Július 13.
Oszival és Dinivel, a két székellyel, d.e. 11-re beszéltük le a találkát a
novoszibirszki meki elé. Én azt gondoltam, kialszom magam és felkelek
fél 10 körül, 10-re átgurulok a fél km-re lévő mekibe és kényelmesen
megreggelizem, mire a srácok 11-re odaérnek. Így is lett! 5 perccel 10
után begurultam az étterem elé, de a srácok már ott vártak.
Kérdésemre, hogy mikor értek ide, azt felelték, hogy „nézd csak, ennyit
szívtunk el a cigiből”. 3 mm hiányzott belőle, azaz 2 perce értek oda.
Az időeltolódás miatt még máshogy járt órájuk, így 11-re tervezték, de
novoszibirszki idő szerint 10-re értek oda. Szuper szerencsés véletlen!!

Mivel Ők sem reggeliztek még, hanem étgyomorral lenyomták a 150
km-es reggeli etapjukat, nekiestünk a mekis kínálatnak és jól
befalatoztunk. Egy kis beszélgetés után átgurultunk a már lefoglalt
hosztelhez, ahol a motorjaink az ablakunk alatt, tőlünk 2 m-re
parkoltak. Ez egy motorosnak mindig megnyugtató, ha a „kicsikéje” a
közelben van.  Gyors pakolás után, már sétáltunk is a strandra, ahol
jót mártóztunk az Ob-ban, majd egy saslik mellé megittunk egy sört.
Vagy kettőt?? Vagy többet?? Már nem is annyira emlékszem….. 

Szuper jót beszélgettünk. A srácok adtak pár jó tippet az álltaluk már
megjárt Mongóliáról, én pedig a selyemútról és az „isztánokról”
meséltem Nekik. Az ajándékba kapott mongol SIM kártyát ezúton is
köszönöm, nagyon jó szolgálatot tesz, ugyanis internetről VOIP
szolgáltatással ingyenesen hívható!  A strandon elfogyasztott
vacsora után a hosztelba ballagtunk, majd mindenki nyugovóra tért.

Július 14.
A reggeli kávézást megejtve mindenki felpakolta a motorját és útnak
eredt, a matricacsere után.

Dini és Oszi nyugatnak vette az irányt, én keletnek az Altajon keresztül
a mongol határ irányába. Mielőtt azonban nekivágtam volna
Mongóliának, gumikat kellett cserélnem. Ezt Ervin szervezte le már
jóval az indulásunk előtt.

Barnaulban már várt egy Mitas E09-es hátsó gumi és egy Sinko első
„papucs”.

Egy kis telefonálgatás és SMS váltás után Szergely műhelyében
landoltam, aki azonnal nekiesett a gumicserének. A középkorú férfi
nagy precizitással és gyorsan dolgozott. Igazi szaki, aki érti a dolgát!

Mielőtt az új gumikkal a csodás Altaj felé vettem volna az irányt
megálltam egy boltnál ételt vásárolni, mert fogytak a készleteim és

ebédet sem ettem még 15:00 óra tájékán. A bolt előtti kedves
zöldséges hölgy nagyon megcsodálta a motort és a szokásos kérdések
után, banánt és almát ajándékozott nekem. Nagyon kedves volt.
Természetesen FF is volt. Íme:

A háttérben mi más lenne, mint egy kamaz????   
Aznapra terveztem még vagy 300 km-t, hogy meglegyen a napi 500.
Mivel már nem volt fixen lebeszélt időpontom senkivel, így egy kicsit
fel tudtam pörgetni a tempót. Esteledett mire a mongol határtól 250
km-re, egy csodás kempinghez értem. Az Altajban egymást érik a
kempingek és a kitűnőnél kitűnőbb sátorhelyek. Aznap mégis egy
faházat béreltem, amely a nyugat európai felszereltséggel simán
felveheti a versenyt. Pár kép a kempingről:

A vacsora saslik volt Kozel-el. 

A kellemes jóllakás után egy nyugodt éjszaka következett, így másnap
teljes töltöttséggel indulhattam neki, a mongol határnak.

