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Név Csapat Telefonszám 
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Dr. Jutasi György  228-229 88-216-333-01617 
Dr. Kutas Péter 73 88-216-333-04033 
Dr. Sipos Sándor Zsolt 52 88-216-212-47031 
Dr. Takács István 84 88-216-333-50172 
Egri Tamás 246 88-216-333-04732 
Fazekas János Gábor A46 88-216-212-40458 
Flying Kiwis 281 88-216-333-40267 
G Point 255 88-216-510-31420 
Gárdonyi Gábor    G-Roby 278-279 88-216-333-40136 
Gerstner Tibor  301 88-216-510-74450 
Gyurkovitcs Ferenc 3 88-216-333-04823 
Gyülvészi Tibor 28 88-216-333-40270 
Herczeg SpezialTransport 140 88-216-333-40131 
Hodola Richárd 130 88-216-333-50160 
Jaksa Tamás 258 88-216-212-26037 
Kissné Kézér Edit 224 88-216-212-20572 
Klem Péter 221 88-216-431-07670 
Lehotzky Norbert 20 88-216-212-71486 
Lízán Balázs 72 88-216-333-40233 
LusteeNet Bamako Team 20 88-216-212-71486 
Mandák Jani 206 88-216-212-40372 
Meszjár András 66 88-216-333-40238 
Parrag Sándor 233 88-216-212-25796 
Pintér Tibor 232 88-216-212-33736 
QC Team és PN37 Team  267 és 258 88-216-212-26037 
Ritter János 63 88-216-212-28651 
Rosta Miklós 70 88-216-333-04815 
Sárdi Zoltán 4 88-216-333-04538 
Serényi Sándor 79 88-216-212-20137 
Sindel István 57 88-216-333-50250 
Südi Gyula 51 88-216-333-01135 
Szatmári Zsolt   88-216-333-40230 
Szentiványi Zsolt 55 88-216-333-40126 
Szityu 404 88-216-212-27092 
Szityu 2 (Vesztergom Andrea) 404 88-216-333-01147 
Szlaukó Gábor 29 88-216-333-16554 
Szögi Csaba 236 88-216-333-22492 
Tarlós Zsolt 7 88-216-212-35078 
Tempfli László 11 88-216-333-01774 
Újratervezés 76 88-216-212-21600 
Végh József 44 88-216-333-01140 
Vitabox Team 224 88-216-212-20572 
Z1 Team   88-216-213-62414 
Zombori Miháhy 302 88-216-333-01638 
   
   
Dr. Késmárky-Kodak András  405 Orvos 88-216-333-41562 
Gyurkó Gábor/Dr. Debreceni Kata 402 Mentő csapat 88-216-333-01586 
Gyurkó Gábor Quad 402 Mentőcsapat 88-216-333-45014 
Hegyi Viktor 401 Mentor 88-216-212-31362 
Papp Ákos 414 Mentő csapat 88-216-511-95498 
Polgár András 400 Mentor 88-216-212-40369 
WORLDGATE   88-216-212-29955 



 
 
 
 
 
 
 
Ezt a dokumentumot három éve kezdtem el írni az első Budapest-Bamako futam   
indulóinak. Azóta ez a kis írás évről évre gazdagabb és kövérebb lesz. Ma már   
nem csak az útvonalról esik szó, de az elmúlt évek tapasztalatait is lapra vetem   
okulás gyanánt. Egyfajta útikönyv szerepét is betölti az itiner, de megpróbálok   
belőle direkt kihagyni dolgokat, hogy a felfedezés örömét senkit l ne vegyem el.   
Például az idei útvonal említést tesz egy rejtélyes szaharai termál fürdőről, amit   
még útikönyvek sem nagyon említenek. Direkt nem írtam le, hogy hol van pontosan.  
Aki ügyes, az úgy is megtalálja. Mindenkinek legyen meg a felfedezés öröme és  
az, hogy olyan helyekre eljut, amiről még nem is írnak.  
   
Amiről viszont lehet leg minél több szó fog esni az a biztonság, és az elmúlt évek   
problémái illetve megoldásai. Az itiner néha túlságosan is sokat mond, ami talán   
elveszti a felfedezés örömét. Két éve valaki azért fikázott, hogy miért nem írtuk bele,   
hogy Marokkóban át kell állítani az órát helyi időre. Ezért most sok triviális dolog is  
belekerül.  Ezeket elsősorban a biztonság, és a kellemetlenségek elkerülése érdekében  
tettük. Az idő átállásokat tradicionálisan az idén sem közöljük.   
  
Külön fejezetet szentelünk a karitatív feladatoknak és a jótékonyságnak. Az idei év  
az első alkalom, amikor az itinerből két verzió készül. Egy a túra kategóriának és egy  
a versenyzőknek. A Bamako szépsége az, hogy sokuknak sok mást jelent. A  
versenyzőknek erőpróba, a túrázóknak pedig kaland, kihívás és ismerkedés a világgal.  
A túra itinert úgy állítottuk össze, hogy felhívjuk a figyelmet a nevezetességekre és  
látványosságokra.  
  
Egy olyan kihívásra vállalkoztál, ami nemcsak hogy nem mindennapi, de tele van   
ismeretlen és bizonytalan tényezőkkel. A szellemi - és a fizikai megerőltetés is   
komoly lesz. Napi 500-600 kilométert levezetni két héten keresztül nem a gyengék   
játéka. Csak tiszteletemről és csodálatomról tudlak biztosítani. Amikor négy éve   
elhatároztuk, hogy elindulunk, azt szerettük volna, hogy ha minél több hasonszőrű    
emberrel tudnánk ezt az élményt megosztani. Az első Budapest-Bamako   
történelmet írt. A második jóval izgalmasabb volt. A harmadik népesebb és  
látványosabb.  
Az idei pedig a versenyben a Dakar örököseként is fellépő kemény afrikai terep rally  
lesz.  
A túrát pedig a kaland, a közös buli és a nem túl megerőltető vezetés fogja majd  
jellemezni.  
A tapasztalatokból sokat meríthetünk. Az itt következő néhány oldalon nemcsak  
hasznos információkat próbálunk meg az útról nyújtani, de néhány gondolatot is  
felvetnék, ami a felkészülésnek része kell, hogy legyen.   
  
Az itinernek van még egy nagyon fontos feladata. A Budapest-Bamako szervezetlen,  
közösségi kaland. Nincsenek idegenvezetők, rajvezetők vagy titkárnők. Mindent  
magadnak kell megoldanod. Azért fontos az itiner, mert az irányvonalakat és az  
instrukciókat tisztán leírja. Valamint nagyjából megtudod azt is, hogy mire számíthatsz.  
Nem szégyen többször is elolvasni.  
  
Az elmúlt években a Bamakon a legtöbb kérdésre az volt a válasz, "olvasd az itinert".   
  
Szabó Gál András  
2008. november 10.  
 

 



 
  
 
 
VERSENY ÉS TÚRA   
  
Az idei évben először külön útvonalon haladnak a versenyzők és a túrázók. Ennek  
két oka is van.   
  
a) Tavaly sok túrázó panaszkodott, hogy túl nehéz és sok a vezetés. A versenyzők  
meg azért nyafogtak, hogy túl könnyek az etapok és kevés a földút. Ezért az idén a   
túra útvonal lightosabb, a verseny pedig nehezebb és külön választottuk a két  
csoportot  
  
b) A marokkói-mauritán határ 100 autóval is egy rémálom, de 200 jármű esetén  
egy-két napos tortúra lenne. Ezért most 2 teljesen külön napon halad át a két mez ny.  
Arra kérünk, hogy a számodra az itinerben kijelölt napon lépd át a határt. Tedd ezt a  
magad érdekében első sorban. Másodsorban pedig a közösség érdekében.  
  
ELTÉRÉS AZ ITINERBEN JELÖLT ÚTVONALTÓL  
  
Nyugodtan térj el és menj arra, amerre valami vonzó dolgot találsz. Sokan kihagyták  
a Tatoonie bolygót és inkább Marrakesben időztek tavaly is. Volt, aki Casablancaban  
töltött egy éjszakát. Volt, aki egy etapot kihagyott és Kiffában töltött 2 pihentető napot,  
ahol sivatagi krokodilokkal ismerkedett és őskori barlangrajzokat talált. Az itiner  
lényege, hogy mindig tudd, hogy mi a hivatalos program és a többség merre  
tartózkodik.   
  
A verseny kategória indulóinak 5 nagyon kemény napja lesz a 15-ből.  
  
Merzouga - Foum Zgid  
Assa-Smara  
Bou Lanoar-Atar  
Atar-Tidjikja  
Tidjikja-Kiffa  
  
Ezek kemény és veszélyes szakaszok.  A problémákat mindenhol külön leírjuk. Sokan  
azért választották a verseny útvonalat, mert a túra betelt. Ezek a szakaszok  
gyönyörűek, de nehezek.  
Mindegyiket ki lehet kerülni betonon. Sőt be-be lehet kukkantani az első  20-40 kilométerre, 
aztán vissza lehet térni az aszfalt útra. Mindenki saját belátása szerint  
mérlegeljen, hogy hol indul el.  
 



 
   
 
 
MENTÁLIS FELKÉSZÜLÉS   
  
A Budapest-Bamako egy közösségi esemény, mert együtt indulunk és együtt érkezünk.  
De, hogy milyen élménnyel térsz haza, az csak tőled függ. Lesznek helyzetek, amikor  
csak a saját leleményességedre és erőforrásaidra leszel utalva.   
Lesznek olyan szituációk, amikor komoly döntéseket kell majd hoznod. Mit csinálnál, ha  
egy másik résztvevőt meglátsz, akinek elromlott az autója az út szélén és nem tudja  
megszerelni? Megállsz és segítesz, még ha az órákba is telik és lehet, hogy este nem  
érsz be az esti cél helyre? Vagy talán integetsz és tovább mész?   
  
Mit csinálsz akkor, ha egy elhagyatott helyen az autód felmondja a szolgálatot?   
Arra számítasz, hogy majd egy másik résztvevő segít, vagy megoldod egyedül a  
problémát. Mi történik akkor, ha a járműved használhatatlan állapotba kerül?   
Elindulsz Bamakoba vonattal, busszal, repülővel vagy esetleg megkeresed a  
legközelebbi repülőteret és hazarepülsz?  Mit csinálsz akkor, ha a csapattársaddal  
véresen összeveszel és nem vagy hajlandó a továbbiakban a társaságában egy percet  
sem eltölteni. Mi van akkor, ha úgy érzed, hogy nem bírod már, és eleged van, mert  
napok óta nem ettél egy tál meleg ételt, és nem zuhanyoztál? Mit teszel akkor, ha  
elszakadsz a mezőnytől és egyedül vagy a szavannán? Mit teszel akkor, ha fejre áll az  
autód és sehol senki? Ezeket és ehhez hasonló gondolatokat mindenkinek végig kell  
gondolni az indulás előtt. Jobb, ha az ember felkészülten néz a problémák elé.   
  
FUTAM ELŐTTI SZORONGÁS  
   
Ha nem is ez az első utad a harmadik világba vagy a Szaharába azt fogod magadon  
észrevenni, hogy a verseny előtti napokban, hetekben egyre idegesebb és feszültebb  
leszel. Lehet, hogy éjszakánként nem fogsz tudni aludni. Álmaidban homokdűnék  
fogságában ébredsz verejtékez  mellkassal.  Azon jár az eszed, hogy nem kéne-e  
mégis meggondolni magad, és itthon maradni. Többször alaposan átolvasod a  
biztosítási kötvényed apró betűs részeit, és azt veszed észre magadon, hogy malária- 
gyógyszered címkéjét már kívülről tudod. Nos, ezek mind egészséges reakciók és  
mindenki átesik rajtuk vagy így vagy úgy. Ez is része a felkészülésnek. Ne engedd,  
hogy a szorongás úrrá legyen rajtad. A rajt előtt igyál egy nyugtató teát és aludd ki  
magad. A futam előtti héten aludjál sokat. Próbálj meg hétvégeken délután is aludni.  
Szükséged lesz az alvás tartalékokra.  
   
KULTÚRÁLIS FELKÉSZÜLÉS   
  
Marokkó turistásabb helyeit l eltekintve, azokon a vidékeken, amelyeken keresztül  
megyünk, az emberek nem nagyon találkoztak még magyarokkal. Egyetlen magyart  
ismernek, és azt is rühellik. (Nicolas Sarkozy) Több ismerősömet is többször  
megkérdezték, hogy nem rokona-e francia államfőnek. Burkina Fasoban szültetett egy  
Sarkozy ellenes rap dal is, amelynek a cím e: "Egy magyar a galloknál" a refrénje pedig  
az, hogy "Nicolas Sarkozy minek is jött el apád Magyarországról?"    
http://www.youtube.com/watch?v=hWhsses5KK U 
    
Komoly felelősség van a vállunkon. Jó benyomást kell tennünk vagy legalább is, ne  
keltsünk rosszat. Afrikáért az európaiak az elmúlt néhány évszázadban nem tettek túl  
sok jót. Gondoljunk csak a rabszolga-kereskedelemre vagy a gyarmati  
kizsákmányolásra. A mi feladatunk, hogy az afrikaiak európaiakról alkotott véleményét  
egy picit jobbá tegyük. Tartsuk tiszteletben mások kultúráját, falvait és városait. Tartsuk  
be a helyi szabályokat. Ha valahol ott szeretnél éjszakázni, mindenképp kérdezd meg a  
helyi öregeket, hogy nem bánják e. Valószínű, hogy ők lesznek megtisztelve, hogy  
vendégül láthatnak, de mindenképp add meg nekik azt a tiszteletet, hogy a kérdést  
felteszed. Kerüld az arrogáns, felsőbbrendű viselkedést.  Mindannyian ugyanannak a  
nagy családnak vagyunk a tagjai. Csak azért mert te tehetősebb vagy, a bőröd  
világosabb, nem viselkedhetsz másként a helyiekkel. Nem a nagy fehér felfedezők  
vagyunk, akik a vademberek földjére jöttünk. Azok az idők elmúltak már.  
 

 



 
   
 
 
MIT VÁRJUNK ETTŐL AZ EGÉSZTŐL?  
   
Ez az egyik legfontosabb kérdés. Ezen áll vagy bukik, hogy jól érzed-e magad vagy  
sem. Nagyon fontos, hogy mindenkinek tiszta definíciója legyen arról, hogy mi, és mi  
nem a Budapest-Bamako. A B 2 nem társasutazás, nem idegenvezetős-szafari, nem jól  
szervezett autóverseny, nem a Párizs-Dakar. Két éve azok jöttek el keserű szájízzel,  
akik az előbbiek közül valamelyikre számítottak. Tavaly már csak azért nyafiztak, hogy  
nem volt ingyen szendvics a medence partján a szállodában Bamakoban és a bamakoi  
szállodában elrontották a foglalásokat.  
  
A Budapest-Bamako túra kategóriában egy nagy közös buli és kirándulás, ahol  
rengeteg váratlan és kellemetlen esemény történhet. Verseny kategóriában indulóknak  
e mellet pedig egy fárasztó, megpróbáltató, logikai, autós játék, amelyet valaki meg fog  
nyerni és a valószínűségi számítások szerint, nem te leszel az.  
   
EGYETLEN ALAP SZABÁLY VAN:   
Mindenki a maga élményének a kovácsa.   
  
Ne várj sose arra, hogy este majd lesz valami! Szervezd meg a saját bulid! Szólj 5-10  
haverodnak és keressétek meg a helyi kocsmát! Hívj magad köré egy pár új cimborát  
és gyújtsátok fel valakinek a sátrát, :) Nem jó stratégia mindig arra várni, hogy majd lesz  
valami.   
  
Amit megígérünk: Budapesten kapsz egy rajtszámot, némi navigációs segítséget   
(térképek, GPS koordináták, itiner) rengeteg jó kívánságot és bíztatást. Találkozni fogsz  
sok olyan fazonnal, mint te. Budapestről ünnepélyesen el fog rajtolni a mezőny.  
Mauritániában és Maliban a hatóságok nem fognak sokat csesztetni, és nem fognak  
lépten-nyomon pénzt elszedni tőled, m int a 2005-ös futamon.  
Este mindig találkozhatsz magyarokkal a táborhelyen. Afrikában a rázósabb szakaszok  
előtt lesz eligazítás. Lesz bíró, aki kiértékeli a verseny eredményeid.  
Bamakoban pedig csapunk egy nagyobb bulit. Ha pedig el akarod adni az autód, akkor  
lesznek vevők a futam végén.   
  
