
A hatodik nap reggelén végre 

kipihenve ébredhettünk. Reg-

geli után elhagytuk lepukkant 

szállodánkat. Szegényeknek 

még új bútorra sem telt, 

minden darab több száz éves 

volt.  

A Türkmenisztán Nagykövetségre pontosan nyitásra érkeztünk. Újra 

kitöltöttük ugyan azokat az űrlapokat, amiket a bécsiek már elfogadtak 

és erről igazolást is kiállítottak. Sebaj a lényeg, hogy végre szóba álltak 

velünk. Az illeték befizetése után kiderült értik a magyar kocsisok 

nyelvét, mert a délután 5 órát egyből módosították “fél óra múlva kész 

lesz”-re. A várakozás közben meglepett minket 3 német, akik Erfurtból 

Iránon át mennek Vlagyivosztokba 

3 Super Tenerével és a néme-

tországi Türkmén Nagykövetség 

visszautasítása után Isztambulban 

is megpróbáltak vízumhoz 

folyamodni (sikertelenül).  

 

Mi másfél óra várakozás után azt az infót kaptuk, hogy még nem telt el 

a fél óra és a kezünkbe nyomták a Türkmén vízummal vastagabb 

útleveleinket. Hurrrrááá!!! Ezek szerint minden matrica, póló, és egyéb 

érvényét vesztette, mert 

hivatalosan is 16 országra 

módosult a terv! Ezek után 

élet halál harcot vívva a 

forgalom többi tagjával 

elmotoroztunk Európa 

határáig és átkompoztunk 

ÁZSIÁBA.  



  

Kanyargós hegyi úton mentünk Siléig, ahol a sziklába vájt kávézó sajna 

zárva volt.  

 

 

 



Lehűtöttük lábainkat a Fekete-tengerben és indultunk is tovább 

keletnek. 

 



A tengerparton kanyargó út a GPS-en jól nézett ki, a valóságban viszont 

jó ízelítőt kaptunk a Pamir Highway-ből és Kazahsztánban ránk váró 

utakból.  

A tengerparton épülő autópálya miatt a teherautók rendes off-road 

pályát csináltak a régi útburkolatból.  



Ez nem jelenti azt, hogy nem élveztük, sőt nagyon is. Csak szegény 

motorokat sajnáltuk, ők még nem tudják mi vár rájuk (nem mintha mi 

igen). Az autópálya mellett a déli áramlat csővezetékébe beugratva 

készült pár „csöves” kép is. 

 

 



 A tengerpart itt tele van eldugott sziklás lagúnákkal.  

  

 

  



Leírhatatlanul szép. Csak egy olyat kellett találni, amit éjszakára meg 

tudunk közelíteni a motorokkal. Amikor azt is megtaláltuk és 

sátrazásra is alkalmasnak bizonyult már csak a motorok letámasztását 

kellett valahogy megoldani a finom, mély homokon.  

 

Bolka (Ervin motorja) ezt önállóan megoldotta, elásta magát szügyig, 

reggelre tartogatva még némi feladatot. Ezek után vacsora és a jól 

megérdemelt pálinka, amit az előző este Biker (Rízmajer László, aki 

szintén motorral indul Magadanba pár hét múlva) javasolt 

fertőtlenítés gyanánt. 3 féle! is volt kéznél. Székely alma a “2 Székely 

Mongóliában” párostól, birs Ervin apukájától és szilva Hajni apukájától.  

 

 

  



Természetesen mindegyikből lelkesen fertőtlenítettünk! 

Egészségünkre! Nagyon jól éreztük magunkat a saját lagúnánkban. 

 
Írtuk a blogot, archiváltuk a képeket, és akkor elkezdett esni az eső.  

 

Éjjel is rákezdett párszor. 

Hetedik nap: felkelés után megreggeliztünk és pakolás közben elkapott 

minket az eső. Majd egy órával később indultunk a tervezettnél emiatt. 