Július 15.
Ébredés, pakolás, FF, indulás.

A terv az volt, hogy ebéd előtt megcsípem a határátkelőt és mongolban
lenyomok még egy 100-ast. Jól is haladtam a csodás orosz vidéken,
majd 10 óra környékén a reggelimet is a szabadban fogyasztottam el.

Az orosz kilépőhöz érve zárt határátkelő fogadott… Feltehetően az
ulánbátori Európa-Ázsia csúcstalálkozó miatt a mongolok lezárták a
határt, így az orosz oldalon közölték, hogy csak másnap 8 órakor lehet
kilépni Oroszországból. Hát boldog voltam… Ha ezt előre tudom, akkor
nem iparkodok, hanem maradok még a Tirolra emlékeztető csodálatos

orosz hegyek között. Mind1, ki kell hozni a szituációból a maximumot,
így a sorba beállva azonnal haverkodni kezdtem az utazókkal. Sokféle
embert megismertem a belga Full extrás mindennel felszerelt Land
Rover-es milliomostól

az abszolút 0 büdzséből utazó orosz robogósig, aki egészen Indiáig
tervezi az útját, ezzel a robogóval:

Mivel kamazban nem ültem még, ezt a hiányosságomat is pótolni
szerettem volna. Egy szimpatikus kamazos emberkével így bartelben
kipróbáltuk egymás járgányát. 

Azonnal vodkát kellett innom Velük és a vacsorámat is megoldották:

A negyedik vodka után láttam, hogy Ők nem fognak megállni 10 alatt,
így sürgős dologra hivatkozva elbúcsúztam és kiszálltam a
bögrekörbeadásból… Gondoltam nem árt, ha másnap ép elmével esek
neki Mongóliának… 
Pillanatképek

a

határnál

felgyűlt

sorról:

Mivel útépítés előzte meg a sorakozás, mindenki lábbelije így nézett ki:

Természetesen „WC” is volt…
Korán, 9 óra környékén bebújtam már a sátorba, mikor két
egyhengerest hallottam megérkezni. Nem messze a sátramtól
pakoltak le és kezdték felállítani a saját „palatkájukat”. Egyszer csak
„eine ist mit thurgauer kennzeichen da” mondat ütötte meg a fülemet
a félreismerhetetlen svájci dialektben…. Hát egy Argau kantonban élő
fiatal páros érkezett két Ténérével.  Hát, nem hiszem el… Kibújtam a
vackomból, hogy üdvözöljem Őket. Nagyon kedves emberek, így
azonnal összebarátkoztunk. Majd egy óra beszélgetés után mindenki
nyugovóra tért, hogy másnap nekivághasson Genghis Khan egykori
birodalmának.

Június 16.

Ébredés az orosz-mongol határon. Motormelegítés orosz módra:

Pózolás robogóval:

Türelmes várakozás a pont előttünk újra becsukott kapu előtt:

11 óra múlt, mire a 8-kor megnyitott orosz oldalon át tudtunk haladni.
A svájci párossal ekkorra már lebeszéltük, hogy Mongóliában egy
darabon együtt motorozunk majd. Mivel mindketten határőrök az

alpesi országban, szakmai szemmel nézték a keleti határellenőrzést….
Találtak Ők is optimalizálási potenciállt… 
Végül a két határ közötti „neutrál zonaban“ beöltözni kényszerültünk
a fenyegető eső miatt.

Végül a mongol határátkelőhöz érve kifogtuk az ebédidőt, ami errefelé
bizony 2 óra. A svájciak irigykedtek és viccesen megjegyezték, hogy
pályázni
fognak
egy
mongol
határőri
állásra….


A kép a vizesárok előtt készült, amelyen minden járműnek át kell
hajtnai, hogy fertőtlenítve legyen. (Víz szerintem vagy 10 éve nem volt
már benne, de a szabály, az szabály!!!) Jó 3 óra várakozás után végül
bejutottunk a mongol határállomásra. Az útlevél és a
csomagellenőrzés után megnyílt elöttünk a végtelen mezők és a
kumisz országa. Természetesen a mongol határőr is szignózta a
motoromat. 