Amire számítani kell: A rajt és a cél között bármi megtörténhet és lehet, hogy nem  
leszel mindig olyan boldog, m int egy öt csillagos all inclusive tengerparti szállodában,  
miközben valaki a hátadat vakargatja, és szőlőszemeket adogat a szádba. Sokat kell  
majd vezetned, és keveset fogsz aludni és zuhanyozni. A most következő szcenáriók  
lehet, hogy veled történnek meg az idén.     
 
 
Lehet, hogy nem marad szállodai szoba, mire este a célba érsz.   
Lehet, hogy nem lesz hideg sör az esti célpontoknál. Lehet, hogy nagyon eltévedsz.   
Lehet, hogy lekésed a kompot.   
Lehet, hogy ellopják a pénztárcád.   
Lehet, hogy letartóztatnak hamis pénz használatért.   
Lehet, hogy cserbenhagyás miatt bevisznek az őrsre.   
Lehet, hogy az út szélén kell a nagydolgod elvégezni, majd a kupac mellett hagyod az  
övtáskád az útleveleddel és az összes pénzeddel, majd 150 kilométerrel odébb veszed  
észre, hogy nincs meg az övtáska.   
Lehet, hogy véletlenül bezárnak egy k bányába éjszakára.   
Lehet, hogy az éjszakát a bozótban kell töltened.  
Lehet, hogy egy skorpió lesz a cipődben.   
Lehet, hogy megbetegszel.   
Lehet, hogy összeveszel a társaiddal, feldühödve kiszállsz a kocsiból és egy marokkói  
sikátorban késsel támadnak rád.   
Lehet, hogy tönkremegy az autód váltója és három nap lesz, mire megszerelik valahol.   
Lehet, hogy tönkre megy az autód, a vonattal kell tovább menned, de a vonat kisiklik, és  
nem jár arra több.   
Lehet, hogy fejre áll az autód a szavanna közepén.   
Lehet, hogy Európában kipakolnak.   
Lehet, hogy rossz minőségű narkótól korházba kerülsz Bamakoban.   
Lehet, hogy Marokkóban minden éjszakádat különböző autószerelő műhelyekben kell  
töltened.   
Lehet, hogy Velencében hagyod az útleveled és csak a marokkói határtól 4 órára jössz  
rá.   
Lehet, hogy elveszted a marokkói vámpapírod, és a mauritán határtól visszaküldenek  
Nadorba.  
Lehet, hogy maláriás leszel.  
Lehet, hogy egész éjszaka gyalogolnod kell a Szaharában, míg segítséget találsz.  
Lehet, hogy a kocsidat elmossa a tenger.  
Lehet, hogy hátulról beléd rohan egy bozót taxi és a bankhiteles kocsi totálkáros lesz.  
Lehet, hogy egy kecske eléd ugrik, és te félre rántod a kormányt és felborulsz.  
Lehet, hogy visszafordítanak a mauritán határról, mert nincs vízumod.  
Lehet, hogy segítesz kocsit tolni, valaki rátehénkedik a hüvelykujjadra, és az eltörik.  
Lehet, hogy órákon át fogod a kocsid ásni a homokban.  

 
Ezek nem kitalált történetek, hanem mind megtörténtek valakivel az elmúlt években.   
Gondold végig, hogy mi lenne, ha veled történnének meg.   
  
  
 
 
 
 



 
 
 
 
AZ ITINER   
  
Ez az itiner nem olyan, mint egy rally vagy tereprally versenyen. Az ágyúgolyó futam  
hagyományai szerint csak a start és a célpontok vannak feltüntetve. Mindenki azon az  
útvonalon mehet, amelyiken csak akar. A versenykategóriában az útvonal gondos  
kiválasztása a stratégia fontos része kell, hogy legyen.  Az itinerben a végpontokat,  
javasolt szállodákat, kempingeket, éttermeket, fontosabb fordulópontokat és  
veszélyforrásokat jelöljük csak meg. Az itiner nem mindig pontos. Szállodák bezárnak,  
az utakat néha elmossa a víz, táblákat ellopnak a fémhulladék gyűjtők. Tehát mindig  
minden változik. Ezért lehet, hogy az itiner sem fog mindig egyezni a való élettel.  
Pontosságra törekedtünk. Nagyon fontos, hogy a túra kategóriában indulók is alaposan  
olvassák el az itinert. Például a leírásban kiemelt helyen szerepel mindig, hogy két  
kerék meghajtású autóval ne induljanak el az emberek egy adott szakaszon. Ha  
elolvasták volna gondosan, akkor egy pár autó nem ment volna tönkre, és többeknek  
nem kellett volna a bozótban éjszakázni. Minden este és reggel olvasd az itinert. Jó lesz  
neked, hidd el!   
Van, amikor az itiner tudatosan nem közöl túl sok információt. Különösen a  
versenykategóriában. A versenyzőknek a napi munkalap is segítséget jelent a  
navigálásban és sok fontos info azon található meg.  
  
  
FICHE. MI AZ ÉS MIÉRT KELL?   
  
A Fiche (ejtsd: fis) az egy darab papír, amin az autóban ül k adatai vannak. Ezt   
Marokkótól fogva szinte mindenhol kérni fogják. Ha nincs ilyened, akkor rengeteg időt  
fogsz veszteni az ellenőrző pontoknál. Az autó minden utasa legyen a Fichen! Franciául  
legyen. Itt a kiváló lehetőég, hogy beszerezz egy francia szótárt és megtanuld, hogy  
mondják franciául azt, hogy asztalos.   
________________________________________________________________   
Nom: név   
Date du nassaince: születési dátum   
Place du nassaince: születési hely   
Passport No: útlevél szám    
Delivré: kiállítás dátuma   
Delivré par: kiállítás helye   
Citoyen: állampolgárság   
Profession: foglalkozás   
Composite No: marokkói személyi szám  
________________________________________________________________   
A foglalkozás rovatba ne írd soha, hogy újságíró, TV-s, szerkesztő rádiós, riporter,  
füstjelzés kibocsátó, szikratávíró, hírszerző katona, tűoltó vagy vadakat terel  juhász.  
Ezeket nem nézik jó szemmel, és a társaid útját is lassítod. Helyette írd, hogy szakács,  
takács, tanár vagy rovarirtó kisiparos vagy.   
  
 A Fiche-t csináld meg legalább 50 példányban. Az ellenőrző pontnál kiadod,  
mosolyogsz, köszönsz és mehetsz is tovább.  
  
Mi a Composite No: Ha már jártál Marokkóban, akkor kaptál egy személyi számot, amit  
bepecsételtek az útleveledbe. Ez az első marokkói pecséted közelében kell, hogy  
legyen. Ezt mindig kérik. Ez alapján azonosítanak Marokkóban. Ha még nem  
jártál Marokkóban, akkor a határátlépésnél kapsz egy ilyen számot és azt szépen  
kézzel írd majd bele minden fichebe.  
  
A Fichet Mauritániában is kérik majd, de oda nem  kell a Com posite No.  
  
 

 



 
 
 
PETIT CADE AU   
  
A "petit cadeau" franciául annyit jelent, hogy kis ajándék. Az egyik legfontosabb  
kifejezés, amit meg fogsz tanulni az út során. Jelent ken pénzt, hálapénzt, kemény  
megvesztegetést, alamizsnát, használt trikót, doboz mazsolát, matyó hímzéses  
falkendőt, az autód, a hóláncod vagy bármit, amit valaki elkér tőled vagy önszántadból  
odaadod neki. A petit cadeau lehet 1 Euró egy vámosnak, csak azért mert ő a vámos és  
neked meg van. De lehet 500 Euró is, ha találnak egy rekesz Kisüstit a hátsó üléseden  
Mauritániában. A petit cadeau lehet egy doboz tea is, ha egy helyi ember ingyen  
megszereli a kocsid. A petit cadeau nem csak pénz. Lehet apró ajándék is, aminek a  
helyiek és elsősorban a hatóságok örülhetnek.   
  
Nagyon fontos, hogy legyen nálad sok petit cadeau!!! Kelleni fog. Cigi, elemlámpa, Bob  
Marley kazetta. Tavaly ezek nagyon mentek. :) De félre a tréfával. Mik a jó petit  
cadeauk?  
  
Hatóságoknak:  
- Golyós toll  
- Cigi  
- Öngyújtó  
- Reklám sapka, trikó  
- Elem  
- Zseblámpa  
- Bob Marley kazetta  
- Kiszel Tündés naptár  
  
Helyi embereknek, akik segítenek szerelni, tolni az autót, éjszakára befogadnak stb.  
  
- Aszpirin egyéb fejfájás csillapító (legfontosabb, ebből sosincs elég)  
- Doxyciclin (malária elleni antibiotikum) ez életet menthet. Csak Maliban érdekes.  
- Szemcsepp (mindenki szenved a kötőhártya problémáktól)  
- Méz (ez luxuscikk)  
- Dinamos zseblámpa, amihez nem kell elem (ez aranyat ér)  
- Gumi papucs   
- Trikó, sapka  
- Zsebrádió  
- Magyar képeslap, bármi kis Hungarikum a barátság miatt  
- Bicska  
- Egyszerű szerszámok  
  
Ha valaki kedves hozzád azt mindig háláld meg. Ezeket a dolgokat egyébként  
cserekereskedelembe is lehet használni. Egyszer egy nomád néninek odaadtam a  
gumipapucsom és cserébe egy neolitikus pattintott k  nyílvessző véget adott  
ajándékba. Néha találkozol nomádokkal, akiknek elég érdekes foszíliái vagy pattintott  
kő szerszámai vannak. Ők cserekereskedelemben dolgoznak.  
 

 



 
 
 
 
JÓTÉKONYSÁGI PROJEKTEK  
  
A Budapest-Bamako karitatív feladataiban mindenki lelkiismerete szerint vehet részt és  
kezdeményezhet. Néhány gondolat a jótékonyságról.  
  
Az idén a Hungary For Africa kamion minden idők legnagyobb magyar  
kezdeményezésű  gyűjtése a régióban. Egy kamionnyi holmit hozunk Maliba és  
Mauritániába a föld 4. és 5. legszegényebb országába. Egy dolog nagyon fontos!  
Kategorizáld az adományaid. A dobozra írd rá. Iskolaszer, gyógyszer, e.ü. eszközözök,  
szerszámok, ruhák stb. Ételt ne nagyon küldjetek. Éhínség nincsen.  
Az emberek el tudják látni magukat ennivalóval. Nem éhség sújtotta területekre  
megyünk. Az idei termés egyébként nagyon jó volt Maliban. A kategorizálás azért is  
fontos, hogy tudjuk, hogy melyik dobozt melyik intézménynek adjuk.   
  
Az idei futam a következő intézményeket és jótékonysági célokat támogatja:  
  
- Két mauritán falu: Napelemes energia ellátása és napenergiával működő víztisztító.  
- Két mali falu: Napelemes energia ellátása és napenergiával működő víztisztító.  
- Mauritán iskola Kiffa környékén: iskolaszer adományozás  
- Mali iskola Bamakoban: iskolaszer adományozás  
- Bamakoi nyomor negyed: ingyen klinika egészségügyi felszerelések adományozása.  
- Fa ültetés iskolásokkal Kiffában a terjedő Szahara megfékezésére.   
- Bamakoi rokkant és mozgássérült árvák támogatása tolókocsikkal és botokkal  
  
Ha bármilyen egyéb karitatív ötleted van, vagy bármilyen módon hozzá tudsz   
járulni ezekhez az akciókhoz, tudasd velünk légy szíves.  
  
Arra kérünk, hogy ne minden adományod rakd fel a Hungary For Africa kamionra!  
Az egyik rémálmom az, hogy a marokkóiak nem engedik be a kamiont vagy véletlenül  
az árokba fordul a cuccokkal.  
  
Legyen a kocsidban is adomány és legyen elkülönítve petit cadeau. A kettőt ne keverd.  
Nem ugyanaz!  
 

 



 
 
 
 
MAROKKÓI ELLENŐRZŐ PONTOK   
  
Marokkó tele van katonai- és rendőri ellenőrző pontokkal. Mindig meg kell majd szépen  
állni. Udvariasan köszönni és elmondani, hogy hova m együnk, kik vannak a kocsiban  
és kinek mi a foglalkozása. Törekedj arra, hogy ha valami kamu foglalkozást írtál a  
Fiche-be, akkor szóban ne valami mást mondjál. Az talán lelassítja az utatokat.  
Marokkóban mindenütt a "responsable"-t fogják keresni. Ez magyarul azt jelenti, hogy  
hol a felelős. Ilyenkor mindig azt kell mondani, hogy egy nagy sárga Mercedesben jön,  
de még 1-2 óra mire ideér, és hátrafele kell nagyon mutogatni.   
  
Elképzelhető, hogy egy ellenőrzésnél 5-10 percet is tökölnek majd.   
Marokkóban azért vannak ezek az ellenőrző  pontok, hogy tudják, hogy ki, mikor tért le a  
betonútról. Ez háborús övezet, amit a marokkói kormány erősen kontrol alatt akar  
tartani.  
   
MAURITÁN ELLENŐRZŐ PONTOK   
  
Mauritániában nincs háború. Itt a rendőrök, csendőrök és a vámosok vigyáznak minden  
településre. A sivatagi csempész útvonalak miatt tudják, hogy nem lehet a szaharai  
határokat mindenütt ellenőrizni, de ha valaki egy nagyobb adag zárjegynélküli Malimbo  
márkájú cigit akar behozni, az biztos valamelyik városban ad majd túl rajta. Ezért a  
városokba bevezető utakon is van vám és rendőri vizsgálat.   
  
Mauritániában a hatóságok az első B 2-n állandóan petit cadeaut kértek tőlünk és  
sokakat cseszegettek. Tavaly óta kollektíven kapnak a főnökök és szólnak a  
beosztottaiknak, hogy a Bamakos autókat hagyják békén. Reméljük ez az idén is így  
lesz.   
  
  
SZAHARAI ETIKETT   
  
A Szahara világ egyik legcsodálatosabb és legmisztikusabb helye. Az érintetlen táj és a  
kietlen zord világ egyszerre megragadó és félelmetes. A Szaharában sok helyen  
turisták csak szigorú ellenőrzés alatt utazhatnak. A zokon a helyeken, ahol a Budapest- 
Bamako halad át szabadon járhatunk-kelhetünk. Ez nem jogunk, hanem lehetőségünk.  
Ezért is fontos, hogy hálásak legyünk ezért a lehetőségért, és  tiszteltben tartsuk a  
szaharai illemszabályokat.   
  
1) Tartsd tiszteletben a helyi törvényeket és muzulmán vallási el írásokat!   
  
2) Ha embereket fotózol, mindig kérdezd meg, hogy lefényképezheted-e őket. Ez egy  
nagyon szenzitív kérdés. Te se örülnél, ha turisták kamerákat nyomnának a képedbe,  
és a Váci utcán fotóznának mert még nem láttak fehér embert. Katonai, rendőri,  
távközlési objektumok közelében még véletlenül se fotózz, filmezz. Tavaly ezért  
letartóztattak valakit a csoportból, aki ráadásul nem is filmezett.   
  
3) Ne pusztítsd a fákat! Ne lopj fát! Ne vágj ki fát! A helyi nomádoknak sokkal nagyobb  
szüksége van rá.  Ha halott fát látsz a Szaharában, azt is jobb, ha otthagyod. A halott fa  
is része a helyi ökoszisztémának. Hozzál fát magaddal bozótos, fás helyekről  A  
Szaharában hagyd meg a fa erőforrásokat a helyieknek vagy főzzél gázzal!   
  
4) Ne hagyj magad mögött szemetet soha! Ha a homokban kell a nagydolgod elintézni,  
mindig áss egy kis lukat, és utána temesd be! A WC papírt égesd el és azt is temesd  
be!   
  
5) Ne használj mosószert, mosogatószert vagy vegyi anyagokat a helyi vízforrások  
közelében.  
  
