmai közé:

Gábor és Hajni pedig ezekből az
izgalmakból mit sem érzékelve, szundikált
a hátsó ülésen. 
Aztán egyszer csak megérkeztünk
következő úti célunkhoz, a lenyűgöző
Charyn kanyonhoz.

Charyn Nemzeti Park
A nemzeti park, melyet 2004-ben alapítottak, nevét a rajta keresztül rohanó
Charyn folyóról kapta. A folyó 427 kilométeres hosszúságával három régiót is
összeköt, s nem utolsó sorban évmilliók alatt megformálta a csodás Charyn
kanyont.

A Charyn kanyon 200 kilométerre Almaty-tól, a kínai határhoz közel húzódik.
Hosszúsága eléri a 150kilométert, átlagos mélysége a 80-90 métert,

helyenként a 300 métert is megközelíti.

Leglátványosabb, s egyben a leglátogatottabb része, az úgynevezett „Kastélyok
völgye”, mely kb.3 km hosszú, 100méter mélységű. Jellegzetes sziklaformái és
színe után a Grand Canyon „kistestvérének” is szokták nevezni.

A már megszokott sorompó/engedélyek beszerzése-combó után, átadtuk
magunkat a látványnak és önfeledt fotózkodásba kezdtünk. 

Ervin a végeken:

A magyar virtus! 

E.T.!!

A kanyon aljába
leérve, a folyó
mellett jó érzékkel
kialakítottak egy
„oázist”,
ahol
étterem
is
működött.

Szálláshelyként jurtákat, illetve nádból készült bungalókat is lehetett bérelni.

Rövid tanakodás után úgy döntöttünk, hogy: ebéd az étteremben, vacsora saját
kezűleg a benzinfőzőn és alvás a bungalókban.
Ebéd:

Vacsora:

Július 2.
Szombat délelőtt búcsút vettünk a varázslatos Charyn kanyontól, hisz várt ránk
egy újabb nemzeti park, gyönyörű természeti képződményekkel.
Ile-Alatau Nemzeti Park
Kazahsztán délkeleti részén járunk, a Tien-san hegység Almati-tól kb. 120 kmre lévő részén. E napon egy különleges tóhoz igyekeztünk, a neve: Kaindy-tó.A
tó különlegessége abban rejlik, hogy 1911-ben egy földrengés során a
szomszédos Saty falu mészkőhegységeiből lezúduló kőrengeteg elzárt egy
szurdokot, létrehozva egy természetes gátat. A gát az idők folyamán feltelt
esővízzel, s így kialakult a tó.

Igen, ilyen tavat mi is ismerünk: a Gyilkos-tó Erdélyben, amelyet szintén egy
hegyomlás hozott létre. De egy kicsit előre ugrottam az időben, hisz a tó
megpillantásáig történt ez-az...
Saty falut elérve, megcsappanó élelmiszer és vízkészletünket készültünk
feltölteni, mikor egy helybéli „üzletemberrel”, Igorral megismerkedtünk. Ervin-,
aki közülünk a legjáratosabb az orosz nyelv világában- elmesélte emberünknek,
hogy hova igyekszünk. Igor kategorikusan kijelentette, hogy a mi Subarunkkal
biz’ nem jutunk fel oda. De, Ő tudja a megoldást! Ajánlott nekünk egy Gaz
terepjárót, amivel fel, illetve lejuthatunk, majd pedig este Nála megszállhatunk
(koszt+kvártély). Éppen az árról egyezkedtünk, mikor odatévedt egy fiatal pár,
akik Almaty-ból jöttek kirándulni. Szó szót követett, minek eredményeképp
kialakult a következő: Ervin,Gabriella,Gábor,Hajni,Misa,Natalija Gazkocsival
felmegy a tóhoz, ott jól körülnéz, majd Ervin,Gabriella, Misa,Natalija ottmarad
sátrazni, Gábor,Hajni pedig Igor kosztkvártélyát élvezi majd.

És most mindez képekben 
Eto GAZ avtomobil:

Beszállás a műtárgyba:

Kocsibelső, a tetőn jól kidolgozott ütésvédelemmel

A letisztult műszerfal  (néhány kijelző csak dekorációként szolgált)

Folyóátkelés No.1

Útközben:

Folyóátkelés No.2

Megkönnyebbült megérkezés:

HUNomádok:

HUNomád ladies :

Magyar kazah két jó barát...