Amikor kicsit alábbhagyott előástuk Bolkát, felmálháztunk és 



elindultunk az aszfalt felé. A kicsit nedves erdei út rávilágított néhány 

problémára. Először is túlpakoltuk a motorokat, másodszor rossz a 

súlyelosztás is, harmadszor a Heidenau K60-nal szerelt első kerékkel 

irányíthatatlan a motor sárban. Mindezek hozzáadódtak a 

rutintalansághoz és az egyenlet eredményeképp Ervin eldobta a 

motort. Nem történt semmi komoly, visszaraktuk a jobb első indexet 

és gyia, de mindketten azon agyaltunk, hogy hogyan tudunk könnyíteni 

a mocikon. Néha szemerkélő esőben haladtunk kelet felé sáros 

aszfalton, amitől rettentő koszosak lettünk mi is meg a motorok is. 

Olyan kis falvakon keresztül, ahol valószínűleg még sosem láttak 

turistát. Megálltunk az egyik ilyen kis falu boltjánál venni ezt azt és az 

eladó (aki egyébként Bécsben él és csak a nyarat tölti itt apjánál, így jól 

el tudtunk vele társalogni németül) meghívott minket kávéra. Gábor 

gyomrát rendbe rakta a náluk vett kóla és a nap is kisütött, így szó 

szerint felhőtlenül élvezhettük a tengerpart mellett, a hegyek közt 

kanyargó gyönyörű utat. Egy benzinkúton meghívtak minket teára és a 

már megszokott módon kikérdeztek minket: “honnan hova”. 

  

  



Ebédhez egy príma kis kebabost találtunk és érkeztünkre egy jó nagy 

társaság verődött össze. Fényképezkedtek velünk és a motorokkal, 

kérdezősködtek, ölelgettek minket. Nagyon jó érzés volt.  

  

  



A délután csak a motorozásról szólt, gyönyörű, kanyargós hegyi utakon 

a tenger mellett, nem volt 100 méternél hosszabb egyenes. Gábornak 

még ez sem volt elég, muszáj volt neki kipróbálnia a mély kavicsot a 

strandon. Lolka sem tudott egyebet, mint Bolka csak elásni magát.  

 

Baromi nehezek a vasak. 

Kitámogattuk a mocit a biztosabb 

talajra és belehúztunk, mert már 

közeledett a nap vége és alig 

haladtunk valamit.  

  



Aztán amikor kezdtünk fáradni Gábor meglátott egy frankó 

sátorhelyet, csodaszép kilátással. 

 
Egy szépséghibája volt csak: állt ott egy kis kék traktor (olyan pótkocsis 

rotációskapa féle, amiből itt annyi van mint égen a csillag) és 

nyilvánvaló volt, hogy hamarosan jön a gazdája. Sebaj, megvárjuk és 

majd megdumáljuk vele a kempingezést. Aztán jött is, három társával.  

 

Egyikőjük sem beszélt semmilyen nyelven a törökön kívül, így mi is 

maradtunk magyarnál, ennek ellenére gyorsan összebarátkoztunk. 

Elfogyasztottuk a székely pálinka maradékát és még sörért is elmentek 



a kék csodával (amin már ott virít a HUNomád matrica), Allah 

véleményével az alkoholizálásról nem nagyon foglalkoztak. Azt is 

akarták, hogy aludjunk náluk, de mi tiltakoztunk az ittas vezetés ellen 

és abban maradtunk, hogy reggel meglátogatjuk őket. Nagyon jó fej, 

kedves emberek. Telefonszámot is adtak arra az esetre, ha bármi 

lenne. Miután elmentek semmi másra nem maradt erőnk, csak 

leteríteni a hálózsákot és belebújni. 

Nyolcadik nap: Az éjjel nagyon fújt a szél, ami arra volt jó, hogy a sátor 

végre teljesen kiszáradjon és elmenjen a szaga és persze, hogy mi 

fáradtan ébredjünk. A gyönyörű panoráma mellett a még gyönyörűbb 

napsütésben sátrat és vitorlát bontottunk. Elindultunk felkeresni  

Kosti-t falujában.  