6) Helyieknek nagyon fontosak az udvariassági formalitások. Szálam-a-leikum a  
köszönés. A leikum szálám a visszaköszönés. Után 10-15 percig azt kérdezik a  
másiktól, hogy ki hogy van.   
-Ca va?   
-Merci bien. Ca va?   
-Ca va?   
-Ca va ét vous?   
-Ca va. Et la fam ille?   
-Merci. Ca va. Ca va? Bien?   
-Oui, merci.   
  

 
Ez egy tipikus köszöntés. Jól vagy? Igen, köszi, Tehát jól vagy? Igen, jól? És te jól  
vagy? Jól. És a családod? Az is jól. Az jó. Igen, köszi.   
Férfi férfinek mindig nyújtja a kezét. Nőknek nem szokás kezet nyújtani.   
Nagyon fontos, hogy ha valakitől valamit kérdezel, akkor te is kérdezd meg legalább  
kétszer, hogy Ca va? (ejtsd:szá vá)   
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
7) Ha lány vagy, kerüld a kirívó, dögös, szexi, szombat esti diszkós cuccokat a  
Szaharában. Nem kell feltétlenül csadorban megjelenni, de ildomos, ha a térded és a  
karod fedve van.   
  
8) Ha valahol teával kínálnak, fogadd el, de készülj fel rá, hogy a teázás   
Mauritániában és Maliban legalább félórás elfoglaltság. Ha nincs időd, inkább utasítsd  
el udvariasan. Mindig 3 csésze teát kell meginni. Az első vagy a második után felállni és  
elmenni bunkóság. Olyan mintha magadhoz vacsora vendégeket hívnál és a leves után  
elmennének.   
  
9) Ha valahol a sivatagban kell éjszakáznod, mindenképp keress helyi embereket!  
Ahol növényzet van, mindig vannak emberek is. Apró ajándékokkal kedveskedj. Nem  
kell a sátrukban aludni, csak tudasd velük, hogy ott vagy. Ez nagyon fontos.   
Ha más nem tud rólad a Szaharában, akkor senki nem vagy.  
 
 
KOLDULÁS VAGY JÓTÉKONYSÁG?   
  
A világ 4. és 5. legszegényebb országán fogsz áthaladni. Állandó kéregetéssel fogsz  
szembe találkozni. Néha szerencsétlen nincstelenek fognak letámadni, de legtöbbször  
csak kisgyerekek rohannak feléd majd minden irányból és húzogatják a pólód csücskét.   
Ha semmi mást, három szót meg fogsz tanulni az út végére franciául: DONNE MOI  
CADEAU. Magyarul annyit tesz: adjál ajándékot. Az első néhány napban iszonyatos  
bűntudatod lesz, ha nem  adsz semmit.  Aztán a végén teljesen immunissá válsz az  
állandó cadeau kórus hallatán. Ekkor pedig azért lesz bűntudatod, hogy milyen  
szenvtelen geci lettél pár nap alatt.  Nincs helyes vagy helytelen válasz arra, hogy ezzel  
a problémával, hogy lehet megküzdeni.   
Személyes meglátásom, hogy a harmadik világ összes problémáját nálunk okosabb,  
gazdagabb, befolyásosabb emberek közösen sem tudták megoldani.   
Egyedül te sem fogod tudni megváltani a helyiek szegénységét. Ha valakinek adsz,  
abban a pillanatban 10 másik is tudni fogja, hogy tőled lehet kérni, és le fog támadni. Ha  
egy gyereknek adsz 20 forintot másodperceken belül ott lesz 10 másik majd 20.  
Egyszer csak azt veszed észre, hogy körbe vagy bástyázva. Még ha ki is számolod,  
hogy nem fog a földhöz vágni, ha 100 kölyök mindegyikének kiosztasz   
20 forintot. A gyerek-koldulással morális problémáim vannak. Ne tanítsuk arra a  
gyerekeket, hogy a kéregetés hatékony módja az anyagi javak megszerzésének!     
Gyerekeknek ne adjunk semmit, ha kérnek. Ha nem kérnek, akkor adjunk. Hiszek  
viszont abban, hogy szülőknek, tanároknak, falusi vezetőknek érdem es adni, akik  
szétosztják a gyerekek közt a zsírkrétát, gumimacit, a labdát vagy a maradék zacskó  
háztartási kekszed. Ha adományozni akarsz, akkor mindig keress meg egy elöljárót,  
szül t vagy felnőttet.   
  
A másik érdekes dolog, amit megtanultam az évek során, hogy azokon a helyeken, ahol  
turisták vannak, vagy a Dakar rendszeresen elhalad, a gyerekek gátlástalanul  
kéregetnek. A sokszor hátrányosabb helyzetű társaik távol a turistás helyektől soha  
nem kérnek semmit. A Dakar elég sok helyen megrontotta a helyieket. Sokszor nem   
is azért kéregetnek, mert éget  szükségük van valamire, hanem mert tudják, hogy a  
fehérektől kéregetni kell, és azok adnak.  
  
SOHA NE DOBÁLJ KI A KOCSIBÓL PETIT CADEAU-T! E z a legmegalázóbb módja az  
adományozásoknak. Ez a Dakar résztvevők kedvelt modus operandija.   
  
Ha valaki segít, annak mindig viszonozd apró ajándékkal a kedvességét. Egyszer   
ételeknek, ruháknak, teának, méznek mindig örülnek. Egy sivatagi nomád sokkal  
jobban örül egy régi takarónak vagy elhordott pulcsinak, mint ha pénzt adnál neki.   
Kerüld a nagyon bonyolult ételek adományozását. Egy adag napszárított  
paradicsomlében pácolt, alaszkai vad lazacpástétom fürjtojással valószín  a szemétben  
köt ki. Egy flakon méz, lekvár, vagy konzerv bab mindenképp öröm et fog okozni.  
Disznóhúst ne adj senkinek! Ami mindig jó ajándék: zseblámpa, góliátelem, helyi zöld  
tea, porcukor. Ezeket nem is kell itthonról vinni. Ezeket helyben is meg lehet venni. A  
zseblámpa mindig jó ajándék. De mindig adjál elemet.  
Az igazi istenkirály ajándék az az aszpirin és a szemcsepp. Az mindenütt jól működik és  
mindig szükség van rá.  
Ha adományozol, ne fotózd, vagy filmezd! Nem azért teszed. Ez sérti a  
büszkeségükben a helyieket.   
  
KERESD A FALU FŐNÖKÖT! Minden falunak, közösségnek van vezetője.   
Franciául: Chef De Village (sef dö vilázs)-t kell megkeresni, ha adományozni akarsz.  
Az ajándékok hibás kiosztásával a falvak gazdasági egyensúlyát is kibillentheted, ami  
ellenségeskedéshez, vitákhoz, veszekedésekhez vezet.   
Ezekben a szinte fél egalitáriánus mini társadalmakban a javak elosztására és  
birtoklására jól kialakult évszázados rendszer van. Ne szúrjuk el a szisztémájukat  
néhány micimakcós pólóval, matchoboxszal és kalmopirinnel.   
  



 
 
 
 
FELKÉSZÜLÉS AZ ÚTRA   
  
Az, hogy hogy, és miként vágsz neki egy ilyen útnak nem  kevés fontolgatást és  
találgatást igényel. Szerintünk a főbb kérdések a következők, amiket alaposan meg kell,  
hogy fontolj.  
   
- Gépjármű technikai felkészítése   
- Alkatrészek és szerszámok összeállítása   
- Oltások megszervezése   
- Egészségügyi csomag összeállítása   
- Szállások megszervezése   
- Élelmiszer és innivaló az útra   
- Pénzügyek   
- Hazajövetel Bamakoból   
- Krízis management  
  
Gépjármű technikai felkészítése   
  
Reméljük, hogy ez ügyben már tárgyaltál egy kompetens szakemberrel vagy esetleg  
magad is tudod, hogy mi mindent kell az autón vagy motoron felkészíteni, lecserélni,  
kijavítani. A tanácsunk az, hogy az autó motorikusan legyen olyan állapotban, hogy  
bírja a megterhelést. Legyenek olyan gumijaid, amik az európai sztrádákat is jól viselik,  
de a homokos és poros földutakat is bírják. Az MT mintázatú gumik jól működtek  
mindenhol, különösen a mocsaras marokkói részeken, ahol senki nem gondolta volna,  
hogy sár lesz. Strapabíró gumikkal gyere. Lesz egy-két gumiszaggató szakasz a  
versenyútvonalon.   
  
Legyen jó kartervédőd! A kocsi alját nagyon könnyű szétzúzni. Sok a köves, sziklás  
rész, ahol az autó alját védeni kell.  
  
Arra is figyelj, hogy nagyon sok por és homok fog bejönni a kocsiba. Használj   
légkondit már csak azért is, hogy ne kelljen az ablakot lehúzva tartani  
Ha két kerék meghajtású kocsival jössz, akkor legyenek jó lengéscsillapítóid, és az autó  
legyen megemelve. Lesznek nagyon vacak minőség  földutak.  
Legyen nálad mindenképp minimum két pótkerék és minimum  két benzines kanna.  
Ha a verseny útvonalon jössz, akkor legalább 3-4 kannád legyen.  
  
Pocsolyák nem lesznek sehol Marokkótól délre. Marokkóban még eshet az eső.   
Porra és homokra készülj. Alkatrészek, és szerszámok összeállítása - Nem árt, ha a  
fontosabb és egyszer en cserélhető alkatrészekből van nálad tartalék, és tisztában  
vagy a járműved technikai felépítésével.   
Gondoljuk, nem hozol magaddal egy tartalék motort, de mindenképp legyen nálad egy  
jó szerszámos láda, izzók, biztosítékok, ékszíj stb.  
De ezeket a dolgokat egy nálunk a járművekhez jobban értő szakember talán  
értelmesebben el tudja magyarázni.   
Legyen a kocsiban friss ken anyag, ablakmosó folyadék, fékolaj meg egyéb ehhez  
hasonló fontos dolgok.  
  
Legyen két tartalék légszűrőd, mert a homok és a por miatt ezeket gyakrabban kell  
majd cserélni Marokkótól délre.  
  
Ha a túra útvonalon jössz, akkor két kerék meghajtású kocsival is tudod teljesíteni a  
távot. A verseny útvonalon néhány etapot nem árt, ha kihagysz két kerék meghajtással.  
Ami a legfontosabb az a hasmagasság. Lesz egy-két bakhátas szakasz.   
 

 



 
  
 
 
Oltások megszervezése    
  
Budapesten a Johan Béla Epidemiológia Központ végzi az oltásokat. Maliba kell   
Hepatitis A és B - , sárgaláz - , tífusz - ,  agyhártyagyulladás -  és gyermekbénulás elleni  
oltás illetve tetanusz-emlékeztet . Valamint adnak szájon át bevehet  koleracseppeket.  
Ezen kívül a malária ellen is felírnak ugyanott gyógyszert. Maliban, januárban, a  
szárazévszakban viszonylag kevesebb szúnyog van, mint az esősévszakban, de azért  
nem árt, ha az ember szedi a malária gyógyszert. A megelőzés a legjobb védekezés.  
Alkonyatkor fújd be magad szúnyogirtó spray-vel.   
A malária gyógyszert az indulás előtt 2 héttel kell elkezdeni szedni. De van olyan is,  
mint pl. a Malarone, amit naponta kell bevenni. Ajánlott még a Doxyciclyn, de ennek is  
mint az összes más malária gyógyszernek időnként bizarr mellékhatásai vannak.  
  
A többi oltást is jóval az indulás előtt kell megkapni. Ne halaszd december végére az  
oltásokat. Karácsony körül mindig nagy a forgalom az oltóközpontban. Jobb, ha már  
novemberben elmész beoltatni magad.   
  
FONTOS: A sárgalázról egy ENSZ által elfogadott oltásigazolást kap mindenki az oltás  
után. Ez annyira fontos, m int a vízum vagy az útlevél. Ezt a határon Mauritániában és  
Maliban és be kell mutatni. E nélkül nem engednek be az országba. Telefon: 476-1364   
  
  
  
Egészségügyi csomag összeállítása    
  
Attól függően, hogy mennyire parázol a betegségektől, és milyen meglévő 
egészségügyi gondjaid vannak, állítsd össze az e.ü. csomagod. Amit mindenképp  
hozzál:   
  
- Malária gyógyszer (csak receptre adják)   
- Hasmenés gyógyszer (az oltóközpontban kérdezd meg, mit ajánlanak)   
- Hashajtó (van, akinek nem sikerül napokig, ha utazik)   
- Megfázás, fejfájás elleni orvosság   
- Fenisztil krém égés- és csípések ellen   
- Szúnyogriasztó spray (a lehető legerősebb fajta)   
- Kézfertőtlenítő (evés előtt lefertőtleníti a kezed víz és szappan nélkül)   
- Első segély láda   
- Szemcsepp, szemspray (a sivatagban nagyon sok homokot kap a szem)   
- Orrcsepp, orrspray   
- Papír zsebkendő    
- WC papír (ez a legtöbb helyen nincs)   
   
Mind a túra, mind a versenyútvonalon lesz ingyenes orvosi ellátás.  
Az orvosi csapatok speciális mentőautókkal jönnek, amik tele vannak orvosi  
felszerelésekkel. Az orvosi kocsik m holdas telefonszámát az itiner legutolsó  
verziójában adjuk majd közre. Ezen kívül CB rádió is lesz náluk.   
  
  
Szállások:    
  
Az, hogy a szállásaid menetközben keresed meg, vagy előre foglalod le, abszolút a  
magánügyed. Lesznek helyek, ahol csak bivouac lesz, úgyhogy nem árt, ha van nálad  
sátor és hálózsák. Egy jó minőségű gumimatrac megédesítheti az életed a Bamakon. A  
hálózsákból a legmelegebb kell Marokkó északi térségében, de ahogy haladunk dél fele  
minden éjjel legalább 2-3 fokkal m elegebb lesz.  
  
A bivouac franciául sátortábort jelent. Ez azt jelenti, hogy ilyenkor a mezőny olyan  
helyen táborozik, ahol nincs szálloda vagy kemping.   
Ha biztonsági okok miatt lakott területen van a bivouac, mint például Tidjikja, akkor a  
helyi hatóságoknak általában fizetni kell. Ezt sokan nem voltak képesek tavaly felfogni,  
hogy miért van. Ez pontosan olyan, mint a szállodákban az idegenforgalmi adó. Ez  
olyan 10 Euró szokott lenni autónként.   
  
Lesz egy nap, amikor egy kis mali faluban lesz a bivouac, az iskola udvarán. Itt nem kell  
fizetni, de minden csapatnak kell valamilyen iskola-felszereléssel kedveskedni az  
iskolának és a gyerekeknek, akik ide járnak.  
  
A legtöbb bivouac nem ilyen helyen van. A bivouacban nagyon fontos a szemét  
eltakarítása, elszállítása vagy elégetése másnap reggel. A szavannán inkább ne  
rakjatok tüzet. Könnyen gyullad.  
  
A VERSENY KATEGÓRIÁBAN A SZEMETELÉSÉRT BÜNTET  PONTOK  
JÁRNAK!   
  
Minden este lesz egy hivatalos cél hotel, kemping vagy bivouac. Nem biztos, hogy este  
mindig lesz hely az adott szállodában vagy kempingben.   
Ilyenkor keresned kell egy másikat vagy megfűznöd valakit, hogy aludhass a lábánál az  
ágya végében. A javaslataink között középkategóriás, de leginkább olcsó szállodák  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
szerepelnek. Nouakchottban, Mauritánia fővárosában beírtunk 1-2 ötcsillagos hotelt is,  
ha valaki nagyon vágyna egy ki luxusra.  ### jelekkel látjuk el azt a szálláshelyet, ahol a  
felvezet  kocsi, a versenybírók, mentor vagy az orvosi csapat tervezi, hogy megszáll.  
  
Ez nem szentírás. Ha változna a program, akkor CB-n megpróbálunk jelezni 
 
 
 
Kommunikáció - CB RÁDIÓ    
  
CB-Rádió az egyetlen kötelező felszerelés. Ez feltétlenül legyen nálad, hogy a  
többiekkel tudjál kommunikálni. 20 000-30 000 Forintért lehet használt CB Rádiót kapni,  
de mi az idén 28 ezerért vettünk egy zsír újat antennával. Arra kell figyelni, hogy hosszú  
antennája legyen. A DND.hu nevű cég a B2 hivatalos CB rádió forgalmazója. A  
résztvevők itt kedvezményesen szerezhetnek be CB-t és segítséget is kapnak. Nem árt,  
ha veszel egy jó erősítőt is, amivel távolabbra tudsz sugározni.   
  