Miközben Ervinék a sátrukat készítették elő, addig Gábor és Hajni lefelé
zötykölődött a jó öreg Gaz-zal. Azonban, ami felfelé úton nem tűnt fel, az lefelé
igencsak hiányzott: az autón nem fogott a fék. „Nye rabotajet”... semennyire!!
Fiatal sofőrünk bravúrosan átkelt néhány vízi akadályon, de amikor egy
szembejövő autó elől kellett kitérnünk, fék híján a sűrű bozótban landoltunk.
Kisebbfajta mentési akció vette kezdetét, minek eredményeképp a markos
férfiak kalákában dolgozva kitessékelték szegény autót a bozótosból.
Képriport következik:

Mi is tapasztalhattuk, hogy az emberek errefelé is nagyon segítőkészek. Több
lerobbant autót láttunk, melyek mellet mindig ott sürgölődött néhány ember,
vagy épp megállt, hogy segítsen.
A nagy izgalmakra igencsak jól esett Igor házigazdánk által kínált vacsora,
melyet kedves felesége készített és szolgált fel nekünk. A kenyéren át, az összes
tejterméken keresztül, az eperdzsemig mindent házilag készítettek. Nagyon
ízletes volt, igazán jól voltunk tartva! A vacsora közben Igorral, aki egyébként
újgur származású, a magyar és a kazah nyelvben közös szavakat kerestünk.

Kettőre biztosan emlékszünk: alma=alma, illetve balta=balta. Lehet, hogy újra
vissza kellene mennünk, hogy a többit is megjegyezzük... 

Gabrielláék a hegyekben, Gáborék pedig a faluban tértek jólesően nyugovóra.

Július 3.
A reggelinél ismét sok finom falat fogadott minket.

A legérdekesebb azonban az volt, hogy megfigyelhettük, ahogyan a nagymama
az egyébként mennyei finomságú kenyeret készíti.

Szemlélődésünk közben, a csapat többi tagja búcsút vett a festői szépségű
Kaindy-tótól.

Délelőtt 11 magasságában aztán ismét egyesültek a HUNomádok, hogy újult
erővel folytathassák útjukat a következő-, de nem utolsó- tó felé.
Kolsay-tavak Nemzeti Park
A Kolsay-tavak kifejezés három magashegyi tavat jelent a Tien-san hegység
északi vonulatán. A Tien-san gyöngyszemeként is nevezik őket, páratlan
szépségük és háborítatlan nyugalmuk miatt. Mi az Alsó-tóhoz igyekeztünk,
mely 1818 méter magasan fekszik; hossza kb. 1 km, a szélessége kb.300 méter.
Legmélyebb pontja eléri a 80 métert,a víz hőmérséklete nyáron +10 fok.

Hm...szóval +10 fok.... 😓

Egyórás csónakázásunk végén elbúcsúztunk kazah ismerőseinktől és Almaty
felé vettük az irányt. Mivel azonban az evezés izommunkával jár együtt,
szükségessé vált némi proteinbevitel. Magyarul: tojásfőzés következett. 

Azért akadt egy kis konkurenciánk is...

A nap vége felé értünk túránk negyedik, s egyben utolsó tavához, a
Bartogay-tóhoz.
,A tó egy víztározó, mely 1980-83-ig épült. Távol, minden szennyező forrástól,
vizét a Chillik folyóból nyeri. Télen és tavasszal gyűjti, júniustól szeptemberig
pedig főként öntözésre felszabadítják.

Reggeli tejberizs 

Mosogatás homokkal

Július 4-5. Almaty
Elfogyasztván a finom erdélyi csokival (köszönjük Tibi!) megbolondított
tejberizst, összepakoltunk és Almati felé vettük az irányt. A hétfői nap nagy
része tisztogatással telt: részben magunkról próbáltuk lesikálni a homok-por-füst
alkotta rétegeket, részben pedig Gábor olajjal átitatott holmijait olajtalanítottuk.

Másnap ez a két művelet folytatódott, mivel az autót teljes nagytakarításra, a
motort pedig olajcserére kellett vinni. Sajnos Almati nevezetességeinek
megismerésére nem maradt időnk, de kárpótolt az a sok-sok szépség, amivel a
Természet ajándékozott meg minket.
Bármerre jártunk tapasztaltuk a kazah emberek kedvességét és azt a figyelmet,
amivel a magyarokat kitüntetik. Ők még most is tartják a rokonságot! (a magam
részéről, több ismerősöm is visszaköszönt a kazahok arcában  ) Mindent
egybevetve, fantasztikus 8 napot töltöttünk Kazahsztánban, melyért köszönet
elsősorban Gábornak és Ervinnek, hogy megálmodták a túrát és általuk
HUNomádokká lehettünk egy kis időre. És köszönet saját magunknak, hogy
esetleges félelmeinken és előítéleteinken túllépve hagytuk, hogy hasson ránk ez
a különleges ország. Megérte!!!!
Rahmet Kazakstan!