 
8-ra fel is értünk és a falu közepén megtaláltuk a felmatricázott kék 

csodát. Aztán láttuk, hogy valami kocsma felől bőszen integet a nép, 

hogy oda-oda. Hát fenntartásokkal, de mentünk. A motorokat is úgy 

állítottuk le, hogy ha baj van, tudjunk menekülni. Sisak le és 

meglepetésünkben nem tudtuk hova legyünk. Talán még a lábunk 

nyomát is megcsókolták. Mindenki!!! kezet fogott velünk, megölelt és 

mondott valamit, amiben bent volt Allah. Leültettek egy asztalhoz és 

ellátták minket sütivel és teával. A legöregebbek odagyűltek körénk és 



csak mondták-mondták. Nagyon bizarr és mégis megindító, pozitív 

élmény volt. A végén fizetni sem engedtek minket. Búcsúzásnál 

kézfogás, ölelés, Allah. Aztán újra nyeregben. Sinopig egy olyan úton 

motoroztunk, mintha a nyomvonalát egy Alzheimer kóros bácsi 

rajzolta volna szabad kézzel. 100 méter hosszú egyenessel nem nagyon 

találkoztunk. Közben megálltunk ebédet főzni a tengerparton, ahol 

Gábor csak nem adta fel, hogy gyakorolhasson egy kicsit a mély 

homokban a strandon.  

 
Messzire nem jutott, de legalább megpróbálta. Sinoptól aztán 

autópálya jellegű úton döngettünk, ami baromi unalmas volt, de 

legalább gyűltek a kilométerek. Átmentünk Samsunon is, pedig reggel 

nem fogadtunk volna rá, hogy eljutunk addig. Aztán közelgett az este 

és nekiálltunk sátorhelyet keresni. Eközben derült ki, hogy Bolka nem 

tölti az akksit, Lolka meg a kamerát és navit. Hm, kezdődnek a gondok, 

de elektromos jellegű problémánál ne legyen nagyobb bajunk, azzal 

simán megbirkózunk. Keresgélés közben arra is rá kellett jönnünk, 

hogy a “jandarma” nem kempinget jelent, hiába hasonlít egy sátorra a 

jel a jelzőtábláján. Egyikünknek sem állt össze a kép mindaddig, amíg 

majdnem bementünk egy laktanyába, hogy katonai járműveken is ezt 

olvastuk. Csakhogy jandarmát keresve olyan mélyre mentünk a lakott 



területre, hogy esélytelen lett volna eldugott sátorhelyet találni. Már 

rég elhagytuk Samsunt, de csak egyre sűrűbben lakott lett a part 

környéke. Arról meg az első próbálkozásra letettünk, hogy a 

hegyekben jobbra számíthatunk. Giresunba érve már szállodát 

kerestünk, amikor két motoros intett, hogy kövessük őket. Elvezettek 

minket a belvárosba és megkérdezték miben segíthetnek. 

 
Elmagyaráztuk nekik a szitut (egy szintén nagyon kedves, németül 

beszélő török tolmácsolását igénybe véve) és már mondták is hova 

menjünk (egyébként a navi pont oda volt belőve). Ervin gyalogosan 

elment megkérdezni mennyi az annyi, de nem a javasolt kívül belül 

csupa márvány Bazár, hanem a vele egybeépített Girsun Hotel látszott 

nyerőnek, így visszaérte után elbúcsúztunk a srácoktól és a fél várost 

megkerülve, hogy átjussunk az út túloldalára beparkoltunk aznapi 

szálláshelyünkre. Turucz Tibi blogjából tudtuk, hogy ezen a részen 

nehéz lesz sátrazni, de nem gondoltuk hogy ennyire. Ha valaki a 

jövőben erre jár a Girsun Hotel olcsó, tisztességes szállás. 



 
A bekamerázott parkolóban nekiálltunk hibát keresni és arra a 

következtetésre jutottunk, hogy vagy az akksi döglött meg, vagy 

kontakt hiba. Átmenetileg akksit cseréltünk, meglátjuk mi lesz holnap. 