A Budapest-Bamako alatt a követező CB hullámsávokat használjuk:   
26 - magánjellegű beszélgetések magyarul   
27 - Budapest-Bamako magyar nyelvű csatorna   
28 – angol nyelvű csatorna  
  
Arra kérünk, hogy minden egyéb csevegést vagy zene sugárzást más csatornákon  
bonyolítsatok.   
  
   
Kommunikáció - GSM Mobil telefon    
  
Európában és Marokkóban minden gond nélkül van roaming-ja a magyar  
szolgáltatóknak. Mauritániában semmilyen roaming nincs. Az első mauritán  
kempingben lehet kapni helyi telefonszámot és SIM kártyát. Erről lehet a legolcsóbban  
hazatelefonálni. Csak a nagy városokban működik a mobil.   
Maliból működik minden szolgáltató, de Pannonos számokat nem lehet hívni   
Maliból. Lehet rájuk viszont SMS-zni, de Pannonosok nem tudnak visszaküldeni   
SMS-t Maliba. Valamint bizonyos SMS-ket és hívásokat sokszorosan számláz ki a  
Pannon. Kérjetek részletes számlát, ha haza jöttök.   
Nagyon fontos, hogy minden nap szóljatok haza vagy SMS- zetek haza.   
A legnagyobb gáz az, amikor valaki 4 napig nem szól haza és a rokonai a külügyön  
keresztül kezdik el keresni és az algériai magyar nagykövetség mindenkit hívogat, hogy  
hova tűnt XY. Tavaly a Béres Alexandra férje tűnt el meg egy másik csapat. Négy napig  
nem szóltak haza és otthon pánik rohamot kaptak a rokonok.  
 
 
Kommunikáció - Műholdas telefon   
  
Az elmúlt években mindig az írtuk, hogy biztonságérzetet adhat a mobiltelefon. A 2007- 
es baleset óta tudjuk, hogy életet menthet a műholdas mobiltelefon.  Ebben a térségben  
a Thuraya szolgáltató a legjobb és legolcsóbb. Egy perc olyan 190 forint körül van  
bárhova a világban, és fele ennyiért lehet SMS-t küldeni. Arra figyelj, hogy ha téged  
hívnak otthonról az otthoniaknak az iszonyat drága. Kb. 1000 Ft per perc. A  
mentőautókban és a felvezető autóban is lesz egy ilyen műholdas-telefon.   
A műholdas telefonról annyit kell tudni, hogy az nem olyan, mint a rendes mobiltelefon.  
Csak akkor van térerő, ha szabad rálátás van az égre. Tehát a kocsiban a két ülés  
között sosem fog működni. Szomália felett van a műhold, amit látnia kell a telefonnak.  
Ha Szomáliától elfordulsz, akkor megszakadhat a beszélgetés. Sajátságos technikája  
van a műholdas telefonálásnak.   
Ha a verseny kategória keményebb útvonalain indulsz, akkor mindenképp legyen nálad.  
A WorldGate GPSnél lehet bérelni, de ha náluk elfogyott, akkor az interneten több bérlő   
céget lehet találni külföldön is. Arra jó a m holdas telefon, hogy ha nincs baj, az ember  
minden nap haza tud szólni, hogy minden OK, jól vagyunk. Ez nagyon meg tudja  
nyugtatni az otthon lévőket, akik rohadtul aggódnak miattad.



  
 
 
GPS vs. Navigációs rendszer?    
  
Sokan a Bamakos részvételük előtt csak a taxikból és a MediaMarkt reklámokból ismert  
navigációs rendszereket ismerik és emlegetik GPS-ként. A GPS annyit jelent, hogy  
Global Positioning System. Azaz bárhol képes megadni a pozíciódat a földön. A kis 50- 
60 ezer forintos navigációs rendszerek tökéletesen elnavigálnak a Kökörcsin utcából a  
Búzavirág utcáig, de ha meg kell találniuk a beszakadt útszakasz kezdetét a Tidjikja- 
Kiffa szakaszon az N16 50.026 W11 23.868 ponton, akkor komoly problémái lesznek. A  
technológia itt is GPS alapú, de ezek a kis navigációs rendszerek, nem tudnak pontokat  
megtalálni, és pontokra navigálni. Az átlag felhasználó igényei között nem szerepel a  
kiffai földút beomlásának pontos helye. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy  
sokan nem voltak felkészülve a navigációs kihívásra, mert rossz kütyüt hoztak.  
Mindenképp olyan felszerelést hozzál, amibe be lehet pötyögni koordinátát is. Nagyon  
sok helyen az itinerben csak koordinátát adunk meg.   
Pl: NAGY LUK A Z ÚTON:N16 50.026 W11 23.868   Ez azt jelenti, hogy az Északi   
hosszúság 16 50.026 fokán és a Nyugati szélesség 11 23.868 fokán a földúton egy   
bazi nagy luk tátong, amit ha nem írsz be a GPS-edbe, akkor könnyedén beleeshetsz  
és úgy jársz, mint az a belga srác, aki totálkárosra nyomta a kocsiját ebben a gödörben  
egy forró októberi éjszakán.   
  
A GPS-eknek a másik nagy előnye, hogy fel lehet rájuk új térképeket is tölteni.  
Pl. az itinerben van egy olyan szakasz, ahol kimondottan a GPS által megadott úton kell  
menned. Ha rózsaszín navigációs holmid van csak, akkor nemcsak nagy élményektől  
fosztod meg magad, de ha eltévedsz, akkor nem igen fogsz visszatalálni a helyes útra.   
  
Ha a túra útvonalon jössz, akkor szinte GPS nélkül is el tudsz navigálni, de ha netán  
felborul az autód, és ment t kell hívni, akkor nem mondhatod azt, hogy itt vagyunk  
valahol egy bokor, egy teve és pálmafa között. Csak pontos koordinátákkal találnak  
meg. Ha végig betonúton jössz, akkor igazából nem is kell GP S.   
  
A WorldGate GPS-nél feltöltik a legfrissebb földút térképeket a régióról ingyen és  
bérmentve. Info:  www.worldgate.hu      
 
 
Térképek  
  
Mindenki kap egy Michelin 741-es térképet, de nem árt, ha beszerzel m ég más  
térképeket is. Versenykategóriában nem árt, ha van egy francia, olasz és spanyol  
térképed is.   
Amit ajánlunk még az a GiziMap Mauritánia és Marokkó térképei. Ezek elég jó térképek  
és néha részletesebbek, mint a Michelin 741-es. A GiziMap Mauritánia térképe az idén  
jelent meg. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ezen az új Mauritán térképen a  
Budapest-Bamako rendszeres beach party-jának helyszíne B2 Beach néven szerepel a  
térképen. Ez halál komoly. Tessék megnézni!  
  
  
Élelmiszer és innivaló az útra    
  
Ahogy egyre közeledünk Mali fele, egyre gyengébb és szegényesebb lesznek az  
étkezési lehetőségek. A másik dolog, amit nem árt tudni, hogy az élelmiszer higiénia  
más szinten működik Afrikában, mint amihez a mi belünk hozzá van   
szokva. Magyarul lehet, hogy fosni fogsz a helyi kajától. Maliban a vidéki   
"kifőzdékben" különösen elrettent  dolgokat szervíroznak. Ezért javasoljuk, hogy hozzál  
magaddal némi nem  kaját.   
  
Friss kenyeret szinte minden településen lehet kapni. Mauritániában pedig még  
kimondottan finom is a friss, meleg kenyér.  Lekvárt, kockasajtot, halkonzervet  
mindenhol lehet kapni Marokkóban és Mauritániában.  
  
Friss gyümölcsöt és mogyorót mindenhol lehet kapni Maliban.  
  
Ne pakolj be túl sok konzervet! Minden évben látjuk, ahogy a magyarok pakolják ki  
kartonjával a székelykáposzta konzervet Bamakoban. Zacskós tészták és levesek  
mindig jól jönnek. Ebből se hozz túl sokat.   
  
Amúgy Nouakchottban van egy nagyon jó szupermarket. Ha elfogy mindened, ott  
feltankolhatsz.   
  
Friss gyümölcsöt Mauritániában csak Nouakchottban lehet kapni. Vegyél egy pár  
narancsot. Az mindig jól jöhet.   
  
Hozzál magaddal vízben oldódó vitamin tablettát. Nemcsak, hogy kegyetlenül unni  
fogod a sima víz ízét a 4. szaharai nap után, de vitaminból sem jut elég a  
szervezetedbe a helyi diétán.  
  
Nem árt, ha hozol egy pár edényt, vagy kempingfőző berendezést is. A sivatagban elég  
nehéz fadarabokat találni, így tüzet rakni sem  könny . Maliban ez nem jelent gondot.  
Mindenütt van jó tűzifa.    
  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Most már a sokadik úttal a hátam mögött, én nem viszek se tűzhelyet, se konzervet, se  
zacskós levest. Mandula, mogyoró, pisztácia legyen a csomagban. Az életet menthet  
bárhol. Néhány tonhal konzerv. Két doboz Jó Reggelt szelet. Egy doboz vitamin  
tabletta.  Minden mást útközben naponta be lehet vásárolni.  
  
Tojást ne hozzatok és üvegben tárolt cuccokat sem. Minden törni fog. Idézet 2005-ből  
egy Land Rover sofőrétől: "Kicsit összekeveredett a tojás, a sör és a neszkávé."  
  
Ásványvizet mindenütt lehet kapni az úton, a nagyobb településeken. Mauritániában  
még a kicsikben is. A sivatagi átkelésnél nem árt, ha a napi vízszükségleted  
négyszeresét hozod. Észre se veszed, de nagyon könnyen ki lehet száradni.  
Ez jelenti a sivatagban a legnagyobb veszélyt. A legnagyobb ostobaság, amit minden  
első Bamakos elkövet, hogy telepakolják a kocsijukat magyar ásványvízzel.  
  
Ásványvizet minden városban, faluban vagy olyan helyen lehet kapni, ahol tíznél több  
ember él! 150 liter víz kocsikáztatása helyett, jobb, ha mindenki vesz napi  
4-5 liter vizet a reggeli startnál vagy valahol menetközben. Ha egy etapon nincs víz, azt  
külön jelezzük. Amibe szerintem érdemes befektetni és a kocsiban helyet fenntartani az  
egy szivargyújtóról üzemeltethet  h t láda. Az életed minőségét megtriplázhatod egy  
üveg jéghideg ásványvízzel a forróságban.   
  
Támogatói járművek  
  
A Budapest-Bamako minimál asszisztenciás futam mind túrában, mind versenyben. Ez  
azt jelenti, hogy nincsenek szerel  kocsik, catering buszok, VIP sátor, 24 órás ügyfél  
szolgálat vagy idegenvezető.  
A problémákkal mindenki maga kell, hogy megbirkózzon. Az itiner lényege, hogy sok  
ismeretlen tényezőre fényt derítsen.  
  
A túra kategóriában három támogatói jármű van. A motorosok Land Rovere, amelyben  
Szityu a sofőr, aki tapasztalt, vén afrikai róka és veterán Bamakos, valamit a két  
Mentő autó. Szityuhoz lehet fordulni, ha olyan kérdéseid vannak,  
amik nincsenek benne az itinerbe és talán tudja rá a választ. A legtöbbször csak azt  
fogja válaszolni, hogy olvasd el az itinert. A két ment autó pedig a Budapest-Bamako  
orvosi ellátását biztosítja. Az egyik a mezőny elején megy, a másik pedig a mezőny  
végén halad a túrában.  
 
A versenykategóriában is két mentő autó halad a mezőnnyel. Ők nem mindig a mezőny  
előtt és mögött. Valószínű inkább a mezőny közepén fognak majd haladni. Lesznek  
olyan etapok, ahova az egyik ment autó nem  megy be, hanem betonon kerül. A mentők  
útvonalát az itiner egy későbbi verziójában közöljük.   
  
A versenykategóriában lesz egy bírói Nissan Navara, amelyben két versenybíró és egy  
operatőr utazik. Valamint lesz egy rendezői lakóbusz, amely versenyirodaként  
funkcionál. Itt történik az eredmények kiértékelése. Valamint lesz az IFA, ami tartalék  
rendezői járműként funkcionál.  
  
A ment autó a B 2 guruló egészségügyi doboza. Csak a nevében mentő.  Ne számítson  
senki arra, hogy baleset esetén 20 percen belül ott van és a legközelebbi kórházba  
szállít. A mentőben gyógyszerek és elsősegély felszerelések találhatók.   
Ha bármilyen e.ü. problémád van, hozzájuk fordulhatsz. Ha orvosságra van szükséged,  
ha nem vagy jól, ha  megsérülsz, akkor segítenek.  Az ellátás ingyenes. Ha a saját  
hülyeséged miatt sérülsz meg, akkor viszont durván számláznak! (pl. kábszer  
túladagolás)   
  
Esténként a hivatalos táborhelyen lesz megtalálható mindegyik mentő. Például, ha  
napközben eltöröd a karod, akkor rakd sínbe, és este a dokiék a táborhelyen  
begipszelik. A mentő a website-on és az itinerben közölt hivatalos útvonalon fog  
haladni.   
 
Ha nagy gáz van és megsérültél, akkor hívd őket nyugodtan. Ha nincsenek túl messze,  
akkor mennek és segítenek. Ha nagyon eltévedtél, vagy nagyon eltértél a hivatalos  
úttól, akkor ne számíts rájuk!  
   
A ment autók jelenléte a Budapest-Bamakon nem jelenti azt, hogy ne legyen nálad  
elsősegély láda, és ne tudj ellátni egyszerűbb sérüléseket!   
 
Támogató járművek rajtszámai: 
400 – Polgár András, Polgár Tamás (versenybírók, média) 
401 – Hegyi Viktor (mentőautó, versenykategória) 
402 – Gyurkó Gábor, Dr. Debreceni Kata (mentőautó, versenykategória) 
403 – Werner (asszisztencia kamion, média) 
404 – Szityu (túrakategória kísérő) 
405 – Dr. Késmárky András (túrakategória, mentőautó 1.) 
406 – Szabó Tamás  
407 – Dr. Késmárky András (túrakategória mentőautó 2.) 
408 – Dr. Hegedűs Wera, Szabó Eszter (versenybírók, sajtóiroda)  
 
         

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
Mi van, ha bajban vagy?    
  
Csak magadra és a veled utazókra számíts! Rengetegféle baj létezik. Nincs egyszer   
válasz erre a kérdésre. Mindig mérlegelj, hogy mi a legkisebb rizikójú döntés! Ha  
nagyon eltévedtél és kilátástalan a helyzet, akkor valahogy juss el a legközelebbi  
településre. Legyen nálad elsősegély láda, víz és ennivaló.  
Tudd, hogy kell ellátni egy egyszerűbb sérülést!  Sose ess pánikba!   
Mindig vegyél egy nagy levegőt, és hideg fejjel mérlegelj!   
  
Veszélyek a Szaharában  
  
A szaharai autózás rengeteg veszélyt rejt, és nem szabad félvállról venni a  
sivatagot. Ha nagyon veszélyes lenne, akkor nem vágnának évente annyian neki  
a kietlen tájnak. Sajnos a híradásokból, videókból, blogokból leginkább az látszik,  
hogy a Budapest-Bamako egy izgalmas verseny, egy hatalmas kaland, de  
leginkább egy nagy buli. A rengeteg veszélyforrás nem látszik sehol. Nagyon  
sokan felkészületlenül és meggondolatlanul vágnak neki a távnak. Pedig csakis 
megfontoltan, óvatosan és felkészülten szabad elindulni a Szaharába. Az  
ördögöt nem akarjuk a falra festeni, de nem árt, ha a potenciális veszélyekkel  
tisztában van az ember az indulás előtt. A teljesség igénye nélkül foglalnánk  
össze néhány vészhelyzetet, és hogy hogyan kerülhet  el a nagyobb baj.  
  