Az első nagyobb településre beérve már az út szélén vártak a
túristavadászok. Jurtában kínáltam szállást, vacsorával, reggelivel,
wifi-vel, zuhannyal. Az ár hármunknak 40 dollár lett volna, amit 30-ra
lealkudtunk.
A jurtánk

a vacsoránk

A fekhely

A bejárat

Egy kiadós vacsora után a wifi jelszavát megkapva kommunikáltam az
otthoniakkal, és hírt kaptunk a francia eseményekről is.  Megvitattuk
a történteket, majd egy gyors nem mindennapi zuhany után
nyugovóra tértünk.

Június 17.
Egy nyugodt éjszaka után megettük a nem túl bőséges reggelit, majd
elbúcsúztunk a szállásadónktól. Megitattuk a „lovakat” majd
nekivágtunk az útnak. Mivel a főutakat nagy erőkkel aszfaltozzák, mi
inkább a kalandosabb, nem annyira forgalmas mellékutakat
választottuk:

Dél környékén itt álltunk meg ebédelni:

Azonnal mongol gyerekek jelentek meg körülöttünk. Odajöttek,
illedelmesen bólintottak, majd szó nélkül figyeltek minket.

Anka szerencsemalaca

mongol tehenek ismerkednek
a japán technikával

A kiadós ebéd után tovább indultunk a hegyek közé. Lenyűgöző a
látvány, ami elénk terült.

Néha 1-1 patak megbontja a hegyek és a végtelen mezők sokaságát.

Az átkelésekkel eddig szerencsére nem volt gondunk.
Egy patakátkelés előtt megálltunk, hogy megnézzük milyen mély a
meder. Ekkor történt, hogy lassítás közben, egy a vártánál mélyebb
homokágyba fékeztem bele az első kereket, és elcsúsztam.
Pontosabban csak a motor, mert én előre leugorva esés nélkül
futottam tovább.  Úgy tűnik ezt a fajta leugrást a korábbi bicajos
esetből a motorozásban is sikerül átültetnem. 

Érdemes megfigyelni a háttérben Sarah motorját. Neki a lejtővel gyűlt
meg a baja. 
Út közben egy mongol fesztiválba cseppentünk. A motorparkolót és a
fesztivált egy patak választotta el, melyen nem lehetett száraz
csizmával átkelni.

Mongol gyerekek siettek az idegen motorosok segítségére igazi
„öszkerekes” 1 lóerős járművekkel. 

A mongol gyerekek nagyon közvetlenek, és imádnak fényképezkedni.

Utunkat tovább folytatva szerencsétlenül járt autósokba futottunk. 30
km-el a benzinkút előtt kifogyott az üzemanyaguk. A 6.5 liter tartalék
benzinünket Nekik ajándékoztuk. Fizetség helyett egy közös képet
kértünk. Íme:

A sok sáv közül néha nehéz választani:

Pár kilométer után aszfaltosra váltott az út, így meg tudtuk növelni a
napi megtett távolságunkat egy óra alatt jó 100 kilométerrel.
Sötétedés előtt egy patak partján táboroztunk le, ahol dupla
benzinfőzővel kétfogásos vacsorát főztünk. 

Egy nagyon jó napot zártunk, így mindenki élményekkel tele,
elégedetten mászott be a sátrába, hogy a másnapi kihívásokhoz
energiát gyűjtsön.
Július 18.
A reggeli kávé már készül:

Miután megettük a maradék kolbászunkat és májkrémünket,
elbontottuk a sátrakat és felmálháztuk a három Ténérét. Nekivágtunk
az előre kinézett útnak. Hát aznapra sem főutat terveztünk, így 2 km
után letértünk az aszfaltról, majd miután ezt nem vállaltuk be
motorral,

még 2 km után visszatértünk az aszfaltra.  Michael parkolt egyet
sajátos modon, majd útépítés következett:

Dél környékén betértünk egy étterembe. Természetesen azt
választottunk, amely előtt a legtöbb kamion állt. 