A szobában benzinfőzővel megfőztük, amit a kempingezésre szántunk 

és nekiálltunk pótolni a blog és egyéb elmaradásainkat. Itt szeretnénk 

megjegyezni, hogy nem egyszerű feladat napi 500km-t motorozni, 

sátorhelyet találni, sátrat felverni, főzni, motort és egyéb felszerelést 

ápolni, blogot írni videót és fényképét archiválni. Igaz, mi vállaltuk, ne 

sírjon a szánk, csak szeretnénk kérni a megértéseteket. 

Kilencedik nap. Jó hír: Gábor végre pólót cserélt! Igazából rejtély, hogy 

hogy csinálja, hogy szagmentes marad. Reggeli után felnyergeltünk és 

egészen Georgia határáig sikeresen menekültünk az eső elől. 



 
Egyikünknek sem volt kedve abban a melegben beöltözni. Egyébként 

eseménytelen utunk volt, azt leszámítva, hogy autósok akartak 

meghívni minket egy italra és hogy a tankolásnál megint, mint minden 

alkalommal leültettek minket teázni. Mindkettőnknek tetszett 

Törökország: hogy a piros lámpánál (ha épp megáll a forgalom) két 

sávban négyen egymàs mellett állva, jobbról-balról kérdezik „honnan 

hova mentek?” és jó utat kívánnak. Mindenki integet, mosolyog, 

leszólít, ölelget. Teljesen hamis kép élt bennünk Törökországról. 

Kaptunk mindenféle „jó tanácsot”, hogy kerüljük a törököket, mert 

megesznek minket reggelire, helytelenül. Velünk legalábbis nagyon 

kedvesek, vendégszeretőek voltak. Mindenhol, mindenki a barátjaként 

fogadott minket. A határon a Törökországból való kilépés 

bonyolultabb és lassabb volt, mint a Georgiába (helytelen, sajnos 

mégis hivatalos nevén Grúzia, nézz utána!) való belépés. A 

határátlépés után végre sort kerítettünk az ebédre is egy út menti 

kajázóban. Már onnan nézve rájöttünk, hogy itt a közlekedés tartogat 

még némi meglepetést magában. Aztán jóllakottan rá kellett jönnünk, 

hogy ehhez képest az isztambuli forgalmi káosz említésre sem méltó. 

Mindenki megy amerre lát, mindegy, hogy gyalog, vagy kamionnal. 

Útfelfestésekre semmi szükség, mert mindig annyi autó megy egymás 

mellett, amennyi pont elfér. Ezekkel a nagy motorokkal nehezen 



vettük fel a ritmust, de végül sikerült. A dudaszó folyamatos és még a 

rendőröket is leszorítják az útról. Eddig szárazon megúsztuk a napot, 

de igencsak gyülekeztek a felhők felettünk és itt sem láttunk sok esélyt 

sátrazásra, így megint nekiálltunk szállodát keresni.  

 

Arra mondjuk szakítottunk időt, hogy lemenjünk a partra csapatni a 

homokban. Pontosabban Gábor. Ervin egy darabig csak nézte, nagyon 

nehezen szánta rá magát, de végül mindketten kipróbáltuk.  



 
Nagyon egyszerűnek néz ki, de a legcsekélyebb mértékben sem az. 

https://www.youtube.com/watch?v=x0e1pfOQw5A 

 Le a kalappal a Dakaros őrültek előtt, de talán Mongóliában nekünk is 

menni fog. Mindenestre már látunk rá esélyt. A homokozás után 

megkerestük a környéken az egyetlen nyitva lévő szállodát, közben 

Ervin bizonyíthatta orosz tudását. Elfoglaltuk szobánkat és kint 

leszakadt az ég, mintha csak erre várt volna. A kajánkat viszont ott 

felejtettük Girsunban, itt meg semmi sincs a környéken. A 4csillagos 

szállodához is kritikán aluli földút vezetett és tele minden kóbor 

kutyával. Egy vekni kenyér volt nálunk, vettünk a szálloda bárjában 

helyi (nagyon finom) vörösbort és ez lett a vacsoránk. Köszönjük a 

türelmet és a figyelmet. Még jelentkezünk. 

https://www.youtube.com/watch?v=x0e1pfOQw5A