ELTÉVEDÉS ÉS NAVIGÁCIÓ  
  
A kietlen, üres tájon nagyon könnyen el lehet tévedni. Ahol sehol egy ház, fa,  
bokor, az ember sokkal könnyebben elveszti a tájékozódó készségét. Az  
eltévedéssel járó pánik és annak következményei végzetesek lehetnek.  A  
gyakorlott sivatagi rókának könnyebb a tájékozódás, de aki először jár a  
Szaharában, az könnyedén hibázhat. A legutóbb idén augusztusban halt meg  
egy német n  Marokkóban Merzougától délre. Eltévedtek, majd lerobbant az  
autójuk. A férj megpróbált elgyalogolni a legközelebbi faluig segítségért. Egy  
napra rá mire visszaért a kocsihoz, a feleségét holtan találta.   
  
A Szahara, a filmekben látottakkal ellentétben nem egy nagy homokdűne tenger,  
ahonnan nincs kiút. A sivatag tele van földutakkal, úgynevezett pisztékkel. A  
piszték majdnem minden esetben ősi karavánutak, amelyek évszázadok óta ott  
vannak. A sivatag első szabálya, hogy mindig legyen nálad elegendő víz és  
ennivaló. A halál általában akkor szokott beállni, ha az ember kiszárad. A  
második szabály, hogy maradj a pisztén. Míg minden rendben van, és  
mozgásban vagy időnként nyomj rá a GPS-edre és jelölj be 1-1 pontot, hogy ha  
eltévednél, akkor mindig vissza tudj találni. Ez olyan, mint amikor az erdőben  
Jancsi és Juliska elszórják a k darabokat.  
  
Az eltévedéssel a legnagyobb baj, hogy mi férfiak nem szeretünk visszafele  
menni. E z valahogy belénk van programozva. Egy olyan pszichológiai akadály a  
visszafele menetel a legtöbb férfinek, amit a n k fel sem tudnak fogni. Ezen túl  
kell, hogy tudja tenni magát mindenki. Nyeld le a büszkeséged és indulj el vissza  
a legközelebbi stabil pontig a pisztén. Ezért kell 10-20 kilométerenként bejelölni  
egy-egy pontot. Lehet, hogy órákat is el fogsz veszíteni a hátramenettel, de még  
mindig jobb, mintha macsó lennél és megindulnál árkon-bokron a bizonytalanság  
felé. Ilyenkor szokott megtörténni az, hogy a kocsi is tönkremegy és beüt a  
komolyabb krízis. Jobb a békesség. Keresd meg a legutolsó megjelölt GPS  
pontot.  
  
A GPS-ed tanuld meg alaposan kezelni! A Budapest-Bamakon rendszeresen  
látunk embereket, akik az első eltévedésnél próbálják megtudni, hogy hogy is  
működik a GPS  vagy pedig jobb esetben a kompon Marokkó felé.   
 
A másik nagyon fontos dolog, hogy megfelel  GPS-ed legyen. Ne városi  
navigációs berendezéssel gyere! Az utóbbi években minden taxiban van már  
ilyen kütyü és a taxisofőr vidáman odatalál a Kiskükkül utca 11-be a város  
bármelyik pontjáról. Ezek a navigációs rendszerek is GPS technológiával  
m ködnek, azonban taxisofőrt nem húzzák ki a slamasztikából, ha Atar és  
Tidjikja közt eltéved dűnék között.   
  
Legyen nálad iránytű és térkép is. Sose lehet tudni, hogy a GPS mikor mondja fel  
a szolgálatot. Tanulj meg térképpel és iránytűvel navigálni.  
  
A falvakban és településeken nagyon könnyű eltévedni. Itt az út sok fele  
ágazhat. Lehet, hogy azt hiszed, hogy jó irányba mész, pedig az út csak  
Mohamed bácsi tanyájára vis z ki 50 kilométerrel odébb. Itt mindig figyelj nagyon.  
A Szahara déli végében ez kimondottan idegőrlő lesz. Tíz-tizenöt irányba is  
mennek el utak és szinte lehetetlen megtudni, hogy melyik a helyes út. Itt minden  
évben mindig mindenki eltéved egy párszor. A legtöbbjük nomád út, ami nomád  
sátrakhoz vezet vagy volt nomád sátrakhoz. A falvakban, ahol könnyű eltévedni  
mindig kérdezd meg, hogy jó irányba m ész e. Mindig a legvastagabb  
keréknyomokat kövesd a faluból kifele és figyelj az útjelző jelekre. Egy kőrakás,  
egy elhasznált autógumi vagy egy kis tábla is az út szélét jelölheti a sivatagban.   
  
 
 
 
 



 
 
 
 
Ha már a kérdezősködésnél tartottunk. Figyelj mindig, hogy kit, és hogyan  
kérdezel. Nőket és gyerekeket ne kérdezz!  Ők szinte alig hagyják el a falujuk  
határát, és nem  tudnak jó választ adni. Öregebb férfiakat kérdezz, és járművel  
rendelkező emberektől próbálj érdeklődni. A tapasztalatom, hogy öregek,  
rendőrök, katonák, autósok mindig jobb választ adnak. Sose úgy kérdezz, hogy  
"ugye arra van Tidjikja". Gyakran nem akarnak neked ellentmondani, és azt  
mondják, hogy "igen, arra", pedig nem is arra van. Mindig úgy kérdezz, hogy  
"merre van Tidjikja"! Mindig tudd a legközelebbi falu nevét, ahova menni akarsz.  
Az esélyeid sokkal jobbak, hogy tudják, hogy oda, hogy kell eljutni, mintha egy  
távoli várost említenél. Ha többen, többféle választ adnak, akkor mindenképp  
tisztázd a helyzetet. Térképet ne is próbálj mutogatni! Olvasni sem nagyon  
tudnak az egyszerűbb emberek, és térképet pedig egyáltalán nem láttak.  
Marokkóban a turistásabb helyeken néhol sportot űznek abból a gyerekek, hogy  
máshova küldik a "hülye turistát".  
  
Mi van, ha mégis baj van? A baj általában, akkor van, ha eltévedtek és az  
autótok is üzemképtelen lesz. Ekkor sem kell pánikba esni. Át kell állni túlél   
üzemmódba.   
  
A szaharai túlélés 3P-jének is hívják a 3 legfontosabb fogalmat: Protection,  
provision, position.   
  
Protection : Védelem . Óvd magad a napfénytől és a széltől. Legyen nálad mindig  
egy turbán és napozó krém  a tikkasztó nappalokra és megfelel  meleg sátor,  
hálózsák és ruha a dermesztő éjszakákra. Az első szaharai városban szerezz be  
egy turbánt. Lehet, hogy az itthoniak majd kinevetnek érte, de az es kabát után  
az emberiség egyik legokosabb ruhadarabja. Védi a fület, az orrot, a szemet,  a  
széltől, a homoktól és a naptól. A megfelelő nappali öltözék segít abban, hogy  
minél kevesebb vizet veszítsen a szervezet.   
  
Position : Pozíció. Tudd, hogy hol vagy! Ebben segít a GPS (nem a taxis fajta).  
Próbálj meg visszatalálni a legközelebbi piszte-ig! A Budapest-Bamako ideje a  
turisztikai főszezon. A piszteken előbb utóbb valaki elhalad. Néz körül, hogy látsz- 
e valahol növényzetet! Ez tevéket vagy nomádokat vonzhat, akik segíteni tudnak.  
Tudd, hogy hol a legközelebbi betonút vagy falu. A 2008-as Bamakon két elakadt  
motoros 30 kilométert gyalogolt. A GPS-ükben benne volt, hogy hol volt a  
legközelebbi aszfalt út. Este 8-tól reggel 9-ig gyalogoltak, hogy a szervezet minél  
kevésbé száradjon ki. A főúton találták meg segítőiket.   
  
Provision : Provízió (ellátmány) Mindig legyen elegendő vized és ennivalód. A  
víz a legkritikusabb. Kaja nélkül sokáig el lehet lenni. Víz nélkül nem. Be kell  
tudni osztani a vizet. Keveset egyél. A szervezet az emésztéshez is nagyon sok  
vizet használ. A társaddal legyen konszenzus, hogy kinek mennyi víz jár. Ha egy  
nap nagyon letér a betonútról, akkor mindig legyen nálad 4-5 napnyi ivóvíz és  
ennivaló. Legyen nálad m holdas telefon és CB-Rádió. Ha sivatagos szakaszon  
megy a futam, mindig legyen nálad tartalék üzemanyag is.  
  
A túlélés legfontosabb szabálya, hogy ha a pisztén vagy, ne gyalogolj! Ha tudod,  
hogy pár óra gyaloglással beérsz egy faluba, akkor indulj csak el. A Budapest- 
Bamako hivatalos pisztéin vagy a térképen, útikönyvekben jelölt piszteken előbb- 
utóbb rád talál valaki. Cyril Ribas a Mauritán GPS Guide című könyv szerzője  
egyszer három hétig kempingelt egy mauritán kút mellett, a tichiti piszte mellett,  
míg nomádok rátaláltak és segítettek megjavítani a  Citroen 2CVl-jét. Ha elindult  
volna, valószín  már nem élne.   
  
Egyszer Kankossa és Kayes között két kerekünk is defektet kapott. Pont  
Ramadan utolsó napja volt. Ünnepnap volt az egész muzulmán világban. Sehol  
egy lélek nem járt. Este 7-t l másnap délig ültünk az út szélén és vártunk, hogy  
arra jön majd valaki. Idegőrlő volt. Különösen az éjszakai sakál koncert borzolta  
a kedélyeket. Ennél sokkal rosszabbul járt az a szlovén páros, akik a Dakaron  
eltévedtek és elfogyott a benzinjük. A futamból kiestek. Már nem kereste őket  
senki. Négy napig ültek az autójukban, míg megtalálták őket.    
  
Ha mindenképp a gyaloglás mellett döntötök, akkor a következőket vedd  
figyelembe. A fizikai állapotától függ en egy átlag ember 40-50 kilométert tud  
egy nap alatt megtenni. Ez a Szahara puha homokjában, a tűző napon jóval  
kevesebb. Ha gyalogolnod kell, mindenképp éjszaka tedd. Legyen nálad a GPS- 
edhez tartalék elem, öngyújtó (gyufa), jelzőrakéta, valamilyen kompakt ennivaló  
és annyi víz amennyit csak magaddal tudsz vinni. Legyen nálad spárga, ha  
esetleg találnál egy kutat, akkor az egyik vizes palackodat le tudd engedni a  
kútba. Mindig számold ki, hogy a tartalékaid meddig bírják. Mindig hideg fejjel  
mérlegelj és soha ne pánik hangulatban!  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
LOPÁS, ÚTONÁLLÁS  
  
Erre még nem volt precedens a Budapest-Bamakon. Legalább is a sivatagban  
nem. A kietlen, ellenőrizhetetlen táj egyik mellékhatása a bűnözés. Nem lehet  
elégszer elmondani, hogy vigyázz a legfontosabb dolgaidra. Zárd el a pénzed,  
útleveled egy titkos helyen a kocsiban. Városokban, kompon mindig annyi pénz  
legyen nálad, amit nem nagyon sajnálsz, ha ellopnak. Tangiers és Marakes az  
útvonal legveszélyesebb pontjai. Itt nagyon figyelj a dolgaidra! A kikötő környéke  
mindig tele van sötét alakokkal. A rejtőjenői közegben sokkal jobban figyelj  
magadra és a környezetedre. Marakesben egy Bamakosnak egyszer el akarták  
vágni a torkát egy sötét sikátorban. Sötétben ne sétálj a marakesi sikátorokban!  
  
Minden évben 20-30 telefont kapok, amikor Mauritániában lefejeznek katonákat  
a sivatagban. Most mi lesz? Ránk ez milyen hatással van? Ehhez hasonló  
kérdésekkel bombáznak. Idén szeptemberben ismét egy fél tucat katonáról  
távolították el a fejet Mauritánia északi részén. Ilyenkor két megnyugtató dolgot  
lehet mondani. Mi nem arra megyünk, és mi nem köpünk a merénylők levesébe,  
mint a mauritán kormány. Ennek ellenére el nem árt óvatosnak lenni és  
tudomásul venni azt, hogy a világnak ez még mindig egy elég törvénytelen és  
viszonylag turbulens szeglete. Az Algéria, Mali, Mauritánia hármas határ már  
régóta cigaretta, fegyver és embercsempészek ellenőrzése alatt van. A csak  
elvben, és térképeken létez  határok közt könny  a csempészáruval mozogni.  
Időnként a hatóságok lépéseket tesznek az illegális kereskedelem  
megfékezésére. Az amúgy is szűkös keretekkel rendelkező mauritán kormány  
nagyon kisszámú fegyveressel tudja ezt a Magyarországnyi méretű területet  
felügyelni. Pár tucat jól fegyverzett bandita bármikor le tud rohanni egy kis  
sivatagi katonai barakkot. Ilyenkor a katonákat túszul ejtik. Pár nap múlva mikor  
látják, hogy semmi értelme a túszejtésnek kivégzik a katonákat.   
  
Az, hogy hasonló jellegű merénylők túszul ejtenek téged nem túl valószínű. Ha  
útonállók ki akarnának rabolni, akkor mindig egy dologra gondolj: az életed  
sokkal értékesebb, m int az autód vagy bármi, ami benne van. (Hacsak nem  
valami nagyon drága autóval jössz.) Mindent adjál oda! Ne próbálj meg  
ellenkezni, különösen, ha fegyveresekkel állsz szemben! A sivatagi útonállások  
történetében a sivatagi rablók az esetek nagy részében otthagyják az élelmet és  
a vizet az áldozataiknak. Ehhez ragaszkodj te is. Abból semmi hasznuk nem  
származik, ha megölnek, vagy meghalsz. A dolgaidat és az autódat akarják. A  
sivatagi rablók kedvence járműve a Toyota Landcruiser. Ez számít az igazi  
jackpotnak a Szaharában.   
 
A sivatagtól délre a szavannásabb területeken az éjszakai "lerobbant az autónk  
segíts nekünk" stílusú útonállás a bevett szokás. Ilyenkor egy lerobbant autó  
mellett ácsorog 3-5 ember, és egy zseblámpával próbálják leinteni a földúton az  
arra vetődő autósokat. Mivel itt már jó minőségű földutak vannak, ezért a  
forgalom is nagyobb. Mivel a forgalom nagyobb, ezért szinte kizárólag éjszaka a  
sötétben zajlik ez a fajta operáció, amikor könnyen el lehet tűnni a bozótban, és  
senki sem lát. Kétféleképpen lehet védekezni: éjjel ne vezess, és ne állj meg, ha  
lerobbant autót látsz!  
  

  
TERRORIZMUS  
  
Az utóbbi években egyre többet hallunk terrorcselekményekről. Maliban a  
touareg felkelés évről évre bekerül a lapok hasábjaira. Mauritániában pedig az Al  
Qaida Észak Afrikai szárnya hallat magáról időnként. Turistákat eddig csak  
Algériában és Mali északi részén raboltak el. A leghíresebb akciójuk 2003  
márciusában volt, amikor 32 európai turistát elraboltak. A német kormány  
közreműködésével szabadították ki a túszokat hetekkel később. Hivatalosan  
mindegyik kormány tagadja, hogy váltságdíjat fizettek volna a terroristáknak. Egy  
dolog biztos, a német parlament elfogadott egy törvényt nem sokkal az incidens  
után, mely szerint német adófizetők pénzéből nem fizetnek váltságdíjat  
senkinek.   
  
A 2007-es francia család lemészárlása Alegnél még nem bizonyított, hogy  
terrorakció, vagy egyszer  rablótámadás lett volna. Az itiner mauritán biztonsági  
része ebből is levonja a tanulságot.  
  