Egy kedves 10 év környéki kisfiútól megtudtunk pár mongol szót, amit
zölddel a motorra írtam:

FF:

Majd arra egyenesen, ilyen úton, 80 km-t. 

-

Szegény pacinak nem volt szerencséje a sivatagban. 

Jó 90 km-t motoroztunk még, majd letértünk az útról és felvertük a
sátrakat. Vacsora, sörözés, beszélgetés majd sátorba bújás.

Nehéz nap volt, sok porral és gödörrel, de sokkal jobbal élveztük, mint
bármilyen tükörsima autópályát, hisz pont ezért jöttünk Mongóliába
motorozni, hogy valami nem mindennapiban lehessen részünk! Alvás
előtt még berendeztem a sivatagi irodámat, hogy megírjam ezt
Nektek!

Július 19.
A szokásos reggeli készülődés után homokos útra tévedtünk. Az első
két mongol napon már volt részünk pár km laza talajban, de ilyen
makacs
homokkal
most
találkoztunk
először.
Nekem
Türkmenisztánban volt már szerencsém egy kicsit gyakorolni, így nem
ért váratlanul, amikor a motor eleje egyszer csak elkezd táncolni. Hátra
a súlyt és bő gázzal előre.  Szegény Sarah még félve ment neki az
akadálynak, így gyorsan le is parkolt.  Kemény lány!!! 31 évesen már
3 évet szolgált a svájci hadseregben, most pedig fegyveres határőrként
dolgozik. Az eséskor nem nyávog, nem reklamál! Motor felállít, dáváj!!
Vagány csaj!

Miközben Michael a szétszakadt enduro táskát varrta meg
kábelkötözővel én helyi autósokat segítettem ki pumpával!

A következő faluban ebédet kerestünk majd feltöltöttük a
készleteinket. Valami cukros üdítő, víz, csoki, leves, nedves törlőkendő,
májkrém, kolbász, kenyér és sör volt a bevásárló listán.

Mielőtt kiértünk volna a faluból Sarah észrevette, hogy a motor
fejidomja a szokásosnál jobban mozog… Kiderült, hogy az esésnél
eltörött… Egy helyi rendőr segítségével 2 percen belül lakatost
találtunk, aki átszámolva 4 euro-ért meghegesztette a törést.

A következő 3-4 km-t egy kiszáradt patak medrében kellett
megtennünk, ami megint csak homokos volt. A svájci lánynak most
sem volt szerencséje, így a hegesztés eltörött. Párjával Michaellel,
spanifer és kábelkötöző segítségével rögzítettük a fejidomot, majd
elmentem alternatív útvonalat keresni a dombok között a mezőn.

A kép közepén a két fekete pont, a két alpesi motoros. Jó kilométert
motoroztuk a köves domboldalakon, majd visszakényszerültünk a
patak medrébe.

A következő lehetőségnél egy gyors tankolás, (sajnos csak 80-as volt)
majd húztuk a gázt.

Mindhármunkból kivette az energiát az aznapi terep, így egy csodás
helynél úgy döntöttünk, hogy nem motorozzuk még 1 órát, hanem

letáborozunk.

Sajnos Michael Ténéréjének a tankja egy esésnél megrepedt, így
ragasztania kellett:

Vacsora, majd patakban fürdés után a tábortűz mellett beszélgettünk.
Kellemes este volt egy páratlanul szép helyen. Körülöttünk, mező,
hegyek, birkák, lovak, patak és jurta. Elégedettség volt az arcunkon.

Július 20.
A reggeli, majd a sátorbontás után egy völgyben álltunk neki a
terepmotorozásnak.

Dél környékén egy magaslaton álltunk meg ebédet főzni, ami kínai
zacskós leves volt. A főzőnek szélárnyék kellett a közepesen erős
szélben, de a természet ezt is megoldotta nekünk. 