Még a 2003-as és a 2007-es akciók előtt az amerikai kormány bejelentette a Pan  
Sahel Initiative névre keresztelt programot, amelyben a mali, mauritán, nigeri és  
csádi kormányoknak szakmai és anyagi segítséget nyújtanak, hogy a szaharai  
határaikat jobban óvják a terroristáktól. Nem meglep , ha Nouakchottban a  
reptéren DC10-es amerikai teherszállító gépekkel találkozunk. Ezek az országok  
szorosan együttműködnek az amerikaiakkal a terror ellenes harcban. Mauritánia  
és Mali nem Afganisztán vagy Pakisztán, ahol a hegyek között könnyedén el  
lehet bújni. Annak ellenére, hogy időnként hallatnak magukról terrorszervezetek,  
a régió még mindig viszonylag biztonságosnak mondható ilyen szempontból.   
  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
A Budapest-Bamako útvonala nem érinti azokat a területeket, ahol a mali touareg  
felkelés zajlik vagy, ahol az Al Qaida csoportok tevékenykedtek a múltban. A  
legjobb védekezés az óvatosság. Kerüljük a tömegeket. Kerüljük a mecsetek  
környékét imaidőben. Ne térjünk le a kijelölt vagy térképen jelölt útról. Ne  
várakozzunk katonai célpontok környékén. Két etap kérdéses biztonságtechnikai  
szempontból. Túrában az Mbout-Aouru szakasz dél Mauritániában, versenyben  
pedig a Bou Lanoar-Atar szakasz. Az Mbout-Aouru szakasz túl közel van a mali,  
mauritán, szenegáli határhoz, amely könnyű menekülési útvonalat jelent  
esetleges támadás esetén. Ezért elképzelhető, hogy Kiffa-Kayes lesz az etap  
túrában. A Bou Lanoar-Atar szakasz pedig a napi politikai helyzettől függ  
Mauritániában. A részleteket az eligazításon közöljük a verseny kategória  
indulóival.  
  
Minden évben többen kérdezik, hogy ajánlott-e fegyvert hozni a Bamakora.  
Több Dakaros pilóta is megrökönyödve hallotta, hogy a bamakosok fegyver  
nélkül indulnak el. Ha jól bánsz a fegyverrel, akkor tudod, hogy milyen rizikókkal  
jár a fegyver használata. A fegyver mindig két irányban elsülhet. Egy kellemetlen  
szituációban, ha el rántasz egy pisztolyt, azzal csak tovább eszkalálhatod a  
kínos szituációt. Szép dolog akció film jelentekről fantáziálni, de a helyzet az,  
hogy általában az autód akarják csak elvenni és ilyenkor jobb, ha leadod a  
verdát, és örülsz, hogy nem történt komolyabb bajod. Egyébként Marokkóba tilos  
fegyvert bevinni és Mauritániában is engedélyeket kell hozzá beszerezni.  
  
AKNÁK  
  
Köztudott, hogy a Szahara mai napig tele van aknákkal. Egy részük még a II.  
Világháborúból maradt itt, de a Budapest-Bamako útvonalán inkább a közelmúlt  
konfliktusainak aknái fenyegetnek. Az aknáknak két nagy csoportja van. Az  
egyikkel a sorkatonák lábát akarják felrobbantani, a másikkal pedig a tankokat  
akarják megsemmisíteni. Ha egy taposó aknára rálépsz, akkor valamelyik  
végtagod lerepül, esetleg meghalsz. Ha kocsival mész át egy ilyenen, akkor a  
gumid és a felnid vágod haza. Ha viszont egy anti-tank aknán gurulsz át, akkor  
nem csak az autód, de te magad sem éled túl. Minden évben legalább egy turista  
jármű átmegy valahol egy aknán a Szaharában. Az 1990-es Dakaron egy  
teherautó futott aknára. Tavaly pedig 2 francia turista halt meg egy Mitsubishi  
Pajeroban a Marokkó-Mauritánia átkelésnél. Tavaly a Budapest-Bamako  
aknamezős napján többen elég alaposan megijedtek, amikor a h t l, homoktól  
vagy egy kis állattól egy akna felrobbant a határsávban.   
  
Az aknák legszörnyűbb tulajdonsága, hogy nem lehet őket látni. A sivatagban,  
ahol állandóan vándorol a homok még jobban el tudnak bújni az állandóan  
változó homokszőnyeg alatt. A jó hír viszont az, hogy viszonylag könnyen lehet  
ellenük védekezni. Nyugat Szaharában, ahol a legtöbb akna van, ne térj le a  
kitaposott útról! A legtöbb helyen ki is vannak táblázva az aknamezők. A  
Marokkó és Mauritánia közti elaknásított területen pedig bérelj fel egy guide-ot,  
aki előtted megy, vagy pedig kövesd nagyon szigorúan a keréknyomokat.  
Mauritániában a sínektől az itiner erről a szakaszról részletesen ír. A GPS  
pontokat sem szabad teljesen szentírásnak venni. Egy kis apró eltérés a GPS  
koordinátákban végzetes lehet. Mindig a letaposott úton maradj. Bérelj fel helyi  
embert, aki ismeri a terepet. Az aknás szakaszokon soha ne indulj el az  
ismeretlenbe.  
  
A Bamako történetében a legszörnyűbb aknás tapasztalatunk a verseny  
kategória néhány különös IQ bajnoka okozta. Az egyik ellenőrző pontot egy  
ismert aknamezőn akarta megközelíteni, mondván, hogy az a legrövidebb út. Az  
ellenőrző ponthoz letaposott földút és betonút kombinációja vezetett.  
  
Nem akartunk senkit megrémiszteni ezzel a néhány gondolattal, de nem árt, ha  
az ember tisztában van vele, hogy hova is indul. A felkészülésnek szerves részét  
kell, hogy képezze az is, hogy ezeket a veszélyeket végig gondoljátok és  
átbeszélitek. De ami a legfontosabb, jó, ha tudjátok, hogy a Budapest-Bamako  
nem mindig tánc, móka, kacagás.  
  
 
Az  autózás veszélyei Európában    
  
Többen gyakran felteszik a kérdést, hogy melyik a Budapest-Bamako legveszélyesebb  
szakasza. A válasz egyértelmű a Székesfehérvár-Körmend szakasz a 8-as úton. Azt  
követik az osztrák és olasz autósztrádák. Az európai szakaszon nagyon oda kell  
figyelni, és észnél kell lenni. Ne száguldj! Nem a gyorsaságról szól a verseny. Az olasz- 
francia szakasz a verseny útvonalon télen különösen veszélyes lehet!   
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Autózás veszélyei a fejlődő világban   
  
Afrikában és ott is, leginkább távol a nagy városoktól különös veszélyekre kell  
odafigyelni. Nem csak, hogy az utak vannak többnyire rossz állapotban, de azok is tele  
vannak állatokkal. Egy csirkét sem kellem es elütni, de ha egy szamárral vagy egy  
tevével ütközöl, annak komoly következményei lehetnek. Először is ki kell fizetni az  
állatot. Ez egy teve esetében olyan 500-800 Euró is lehet.   
  
A legbutább állat a szamár. Az nem megy le az útról. Ott áll és bámul, mint bálám  
szamara. Ki kell kerülni. Évente több ember halálát okozza szamár, mint cápa!!!  
  
Ami ennél is komolyabb gondot jelenthet, azok az emberek. A legtöbb ember még  
életében nem vezetett itt autót. Nem tudják m i a féktávolság! A gyerekek pedig  
különösen kíváncsiak az autókra. A Dakar minden évben lemészárolt egy pár kölyköt.  
Nincs olyan év, hogy valakit el ne ütnének. A lakott területeken nagyon kell figyelni az  
emberekre és az állatokra. A Nouakchott-Tidjikja-Kiffa útvonalon, pedig a lakott  
területen kívül is a legfurcsább helyeken bukkanhatnak fel nomád pásztorok és kóbor  
szamarak, vagy tevék.   
  
Vigyázni kell a kanyarokban és dombokon való el zésre. A helyiek sokszor nem  
figyelnek oda a kanyarra vagy a dombtet re, és nem látják be a szembejöv  forgalmat.  
A legnagyobb geciség a dombtet  + teve kombináció. A domb mögött úgy áll a teve,  
hogy nem veszed észre, mert eltakarja a domb.  
   
Defenzíven kell vezetni. Este senki ne vezessen! Este kész életveszély autóba ülni.   
Inkább töltsd az éjszakát az út mentén egy sátorban, mint mozgásban az úton.   
Jobb a célba egészben befutni később, mint több darabban időre.  
   
Figyelj nagyon a lerobbant teherautókra. Ezeket általában az útra leszórt faágak vagy  
kövek jelzik. A sivatagban nincs mi jelezzen ha, teherautósnak nincs háromszöge.   
  
  
Miért nem jó konvojban menni?   
  
A konvojnak egy nagy előnye van. Az ember nincs egyedül. Meg lehet állni közösen  
bulizni, kajálni, vagy ha baj van, akkor van segítség a közelben. A konvojnak sok  
hátránya is van. Ezek közül csak néhányat emelnék ki. Minél többen vagytok egy  
konvojban annál lassabban mentek. Az egy szív egy dobbanás elve mindenkit lelassít.  
Ha 10 autó megy egy konvojban, akkor 20-25 ember húgyhólyagjához és  
bélmozgásaihoz lesz szinkronizálva a konvoj. Az ellenőrző pontokon is sokkal  
hosszasabb a tökölés. Ha egy autó megáll és végeznek vele 5 perc alatt, akkor 5 percet  
veszítettél. Ha 10 autó áll meg és együtt marad a konvoj, akkor egy extra 45 percet  
veszít a társaság.  
  
A WC stop és a katonai checkpointok mellett időnként lesznek defektek, közös  
eltévedések, motor problémák, és hogy valaki otthagyta a pénztárcáját a benzinkútnál.  
A konvoj másik nagy hátránya, hogy sokkal látványosabb célpont, ha valaki  
gonoszkodni akar. Azokon a helyeken, ahol kődobáló gyerekek voltak sokkal nagyobb  
az esély, hogy egy konvojba beledobnak egy fél téglát, mint egy magányos autóba.  
Aztán ott van a konvojjal járó sértődés faktor is. Ha valaki felveti, hogy menjetek  
együtt és nemet mondasz, akkor az nem jól jön ki. Ha pedig menetközben vesztek  
össze, akkor az még nagyobb gáz. Ha valaki táncra kér, a legjobb válasz, hogy   
"menjünk együtt egy darabon, aztán majd meglátjuk". Nemet se mondtál és bármikor  
kiszállhatsz a formációból.  
   
Kődobálás dél Mauritániában?   
  
A gyerekeknek ez itt kedvelt időtöltése. Náluk nem igen van ablak és egy színes autó  
fehérekkel mindig érdekesebb célpont, mint egy helyi bozót taxi. Kerüld a nagy  
konvojokat és kerüld a feltűnősködést ezen a részen.  Legyél tisztelettel a helyiekkel.  
Ha egy gyerek bedobja az ablakod, nyugodtan kapd el, és vidd a falufőnökhöz vagy az  
apjához. Kérj a betört üvegért egy kecskét vagy bármilyenmás kártérítést! Ez jár neked.  
Tuti, hogy az a gyerek nem fog többet kővel dobálni.  
   
Ajánlólevelek és ellenőrző pontok.   
  
A jelszóval levédett web oldalon van három ajánlólevelünk. Az ajánlólevelet aduászként  
kezeld. Ne villogj velük minden bevetés alkalmával! Legtöbbször nem lesz rájuk  
szükség. A Mali ajánlólevelet Maliban mutogasd, ha megállítanak, és nem akarnának  
elengedni. A mauritán levelet Mauritániában csak akkor mutasd meg, ha nagyon  
akadékoskodnak. A mauritán checkpointok viszonylag rutinszerűen mennek. Benéznek,  
megnéznek, néha elkérik az útleveled. Ha nagyon vacakolnának, akkor érdem es csak  
bevetni az ajánlólevelet.   
A Polisario levelet pedig, akkor vedd elő, ha Nyugat Szaharában Polisario fogságba  
kerülnél. A Polisario levelet Marokkóban még véletlenül se mutogasd!   
Meghurcolhatnak érte. Olvasd az ide vonatkozó irodalmat. A Polisario ajánlólevél  
hasznos lehet még Mauritániában is. A Polisario levél Hassania nyelven íródott, ami az  
arabnak egy helyi dialektusa, a nyugat szaharai népek nyelve.    
 
 
 
 
 



 
 
 
 
  
Pénzügyek   
   
A három afrikai országban három különböző valuta van. Egymással nem kompatibilisek.  
Mindenütt EURO-t lehet váltani esetleg talán nagyobb városokban dollárt is. ATM és  
hitelkártya Marokkóban még működik. Innen délre csak CASH.  
  
Tavaly jött két srác a Bamakora autóstoppal. A jól felkészült sportolók Mastercardot  
hoztak magukkal. Ez ahhoz vezetett, hogy annyira nem volt pénzük, hogy kénytelenek  
voltak a világ 4. legszegényebb országában ételt koldulni.   
   
Travellers Check-re ne is gondoljon senki. Mindig legyen valami titkos helyen dugi  
tartalékod. Kis címletekben hozzál EURO-t.    
  
Marokkóban a kompnál egyből lehet váltani. Mauritániában Nouadhibouban vagy a  
határátlépés után lehet váltani. Maliban Kayesban vagy Nioroban lehet váltani.  
Mauritániában és Maliban is válts be minimum 100-200 Eurót, mert a fővárosig nem  
igen lehet váltani, és nem nagyon érdekli a vidékieket az Euró.  
  
  
Autó eladás Bamakoban   
  
Az első Bamakon olyan 10-15 autót adtak el. A másodikon már jóval többet. A  
parkolóban megjelennek a helyi dealerek és autóvásárlók. Nekik azért éri meg itt  
vásárolni, mert azt remélik, hogy az autó Bamakoba hozataláért az indulók nem   
számolnak fel annyit, mintha az hajóval és közúton érkezett volna Európából.   
Valamint ők arra mennek, hogy sok induló nyomás alatt lesz, hogy eladja az autóját,  
mielőtt a repülője menne haza. Sokszor az utolsó pillanatig alkudoznak.   
Minél közelebb jön az indulás ideje, annál rosszabb árat kapsz az autóért. Több olyan  
emberről tudok, aki 100-300 Euróval rosszabbul adta el az autóját az hazautazás előtt,  
mint az első ajánlata volt. Az első két-három ajánlatnál ne várj többet. Csodák  
nincsenek. Ezen kívül az idén több eladó autó is lesz, tehát ez a vevők pozícióját segíti.   
  
Tavaly volt 1-2 problémás ügy az autóeladásokkal kapcsolatban, ahol közbe kellett  
avatkozni és kellemetlen helyzetbe kerültek résztvevők, mali vevők és szervezők.  
Tisztázd, hogy az autód benzines vagy dízeles-e. Tavaly ebből volt az egyik vita, hogy  
valakinek eladtak egy benzines kocsit, amiről a vevő azt hitte, hogy dízel.  
GASOIL (ejtsd: gázoáll) - dízel  
ESSENCE (ejtsd: eszansz) - benzin  
  
Csak, hogy tudd:   
Ha eladod az autód, akkor a rendszámot le kell venned. Mali állam polgár pedig nem  
vezethet rendszám  nélkül autót. Rendszám nélkül Budapest-Bamako-s autó nem  
hagyhatja el a szálloda parkolóját. Jogilag nem lenne szabad eladni az autód.   
Mindenki szemet huny a piac fölött, de nem árt, ha ezzel tisztában vagy.  
  
  
Autó forgalomból történő kivonása itthon   
  
A rendszámot és a forgalmit haza kell hozni. Nehézkesen lehet kivonni a forgalmit   
"az üzemképtelen lett a kocsi az EU-n kívül dumával". Jobb, ha indulás előtt az  
okmányhivatalnál érdeklődsz Z rendszám ügyében. A Z azt jelenti, hogy az EU-n kívül  
kerül eladásra a jármű.   
  
Mauritán biztonsági intézkedések:   
  
A tavaly karácsonyi mauritán mészárlások nemcsak minket döbbentettek meg, de a  
mauritánokat is. A francia család kiirtása valószínű rablótámadás volt, míg a katonák  
lemészárlása terrorcselekmény. Annak ellenére, hogy a helyi hatóságok izolált  
incidensnek könyvelték el mindkét támadást, nem árt nagyon óvatosnak lenni.   
Legyen kéznél mindig a fiche és készülj fel arra, hogy többet kell majd megállni  
ellenőrzésekre. A rajtlistát állandóan ellenőrizni fogják majd. Itt van néhány biztonsági jó  
tanács is:   
  
- Ne piknikelj, ácsorogj, kempingezz a betonút mellett, ha nem muszáj. Az étkezéseid  
vagy a táborhelyen vagy lakott településen vagy nagyon távol a világtól bonyolítsd.   
  
- Ne aludj az út mellett! A hivatalos bivouacban, szállodában vagy kempingben  
éjszakázz! Ha vad kempingezel, akkor nagyon távol a lakott területektől tedd ezt.   
Ne legyél látható! Ha vadkempingezel, helyi nomádokkal mindig tudasd, hogy ott vagy!  
  
- Legyél óvatos, ha pénzt váltasz. Figyeld, hogy nem követnek-e.   
  
- Alegnél legyél különösen óvatos. Itt történt a bűntény.   
  
- Mindig figyeld, hogy nem követnek! Kerüld a feltűnősködést!   
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
++++ További MAURITÁN biztonsági intézkedések:  ++++ 
 
Nagyon fontos friss információink vannak Mauritániából. A helyzet az idén sem egyszerű. Annak ellenére, hogy most nem öltek 
meg külföldieket a belpolitikai viták és a gázai krízis miatt nagyon oda kell figyelni. 
A hadsereg kéréseit kérjük mindenki tartsa be.  
 
CSAK A KIJELÖLT TÁBORHELYEKEN ÉJSZAKÁZZ! Nouakchottban vagy Atarban a szállodák  
rendben vannak. Ott mindegy, hol alszol. Ha elakadsz, és nem érsz be az esti táborba akkor telefonon jelezzétek,  
hogy HOL VAGYTOK ÉS MI A BAJ. Ez nem azt jelenti, hogy mentők mennek értetek, de a katonaság  
megpróbál odafigyelni, hogy ne legyen gondotok, és ha kell, akkor kihoznak.  
Nem fogják az autótokat a sivatagból kirángatni csak titeket helyeznek biztonságba. 

 
MAURITÁN KÖZPONTI RALLY SZÁMOK. Itt Franciául, angolul, spanyolul, portugálul és arabul  
lehet jelezni a problémát. Ha bármilyen egyébb jogi, rendőrségi, hatósági,  
biztonsági gondot észleltek, akkor is ezeket hívjátok. 
 
Helyi mauritán szám: 
+222-244-2421 +222-661-7701 
Műholdas: 
+8821-621-278243 
 
 
 
 
 
Balesetek elkerülése a szavannán   
  
- Miután magad mögött hagyod a sivatag, puha homokját, lassan átérsz a kemény,  
szavannai földutakra. Felszabadultnak és megállíthatatlannak érzed majd magad.   
A homok rabsága után szinte úgy érzed, mintha repülne az autód. Ilyenkor szoktak a  
bajok történni.  Egyik pillanatról a másikra változhat az út minősége. Váratlan fűcsomók,  
kátyúk, kiszáradt vízmosások, termeszhangya várak vagy buckák okozhatnak  
kellemetlen meglepetéseket. A poros kanyar, bucka, megpakolt autó és túlságosan  
felszabadult sofőr kombinációja okozta a 2007-es nagy szavannai borulást. Mindenhol,  
de különösen itt legyél bekötve és készülj fel arra, hogy a szavanna báránybőre alatt  
egy farkas lakik.   
  

 
Találkozás állatokkal  
  
A tavalyi balesetet egy kecske okozta. A navigátor figyelje az út két szélét és jelezze a  
sofőrnek, ha állatot lát. Ne rántsátok a kormányt félre! Ez okozta a balesetet. Jobb neki  
menni egy kecskének, mint borulni. Nagyon óvatosan az állatos részeken!  
  
  

 
 

1. Nap. Január 17. - Budapest,  
Felvonulási tér, Műcsarnok mellett.   
Reggel 7óratól-1O-ig.  
  
Cél: Brescia, Olaszország Táv: 850 km  
  
A rajt beállási sorrendben lesz. Már 16-án péntek délután 1-t l érdemes beállni a  
rajthoz. A rajt kb. másfél órát fog tartani. Tehát ha kés n érkezel, akkor későn is fogsz  
indulni. Az első 8 helyet a felvezet  autónak és szervezői autóknak valamint a  
motorosoknak tartjuk fenn.  Egész éjjel őrzik a parkolót, úgyhogy ott lehet hagyni a  
kocsit. Kövessétek a biztonsági őrök parkolási utasításait. Reggel 7.30-kor lezárják a  
parkolót. Azután már nem lehet beállni. Onnantól már csak a környék utcáin lehet  
parkolni, és a hivatalos rajtnak nem lesztek részesei. Kérünk szépen, hogy ne próbálj a  
biztonsági őröknél erősebb lenni!  
  
7:30 - 9:00: Interjúk, sajtótájékoztató, búcsú a rokonoktól.  
9:10: A magyar és a mali himnusz elhangzik  
9:20: Rövid beszédek  
9:30: A versenyzők rövid bemutatása és rajt egyesével  
  
A rajtkapunál vehetitek át az első napi munkalapotokat. Légy szíves kérjétek a  
rajtbírótól a kapunál!   
  
A mai nap már Magyarországon is lesz több földutas speciál szakasz. Az itinert úgy  
csináltuk, hogy ne kelljen magánutakra behajtani. Egyetlen helyen fordult elő olyan,  
hogy bementünk egy erdészeti útra. A lelkiismeretedre bízzuk, hogy te behajtasz-e vagy  
sem. A feladat elvégzéséhez nem kötelező bemenni.  
  
A 8-as úton óvatosan vezessetek. Tele van rendőrrel és télen, csúszós, nyálkás lehet.  
  
Brescia előtt fogunk megszállni 50 km-re. A szálloda közvetlenül az autósztráda mellett  
van.  Nem kell a városba bemenni és reggel kijönni.  Bamako kedvezmény van. 120  
Euró helyett 80 Euró a szoba két f re, ha december 24.-ig lefoglaljátok a szobátokat. Az  
étterem és a bár is tök jónak tűnik. A hotel mellett benzinkút is van. A szállodában 100  
szoba van. Ha valamiért nem jutna szoba vagy olcsóbbra vágytok, a portán tudnak  



ajánlani egyéb alternatívákat. Foglaljátok le el re a szobát. Amúgy ez a legdrágább  
hotel útközben. Innen már csak olcsóbbak lesznek. Itt lesz a reggeli eligazítás.   
  
### HOTEL S ACCARDI QUADRANTE   
N45 24.678 E10 54.177  
info@hotelsaccardi.it   
www.hotelsaccardi.it 

 



 
  

  
  
  
2. 3. és 4. Nap. Január 18., 19., 20.  
Cél: Merzouga Szuper Maratoni etap. Táv: kb. 2800 km  
  
A mai kezdődő etap egy 3 napos szuper maratoni, amiben rengeteg feladat lesz,  
valamint át kell szelni a Földközi tengert.   
  
A Bamako történetének eddigi legszebb és talán legbüdösebb európai etapja lesz a 2.  
nap. Az etap első szakaszán érezhető trágya szagért, a lélegzet elállítóan szép helyek  
fognak majd a nap következő részében kárpótolni.  Figyeljétek az időjárási viszonyokat  
Nyugat-Olaszországban. Lehet, hogy hóláncra is szükség lesz. A mai etap sok türelmet,  
jó vezetéstechnikát és csapat munkát igényel majd. A hegyi utakon figyeljetek nagyon!   
Lesz ma egy nagyon nehéz feladat. A hóviszonyoktól függ en az egymás közelében  
található két francia ponthoz csak akkor menjetek autóval, ha nem túl havas az út! Nagy  
hó esetén életveszélyes lehet kocsival megközelíteni a pontokat! A fényképezőtök  
legyen kéznél, de nagyon óvatosan vezessetek. Délután a futam megérkezik a síkabb,  
tengerparti területekre.   
  
Montpellierben sztrádától 5 percre van a "világhírű" Etap hotel, ahol 45 Euróért lehet  
éjszakázni. Itt nem kötelező megállni, de ez a javasolt éjszakai pihenő.  
 

 
Hotel Etap  
N43 36.634 E3 54.336   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az, hogy hol éjszakázol az attól is függ, hogy melyik komppal mész át Afrikába. Ez lesz  
a B2 leghosszabb napja. Mindenki jó korán induljon és legyen felkészülve mentálisan  
erre a napra. Olyan 12-16 óra vezetésre lője be magát mindenki járműtől függ en.  
Mindenki pihenje ki magát a második éjjel Franciaországban, vagy ha esetleg legurulsz  
Spanyolországig, akkor ott aludd ki magad. Az egyik spanyol geo-caching feladat  
megoldásához már itt dűnéken kell vezetni egy kicsit.   
  
A maratoni etap Montpellier utáni feladatainál könnyű eltévedni a provence-i szőlő   
vidéken. Figyeljetek jól!   
A többi feladatnál is óvatosan. Minél hamarabb juss át Afrikába!  
  
Az átkelés a B2 egyik legfelemelőbb napja. Áthajózni Európából Afrikába mindig furcsa  
élmény. Az ember tele van várakozásokkal és izgalommal. A kaland ma kezdődik.  
Almeriánál hajózunk be, de akinek kedve van, az mehet Tarifa fele is, ahol gyorsabban  
átér, viszont jóval többet kell autóznia. Mióta a FerriMaroc és az Acciona összeolvadt  
egy komp társaság van. Naponta kétszer hajóznak. A menetrendet mindig január elején  
teszik nyilvánossá. Általában reggel 9-kor és éjfél körül mennek a hajók. Csak az estire  
férnek rá a nagyobb járgányok. A menetrendeket ezen az oldalon lehet megnézni:  
http://www.trasmediterranea.es 
  
A Budapest-Bamako indulói 20% kedvezményt kapnak a FerriMaroc áraiból, de kérni  
kell. Két ember és egy autó az olyan 250-300 Euró. Ha az éjszakai komppal jössz, és  
komolyan veszed a versenyzést, akkor mindenképp kérjetek egy kabint. Nagyon fontos,  
hogy eleget aludjatok. A hajón lehet aludni és zuhanyozni is.  

 
 

 



 
   

 
 
Tavaly valaki a CB rádión elkezdett rém híreket terjeszteni, hogy a komp megtelt, és  
akinek nem volt foglalása az már nem fér fel. Természetesen ez csak egy tréfa volt, de  
többen pánikba estek.  
  
Készülj fel tengeri betegség elleni gyógyszerrel. Tavaly többen kikészültek a hajón.   
  
Almeria kikötő    
N36 50.018 W2 27.839  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A marokkói belépés nem lesz egyszerű. Sokat kell vacakolni a papírokkal. Nem árt, ha  
van nálad francia szótár. Úgy fog kinézni a dolog, hogy sose engednek el, de előbb- 
utóbb el fognak. Legyél nagyon udvarias mindenkivel. Készülj fel a legrosszabbra.  
  
Így néz ki a beutazás menete:  
Ki kell töltenie mindenkinek egy beutazási lapot a határőrségnek. A kitöltést próbáld  
már a hajón elintézni. Ki kell tölteni minden jármű tulajdonosának egy lapot az autó  
adataival a vámosoknak. Mindkettővel és az összes útlevéllel be kell menni a fogadó  
épületbe. Sorban kell állni egyszer a határőröknél, és sorban kell egyszer állni a  
vámosoknál. Utána ki kell jönni az épületből és a határőrök kint leellenőrzik, hogy a  
határőrök benn jól dolgoztak-e. Majd a kinti vámosok lechekkolják a benti vámosok  
munkáját és leellenőrzik, hogy az autód márkája valóban az-e, amit a papírra beírtál. Az  
egész herce-hurca beletelik egy pár órába. Legyél türelmes.  
  
Ha az autó nem a te neved van, akkor kell, hogy legyen egy francia, pecsétes  
meghatalmazásod!!! Az autóról szóló vám papírt nagyon jól rakd el! Ezt a mauritán  
határon kérni fogják. Ha nincs meg, könyörtelenül visszaküldenek Nadorba.  
  
  
Marokkói pénz:  
1 MAD (Marokkói Dirham) = 25 Forint  
  
Útlevél:  
Útleveled érvényes kell, hogy legyen legalább 6 hónapig. Vagyis ez az előírás.  
  
Jogosítvány:  
Nemzetközi jogosítvány elvileg kéne, de tavaly nem kértek senkit l. Elvileg a CB  
rádiót sem szeretik, ha van valakinél, de amiatt sem  volt tavaly gond.  
  
FIGYELEM!!!  
Lehet, hogy odajönnek emberek a kocsidhoz, hogy pénzért segítenek, hogy  
gyorsabban átlépd a határt. Ne adj nekik semmit és utasítsd el őket. Vigyázz a  
zsebtolvajokra.   
  
 
Ma reggel két út közül lehet választani. Az első a rövidebb, de lehet, hogy gáz. Át kell  
kelni az Atlasz hegységen, ami lehet, hogy tiszta hó és az utak járhatatlanok. A másik  
egy kisebb kerül  ugyan, de elvisz Ar Rachidiába remélhetőleg különösebb gond nélkül.  
Ha a verseny feladatokat oldjátok, akkor nincs sok választásotok.  
  
Traffipaxokra kell ma vigyázni és nagyon sok lesz a rendőr.   
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
Missour után lesz nagyon érdekes a mai etap. Sajnos az erre a napra tervezett földutas  
szakaszt valószín  a januárra már teljesen lebetonozzák. Itt az egyik geo feladat egy  
volt Francia Idegen Légiós erőd romjainál lesz. Er-Rachidia, Erfoud, Merzouga  
útvonalon érdemes megközelíteni a mai táborhelyet. Az Erg Chebbi dűnék előtt kell  
letérni az autóútról és kb.10 km-t m ég földúton kell vezetni. A mai tábor közvetlen a  
dűnék lábánál van, a Szahara kapujában. Ha nem érdekel a verseny és a pontok, akkor  
az idegen légiós erőd fele vezető utat hagyd ki, és Missournál menj tovább egyenesen.  
 
### Hostel et Bivouac La Belle Etoile.  
xaluca@yahoo.es  
www.xaluca.es  
N31 13.073 W4 00.868  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

400 DH per fő vacsorával és reggelivel nomád sátorban. Előre kell foglalni, hogy  a  
kaját meg tudják csinálni. Nagyon hangulatos, tipikus szaharai hely, tevékkel,  
touaregekkel és marokkói kajával. Van több más szállás alternatíva is emellett, de ha  
akarod, akkor a dűnéknél felverheted a saját sátrad is. Elvégre is ez a Szahara.   
  
Itt egy rövid film a helyről:  
http://www.xaluca.es/eng/belle_index.cfm   
  
  
5. Nap. Január 21.  
Cél: Foum Zgid Napi autózás: kb. 410 km  
  
Ma lesz a Budapest-Bamako egyik kemény napja. Ma elkezdődik a futam igazi afrikai  
része. A mai szakasz szinte 100%-ban földút. Indulj el Taouz felé, és innen menj át  
Zagorába, majd Zagorából Foum Zgidbe.  
Legyen nálad elegendő víz és élelem, ha esetleg elakadnál, vagy eltévednél.  
Mindenképp maradj a pisztén. Ne nagyon térj le, és mindig találj vissza a kitaposott  
földútra. Több falu és kis Szaharai fogadó is van menetközben. Ha baj van, ezeket is  
meg lehet találni. A "piste principal", főföldút a pályaírás alatt járhatatlan volt az  
esőzések miatt.  Az októberi marokkói özönvíz és áradások sok mindent  
megváltoztattak és megváltoztathatnak. Figyelj arra, hogy semmi állandó!  
  
A geo-caching feladatok kisebb utak mellett találhatók, de mindegyik valamilyen út  
mellett van. Mindenképp érdem es megkeresni az elveszett város romjait, mert lenyűgöző.   
Menetközben Tafraoutban lehet üzemanyagot is venni és vizet is, de inkább legyen  
nálad elegendő.   
A mai feladatok nem feltétlenül jelölik az utat!!! Néha le kell térni a fő földútról.   

 
A WorldGate GPS Marokkó térképe elég megbízhatóan jelöli a földutakat. Mi is erre  
hagyatkoztunk.  
  