A leves után Michaellel egy
instant kávét is ittunk, majd
elégedetten teli bendővel
ültünk vissza a három
Ténérére. Ebéd közben a
térképet böngészve Otgon
irányába néztünk ki egy
szimpatikusnak
tűnő
mellékutat,
így
teljes
egyetértésben kanyarodtunk
rá erre a nem túl jó, de
izgalmasnak ígérkező útra.
Sajnos a felhők gyülekeztek,
majd pár óra múlva „sírni” is
kezdtek. A rossz minőségű
utak eláztak, így csúszósak

lettek. Szerencsémre a „bütykös” gumijaim jól kapaszkodtak a sárban
és a csúszós fűben is, de a svájci Ténéré K60-as gumija megcsúszott:

Az eredetileg vegyészmérnök határőr srác szívesen pózol a motorjával.
Legyen az álló, vagy fekvő kép!  Szuper egyéniség!
Egy patakátkelésnél összegyűltek a gyerek, hogy megcsodálják a
motorokat:

Imádják, ha fényképezik Őket. 

Estére újra, megeredt az eső, így nedves talajra vertük fel a sátrunkat
az Otgon nevű falucskában. Alvás előtt, míg a képeket és videókat
archiváltam egy kicsit befűtöttem.

Kint nem lehetett több 10 foknál, de a hálózsákom jól vizsgázott!

Július 21.
Hűvösben jó volt aludni, így megint kipihentem magamat. Egyre
jobban megszokom a sátras alvást. Előző este a szomszéd jurta
vendégeitől megtudtuk, hogy kb. 40 km-re egy fesztivált tartanak az
Otgon 4008 m-es hegy tiszteletére, amely a mongolok szerint a föld
első hegye volt. (Azt gondolom ezen a kutatók elmorfondíroznának!
) A lényeg, hogy mi elhittük, és úgy döntöttünk, hogy megnézzük a
fesztivált. A sátorbontásunk közben egy helyi mészáros pár perc alatt
kifordított egy birkát a bőréből, mondván, kell a hús a ünnepségre:

Nem kerített nagy feneket a dolognak. Elszaladt egy Uazzal a
legközelebbi nyájhoz, bedobott egy birkát és egy kecskét a hátsó
ülésre, visszahajtott és már készítette is elő az ünnepi eledelt…Hát
ilyen gyorsan megy ez errefelé. Az erről készített videót a gyengébb
idegzetűek miatt nem linkelem be…
Búcsúztunk, majd felpattantunk a kétkerekűekre. Az út nem volt
egyszerű, ugyanis legalább 8 patakátkelést kellet megoldanunk, de
szerencsénkre, sehol nem estünk bele. A forgalom szokatlanul nagy
volt. Mindenki a fesztiválra igyekezett. A szerencsésebbel Land
Cruiser-rel a vagányak pedig Toyota Prius-sal… Hát én csak ámultam
pár átkelésen…:

Végül megérkeztünk a fesztiválra:

Egy sor Uaz:

Egy sor Land Cruiser:

Kb 100 jurtából álló rögtönzött szálloda:

Persze volt aki helikopterrel érkezett:

(Nem, sajnos nem én    )

Este a szerzetesek imádságba fogtak. A rengeteg ember körbevettek
Őket és Ők is imádkoztak. Mindenkinél étel volt, így azt gondolom az
étket áldhatták meg, de sajnos pontos információt erről a
ceremóniáról nem sikerült szereznünk. Otthon folytonos internet
közelben megpróbálok ennek utána nézni.

23:00 környékén én bebújtam a hegyek közé felállított sátramba.
Aznap kellett az aláöltöző is a komforthoz. Megint jót aludtam!
Július 22.
Reggel 8 óra környékén ébredtem. Mikor kinéztem feltűnt, hogy a
sátortábor fele lelépett… Kiderült, hogy ez a fesztivál egy köztes
állomása volt, és a tényleges ünnepség 30-40 km-el távolabb
folytatódik íjász és lovas bemutatóval. A reggelinél megvitattuk, hogy
ezen már nem veszünk részt, így útra keltünk Otgontól keletre tartva
egy elég rossz mellékúton. Nemsokára egy közel 60 centire megáradt
patak keresztezte utunkat.

Tanakodni kezdtünk, hogy az előttünk álló közel 100 km-en hány ilyen
patak lesz még… Egyet láttunk még a digitális térképünkön, 4 km-re az
első pataktól, így úgy döntöttünk, hogy Michel motorját átsegítjük a
vizes akadályon és Ő 4 km-t előre megy, hogy a másik patakot
megnézze. Míg Michael távol volt egy tökrészeg mongol kecskepásztor
lovagolt hozzánk, hogy segítsen nekünk. Nagy nehezen elmagyaráztuk
Neki, hogy a harmadik társunkat várjuk. Nem igazán érdekelte, a
lényeg az volt, hogy van-e vodkánk… A végén már annyira „intenzíven”
kérte, hogy megesett a szívem… Hát bátyja, gondoltam, nekem olyan
mindegy. Előkerült a vodkás üveg, melyben 5-6 felesre elegendő vodka
volt még… No ezt emberünk magába is szippantotta, vagy 3 perc alatt…
Közben sajnos megeredt az
eső, és még vizesebbel
lettünk. Mikor Michaelt
átsegítettük,
mindketten
combközépig gázoltunk az
erős sodrású patakban, így a
csizmánk akkor már teljesen
megtelt vízzel. Emberünket
az eső egy cseppet sem

érdekelte, így el is ázott, kívülről is…

Mikor Michael visszaért, pásztorunk azonnal átlovagolt érte, hogy a
motort a túloldalon hagyva áthozza hozzánk a társunkat.

Szegény kis termetű lónak két férfi embert kellett átcipelni a hátán…
Sajnáltam szegény párát… Végül kiderült, hogy a második patak ennél
is mélyebb és nagyobb sodrású. Két variációnk maradt. Vagy bevárunk
valami teherautót, ami átvisz minket, vagy visszafordulunk és a
tegnapelőtti szakaszt újra végigmotorozzuk a másik irányba. Ez utóbbit
választottuk, úgyhogy visszaindultunk Otgonba.

Az összes mögöttünk lévő patakátkelést így újra átélhettünk:

Jó választás volt ez a Mitas E09-es hátsó gumi. ;)

Egy keskeny patak keresztezésénél viszont segítségre szorultam:

Hát igen, attól, hogy keskeny, attól még lehet hogy mély… Sarah
megtartotta a motort egy fotó erejéig, majd hárman visszahúztuk
hátrafelé, és másik átkelési pontot kerestem. 
Mivel már három napja szinte egész nap állva motoroztunk, a hibásan
módosítású lábtartóm nem bírta a kiképzést és repedésnek indult:

Szerencsémre egyik oldal sem tört még le, így a következő faluban
terveztem a javítatását. Fáradtan érkeztünk Uliastai-ba, ahol én egy
eléggé lepukkadt, de mégis hotel mellett döntöttem, míg a társak egy
jurtát néztek ki maguknak.
Hotel csendélet:

A vacsorám marhakonzerv volt keksszel, mert kenyér nem volt a
szupermarketben… Mind1, tápanyag. Megtelt bendővel, rengeteg
kalanddal elégedetten heveredtem el a már rég nem látott ágyon.
Július 23.
Frissen ébredtem és már menetem is a szomszédos boltba, hogy
reggelit vásároljak magamnak. Bíztam benne, hogy lesz kenyér. Kár
volt… Maradt a keksz. Egy kedves idős Úr várt a motoromnál, mire
visszaértem. Angolul próbáltunk kommunikálni, mikor is kiderült, hogy
Ulánbátorból jött és reggeli sétára indul. Mivel a Sarahval és Michellel
fél 10-re egyeztettünk időpontot, még vastagon volt időm, hogy én is
körülnézzek a városkában. A kedves Úr felajánlotta, hogy segít
autószerelőt keresni, aki tud hegeszteni. Meg is lett, íme a műhelye:

Vasárnap révén nagy volt a csend, de a segítőm már kopogott is, hogy
mikor nyit a szerviz?

10 óra volt a válasz, így visszasétáltunk a hotelba, hogy összepakoljak
mire Sarah-ék jönnek.

A cipész:

Egy lakóház:

A hotelszobám enyhén trapézosított ajtaja:

Kis várakozás után, már indultunk is a szerelőhöz, aki azonnal
nekilátott a hegesztésnek:

Természetesen itt is napszemüveget használnak pajzs helyett. 

A pocsolya tökéletes hűtővíz és már készen is voltunk. 3000 tugrik
azaz 1.5 euro volt a fizetség a jó és precíz munkáért.
A városhatárhoz érve egy fizetőkapu fogadott minket. 500 tugrik
útdíjat kellett fizetnünk, így reméltük, hogy jó uton haladhatunk majd
és behozhatjuk a visszafordulás miatt elvesztegetett napunkat.
Előkészített úton haladtunk vagy 100 km-t, amit már szétgyúrtak a
teherautók és a terepjárók. Kiscsilliárd gödröt jártunk meg hol 20-al hol
90-el… Inkább ne csináltak volna semmit… a mezőn konstans 70-el
lehetett volna menni… Sarah el is veszítgette a rendszámát, ami egy
svájci rendszámnál nem is olyan kis probléma, ugyanis a rendszám
nem pótolható. Ez azt jelenti, hogy új rendszámra van szüksége új
forgalmival… Úgy döntöttek visszafordulnak megkeresni. Bíztattak,
hogy én folytassam csak az utamat, ugyanis tudták, hogy 25-ére
ígértem a magyar konzulnak az ulánbátori érkezésemet. Megfogadtam
a tanácsukat így szétváltunk. Innentől megint egyedül motoroztam, de
nem bántam mert tudtam diktálni a saját tempómat. Be is hoztam
szépen a lemaradás egy részét így szakítottam időt pár képre is:

Ezen a helyen történt, hogy a hátsó top case-t elfelejtettem bezárni,
így a teteje rögzítés nélkül tudott mozogni. Szerencsémre a közel 60
km-en csak a piros sí aláöltözöm esett ki, a többi értékesebb dolog

nem. Azonnal írtam Michaeléknek, hogy kb. hol veszíthettem el, és
hálás volnék, ha esetleg figyelnének a piros dolgokra. Érdemes volt
SMS-t küldeni, ugyanis megtalálták!  Ha minden igaz Ulánbátorban
az Oázisban oda is tudják majd adni. Sajnos Ők a rendszámot nem
találták meg, így feltételezem „rajzolnak” majd egyet. Estére szállást
kellett keresnem és egy szimpatikus tó partjára tartottam, mikor egy 4
tagú jurta csoport mellől „lekiabált” egy szimpatikus hölgy. 3 kiadó
jurtájuk volt, és szerette volna, ha az egyiket kiveszem. Gondoltam
benézek és megkérdezem az árat. Mi baj lehet?

35.000 tugrikről indult az ár és végül 25.000 lett belőle. A kedves hölgy
behívott a családi jurtába egy teára is:

Ezt elfogyasztva bevackoltam magamat a saját jurtámba. A család kb.
17-18 éves fiú tagja, intenzíven érdeklődött a motor iránt, és kérte,
hogy vigyem egy kört. Miért, ne gondoltam, úgyis le akartam ugrani a
tóhoz:

No, lemotoroztunk. Nem volt es több 3-400 méternél. Lent a fiú
megkérdezte, hogy kipróbálhatja-e a motort. Hmm… Hát egy pillanatra
gondolkodóba estem… Mi van ha??? Hát gondoltam vagány gyerek ez,
tud esni, ha baj van, a motornak pedig a füves mezőn úgysem lehet
nagy baja. A lelkére kötöttem, hogy lassan és kis gázt adjon.

Azért a kamerát a motoron bekapcsoltam…. ;) Szuperül tudott
motorozni a srác, az idegen és a megszokottnál (volt a jurtájuk mellett
két db 150 ccm-es motor) jóval nagyobb és nehezebb motorral is. A
vérében volt. Visszanéztem este a frontkamera felvételét is… Teljesen
biztos kézzel kezelte a két kerekűt! Visszafelé Ő vitt engemet.

Hibátlanul ment! Visszanéztük a videót, amit csináltunk. Tetszett neki.
Érdeklődött a technika iránt, így a telefonomat is szemügyre vette.
Gondoltam megkérdezem, nem tudja-e a mobil internetet beállítani
rajta. Hát be tudta. Így az ajándék SIM kártyával igaz retttenetesen
lassan (csak EDGE kapcsolattal) de tudok csatlakozni a világhálóhoz. Ez
chateléshez elég, de médiák feltöltéséhez már nem. Este mosakodás,
fogmosás, alvás. Nem túl jól aludtam, mert éjfél után kopogtak,
ugyanis a jurtámban depózott paplanra szükségük volt…
Július 24.
9 körül ébredtem, majd egy gyors motor szervizelésbe fogtam.
Kicseréltem a felső láncvezetőt és a légszűrőt. Ha minden igaz innentől
már csak kevés földes úton fogok menni.

Neki is estem a kitűnő aszfaltos útnak, hogy kb. 200-250 km-re
megközelítsem Ulánbátort. Jól is haladtam, majd Tsetserlegbe értem.

Itt egy ATM-et kerestem és bevásároltam.

Közben megláttam egy emlékhelyet, ahová felsétáltam:

Itt német turistákkal beszélgettem.

Mivel időben voltam egy nyugodt folyópart néztem ki ebédelő
helynek.

Tonhalas szendvicset csináltam. (kenyérrel!!!! Nem keksszel!!!  ) A
desszert fanta és twix volt.
16 óra környékén egy kávészünetet is tartottam egy domb tetején,
feltehetőleg egy temetkezési helyen.

A kávé finom volt, a kilátás gyönyörű, így elégedetten indultam tovább.
Nemsokára homokdűnéket láttam meg, és mivel a góbiba nem fogok
lemenni gondoltam itt az alkalom, hogy kipróbáljak egy igazi
„homokozót”. A Mongol Altaj nevű jurta kempingbe tértem be, hogy
megkérdezzem felverhetem-e a sátramat. Csak jurtát adnak ki, sátrat

nem verhetek fel. Okéééé, akkor bye-bye mondtam, és a dűnék mögé
motoroztam, ahol már pár család piknikezett.

Felállítottam a sátramat, leszereltem a koffereket és irány a
homokozó, amit már nagyon régóta szerettem volna kipróbálni.
Szegény motor biztosan tiltakozott volna, ha tud beszélni, de
szerencsére nem tud. 

Jó 20 percnyi szórakozás után megsajnáltam a motort és megfordult a
fejemben az előttünk álló 10.000 km is. Gondoltam nem kínzom
tovább és visszatértem a sátorhoz.

Nem sok idő telt el és a szomszédos piknikezők közül egy piros pólós
érdeklődő srác somfordált oda hozzám, hogy a motort jobban
szemügyre vegye… Nagyon érdekelte, mígnem kibökte, hogy
kipróbáljuk-e? „Mi baj lehet?” Hát gyere. A kellemest a hasznossal
összekötve visszamotoroztunk a kempingbe, hogy egy hideg sört
vegyek magamnak. A sárc nem kapott, mert szerintem nem volt még
15 sem. Félúton hevesen integetett egy autósnak, gondolom a rokonai
lehettek. Többször felkiáltott annyira élvezte, ahogy a motor kúszott a

homokban. (nem félt, hanem élvezte, ez nyilvánvaló volt  ) Tényleg
na!!
Visszaérkezetünk, majd kérdezte, a srác, hogy ettem-e. Mondom egy
levest, de este az elég…. Eltűnt, majd 2 perc múlva megjelent:
Két tálban hozott ételt, mert
egyben nem fért el… Báránysült,
(de a jobbik fajta) kenyér, sajt és
savanyúság. Megint nagyon jól
voltam tartava… Jóllaktam. 
Picit később a család pár tagja
még odasétált, hogy szemügyre
vegyenek és kérdezősködjenek.
Nagyon kedves és közvetlen
emberek.
Jó 20 perc után elbúcsúztak én
pedig bemásztam a sátramba és
elvégeztem a már lassan
megszokott foto és video
archiválást, ill. blog írást. Most
pedig „joccakát”. (00:14)