Ha szerelned kell, Zagora előtt nem nagyon van rá lehetőség. Zagora előtt a földúton  
már várják az autószerelők a sérült kocsikat. Már itt próbálnak ügyfeleket szerezni. Mi  
két műhelyt javaslunk Zagorában:  
  
Mohamed Gordito Garage - jól dolgoznak, de az árat mindig el re kell egyeztetni. Ha  
sok a melója, akkor el tud szállni az árakkal.  
N30 20.392 W5 50.224  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
Garage Sahara Zagora - A Daciaval Bamakoba és a kis Polski csapat, meg sokan  
mások is itt javítottak tavaly. A tulajdonos egy fiatal srác, aki nagyon segít kész és  
magyar címeres szerelő ruhája van.  
N30 19.473 W5 50.242  
  
Zagorából Foum Zgidig még egy viszonylag kemény földút szakasz van, de ez  
viszonylag jól járható. Foum Zgid előtt októberben az áradás elmosta a hidat. Nem  
biztos, hogy januárig elkészül. Itt lehet, hogy a mederben kell átkelned. Figyelj nagyon,  
nehogy a szakadékba essél! 2007-ben éjjel tette meg a társaság ezt a rövid, de idegőrlő   
szakaszt.  
  
Néhány navigációs pont mára:  
  
N30 54.369 W4 00.043 - Földút eleje.  
N30 45.499 W4 33.800 - Auberge. Ide csak akkor gyere, ha nagyon eltévedtél, és  
segítségre szorulsz.  
N30 41.584 W4 40.799 - Tafraoute, üzemanyag. Egyébként ez az egyetlen komolyabb  
falu útközben. Innen már könnyű az út.  
N30 50.294 W4 13.594 - út  
N30 50.042 W4 17.792 - út  
  
Foum Zgid híres oázis város. Az Auberge Touristique Irikiben már várnak bennünket.  
Ez az egyetlen hotelszerűség a városban. A hotel mögött felállítanak beduin sátrakat.  
Ha nem jut hely se sátorban, se szobában, az oázis pálmafái alatt pedig lehet  
kempingezni a hoteltől lejjebb a völgy felé. 
 
AUBERGE TOURISTIQUE IRIKI  
aubergeiriqui@hotmail.com  
N30 04.660 W6 52.267  
http://www.auberge-iriki.com /  
  
Foglalj előre szobát és vacsorát is!  
  
 
 
6. Nap. Január 22.  
Cél: Assa. Táv: 425km  
  
A tegnapi zötykölődés és az első három nap rohanása után a mai nap egy kis pihen   
lesz. Az egyik feladat a Budapest-Bamako egyik leglátványosabb pontja. Ma ki is kell  
szállni a kocsiból és gyalogolni egy keveset. A sziklákon nagyon óvatosan!  
A falu, ahol két pont is el van rejtve egy nagyon aranyos kis hegyi falu. Apró  
ajándékokat vigyetek a gyerekeknek. A lakosság viszonylag boldog és nincs olyan  
nyomor, mint délebbre. Ne lőjétek el az összes ajándékot!  
  
Délután ízelítőt kap mindenki a holnapi napból. Egy régebbi Dakar etapon halad majd a  
mezőny egy pár kilométer erejéig. Érdemes megfigyelni az útjelzőket és az útjelző 
buckák alapján történ  navigálást. Holnap erre nagy szükség lesz.  
  
Assaban tankolj fel teljesen és vegyél magadhoz 4-5 napi vizet! Ha kicsi a tankod, akkor  
legalább 2-3 kanna üzemanyag legyen nálad.  
  
A hivatalos tábor a városon kívül lesz. Ha hotelre vágysz, akkor van egy szálloda a  
városban, ahol alkoholt is mérnek. Hotel Nidaros (N28 36.177 W9 26.702) Ez a helyi  
alkeszek és a biliárd liga találkozó helye. A személyzet nagyon rossz fej és elég sötét  
is.   
 
A táborhely olyan 8 kilométerre van a betonúttól Assatól délre. Ha a versenyt  
komolyban tolod, akkor mindenképp a táborban aludj. Reggel egy órát meg tudsz  
spórolni.  
  
Ha délután beérsz a városba, tankolj, a kannákat töltsd föl és vásárolj!  Van egy pár  
közép szar minőségű  kis étterem  is a városban, ha meleg ételre vágysz. A mecsettel  
szemben grill csirkések is vannak. Ma délután és este pihend ki magad a holnapi  
kemény távra.   
  
N28 26.064 W9 24.466 - itt kell letérni a betonútról a tábor irányába.  
  
BIVOUAC - N28 25.391 W9 26.407  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
7. Nap Január 23.  
Cél: Smara. Napi autózás: 395 km  
 
A mai útvonal ismét elég kemény lesz. Lesz benne mindenféle útviszony. Kavicsos,  
köves, poros, sziklás, kerékszaggató, kis homokos, folyómedrek, dűnés és kiszáradt  
sóstó, az Oued Mesvar.  Ha ez utóbbiig eljutsz nappal, akkor életed egyik  
legizgalmasabb vezetési élményében lesz részed.  
  
Az etap első néhány kilométerén a geocaching feladatok által jelölt útvonalat kövesd,  
majd állj rá a régi Párizs-Dakar útra. Ezt onnan lehet felismerni, hogy bulldózerrel olyan  
50-100 méterenként toltak két buckát az út szélére. Sokszor kövek is vannak a bucka  
tetején. A probléma ott lesz, ahol a buckákat elmosta a víz vagy sziklás volt a hely.  
Navigációs szempontból nem túl vészes a mai nap. Csak kövesd a buckákat!! A buckák  
szinte mindig párban vannak az út két oldalán. A navigátor nagyon figyelje a buckákat!  
  
Legyen nálad elég víz és ennivaló. Ha eltévedsz, menj vissza a pisztére. Ha nem mered  
bevállalni a hosszú út kockázatát, akkor menj el egy 30-40 kilométert, majd fordulj  
vissza, és betonon tejesítsd a távot.   
  
A közel 300 kilométeres szakaszon egyszer kellett az autót csak 4x4-be rakni. A  
hasmagasság fontos a bakhátas szakaszokon. Ha itt eltévedsz, és eldobod a vasad  
vagy lerobbansz,  senki nem talál meg. A 300 kilométeres szakaszon 2 darab autót  
láttunk. Az egyetlen település a mai etapon Lebuirat. Itt meg lehet nézni, hogy miként  
pusztul el egy szaharai város. Menetközben több pre-iszlám temetőt láthattok. Ma is  
lesz egy kísértet falu egy régi temetővel.  
  
Néha nagyon csalóka lesz az etap. Lesznek olyan részek, ahol 70-80-nal is simán tudsz  
hasítani a földúton. Süt a nap, porzik az út, boldog vagy majd jön egy gonosz kis  
vízmosás, ahol összetöröd a kocsid és magad. Tartsátok a megfelel  távolságot, és ne  
hagyjátok, hogy a másik porfelhőjétől sem mit ne lássatok.  
  
Délután egy nagyobb hegyet is meg kell mászni kocsival. A hegyről lejövet kell vigyázni  
majd. Veszélyes lehet. Csak lassan. A völgyben pedig egy kiszáradt sóstóban lehet  
majd menni, ami olyan mintha autópályán mennél. Az autós sebesség világrekordokat  
is egy ilyen kiszáradt sós tómederben hajtják végre Utahban. De vigyázz!!! Itt, ha marad  
valahol egy sáros vagy vizes rész, és abba belemész 120-szal, akkor véged. Este  
semmiképp ne száguldj rajta!  
  
A sóstó utáni rész nagyon gáz lesz. Látni fogod a spanyol gyarmatosítok által itt hagyott  
régi spanyol út maradványait. Ne menj ezen! Ez nagyon rossz és abban a pillanatban,  
amikor sikerül felgyorsulnod 40-re egy hatalmas kátyú következik.  
  
Ha nem jutsz el a betonútig naplemente előtt, akkor NE MENJ TOVÁBB!!!  
ÉLETVESZÉLY! STOP! STOP! STOP!    
  
A terület innentől Nyugat Szahara és el van aknásítva. A sötétben könnyen el lehet  
téveszteni az utat, és aknára mehetsz. Nagyon sok út fut. Most hogy a környéken utat  
építenek, még több ösvény fut be a sivatagba. K ért és homokért járnak be teherautók.  
Ne kockáztass! A pályaírás alatt mi sem értük el a beton utat sötétedés előtt. Egy  
nomád ember, aki ismeri a vidék minden zegzugát, óva intett, hogy elinduljunk és  
megmutatta a mozgás sérült unokaöccsét, akinek egy akna vitte le a lábát.  A családdal  
éjszakáztunk egy kiszáradt folyómederben. A nomádokra mindig lehet számítani a  
környéken. A homokban sütöttek nekünk friss kenyeret. A nomádok mindig kedvesek és  
vendégszeretők. Nagyon hálásak minden ajándékért és nem utolsó sorban, tudják,  
hogy merre nagyobb az aknaveszély.  

 



 
 
 
 
Ha nappal érsz a sóstó utáni részre, akkor is vigyázz! Ne térj le a kitaposott útról!  
  
A betonúton is óvatosan kell vezetni, mert építkeznek. Ne dobd el a vasat!  
  
Itt van néhány navigációs pont m ára:  
  
N28 17.100 W9 32.400  - Itt kezdődik a Dakar piszte  
N27 55.853 W9 57.917  - Lebuirat  
N27 52.557 W10 14.995 - Fontos útelágazás. Figyeld a buckákat.  
N27 20.457 W10 40.406 - Budapest-Bamako felirat  
N27 15.735 W10 45.042 - Veszélyes, sziklás lejtő majd nagyon gyors szakasz.  
N27 06.468 W11 01.169 - Hawza katonai bázis  
N27 03.197 W11 18.964 - Épülő új út  
  
A WorldGate GPS térképe ma teljesen jól követhet . A Dakar pisztét teljesen jól jelöli a  
térkép.  
  
Este Smaratól olyan 20 km -re északra kempingezünk egy időszakosan használt kísértet  
városban. Ez azt jelenti, hogy néha egy-egy nomád család beköltözik az elhagyott  
kunyhó romokba. Pár apró ajándékot adjatok. A fickót úgy hívják, hogy Isaha.  
  
BIVOUAC N26 53.462 W11 46.100  
  

 
8. Nap Január 24.  
Cél: Tropic Of Cancer Napi autózás: 740 km   
  
A tegnapi kimerítő terep után jól fog esni egy kis lazítás és a betonút. A mai nap  
folyamatosan táblákat fogsz látni, amely a föld alatt szunnyadó aknákra emlékeztet.  
Ezért ma nem is igen kell letérni az aszfaltról.  
  
Smaraban tankolj meg és vásárolj be. Menetközben átmegyünk Nyugat Szahara  
legnagyobb városán, Laayoune-on, ahol szintén lehet tankolni. A mai nap egy picit  
lazábbra lehet venni. Két érdekesség van, amit nem árt kihagyni. Az egyik egy csodás  
szűz tengerpart. A másik pedig egy termálforrás. Ha a termálforrást megtalálod, akkor  
zuhanyozz le itt. Néhány Dirhamért egy gondnok néni féle megnyitja a föld mélyéről  
magas nyomással kitörő vízcsapot. Masszázs és zuhany egyben. Engedj másokat is  
hozzá férni. Mindkettő a mai feladatok között van. A cél előtt van egy rövid földutas  
speciál szakasz lesz, ahol elég könnyű eltévedni és elásni magad a homokban. Ha  
sötétedés után érsz már ide, akkor ne nagyon próbálkozz vele, mert nem éri meg.  
  
Az esti tábor a tengerparton lesz a Dakhlai félszigethez vezető ellenőrző ponttól délre.  
Aki nem akar sátrazni vagy zuhanyra vágyik, az több szállodát is talál Dakhlában.  
Dakhlában lehet szerelni és vásárolni is. Akinek csak vásárlásra van szüksége, az az  
ellenőrző  pont után a Dakhlához vezető  úton talál egy jól ellátott benzinkút boltot, és  
nem kell bemenni a városba.  
 
A mai tábortól nem messze a tengerparton egy osztriga farm van. Aki ma nem  
babkonzervre vágyik, hanem halra és friss osztrigára, annak ajánljuk ezt a koordinátát:  
N23 48.106 W15 44.263  
  
BIVOUAC N23 47.516 W15 44.400  

  
 
 



 
 

 
 
9. Nap. Január 25.  
Cél: Bou Lanoar Napi autózás: 425 km  
  
A mai nap minimális lesz a versengés. Ez inkább csak egy összekötő szakasz, amit  
átjuttat Mauritániába. A mai napot pihenő napként kell felfogni. Lelkiekben készülj rá,  
hogy a határátkelés olyan 6-8 órába fog telni.  
  
A földrajzrajongókat talán érdekelheti, hogy az El Agroubtól délre ma átszeljük a  
Ráktérítőt. A helyszínt mi más is jelezhetné, minthogy magyarul ki van írva egy táblára,  
hogy RÁKTÉRÍTŐ. A Budapest-Bamako ajándéka a világnak egy magyar feliratú  
RÁKTÉRÍTŐ tábla. N23 26.362 W15 57.969 Ha azt látnád, hogy a tábla ki van dőlve,  
akkor légy szíves állítsd vissza, és öntsél rá egy kis betont. Jó lenne, ha mindenki egy  
pici apró ajándékot elhelyezne a tábla előtt megemlékezve arra, hogy itt járt. Játék  
kutyus, kulcstartó, Budapest képes lap, stb. Légy szíves ne szemetet rakjatok ki!  
Utána Gueguaratig nem igen lesz semmi érdekes. A homokkedvelők ma már igazán  
kiélhetik magukat, mert rengeteg homok lesz. Több katonai ellenőrző ponton is át kell  
majd haladni. Nem árt, ha kéznél vannak mindig a papírok és a fiche. Az utolsó  
benzinkút olyan 80 kilométerre van a határ előtt. Itt nem árt tankolni. Itt még okosban  
van a benzin. Van egy kis kávézó is. Ideális hely a tömény alkohol elrejtésére.  
  
Utolsó olcsó benzinkút koordinátái:  
N22.03.264 W16.44.836  
  
Itt töltsd tele magad és a kannáid. Innentől 3x annyiba kerül majd az üzemanyag.  
  
A másik, amire figyelni kell ma, az a traffipax. Az utolsó kút után októberben 120-szal  
letraffipaxozott a rend r egy kőrakás mögül. Hosszasan magyarázta, hogy tiszteletben  
kell tartani a szabályokat majd 400 Dh bírságot szabott ki.   
  
Ma reggel korán induljon el mindenki, aki tud. A marokkói határ 1-kor általában bezár,  
ebéd és imádkozás miatt. A 2005-ös Bamakon 2 órát kellett várni, hogy újra  
kinyissanak. A papírmunka kicsit macerás, és lassan m egy. Türelmesen és tisztelettel  
kezeld a szituációt. Ne legyél a rohanó, stresszes európai. Ha sikerül a bürokrácián  
átküzdeni magad, akkor jön a neheze.  
  
Két gondolat a határról.   
  
a) a verseny és a túra kategória azért vált külön, hogy ne menjen el 24 óra a  
határátlépéssel.  
Ha túra kategóriást látsz (2-essel kezdődőrajtszámmal) a határon aznap, akkor nagyon  
csúnyán nézz rá!  
b) tisztelettel kérnénk, hogy a csapat ment autóját és a szervezők járműveit, amennyire  
lehet, engedjétek el re.  
Néhány szó a határátlépés menetéről.  
  
LEVEL 1  
  
Első lépésben 2 példányban ki kell tölteni egy fehér lapot, amit a határ kapujában kell  
kérni. Amit nem mindig mondanak, de fontos: A lap tetejére írd rá a marokkói személyi  
számod. Ezt akkor kaptad, amikor beléptél az országba. Benne kell, hogy legyen az  
útleveledben. Ha már jártál régebben marokkóban, akkor, akkor adták meg. Ezzel  
tudnak minden külföldit ellenőrizni.  
  
A fehér lapokat az útlevéllel le kell adni az épület legtávolabbi irodájában a  
rendőrségen.  Utána kiküldenek, és várni kell. Fém kordon mögött vár a nép hosszasan.  
Odabenn eközben egy rend r átnézi, hogy jól töltötted-e ki a papírokat és lepecsételi,  
majd átviszi egy másik hivatalba, ahol valaki az egészet bepötyögi egy komputerbe. Ez  
nagyon lassú. Ha nincs nagy forgalom, akkor is 1-2 órába telhet. Hosszú várakozás  
után lepecsételik és visszaadják az útleveled.   
  
LEVEL 2 
 
Mehetsz a vámra. Itt be kell mutatni a kocsid forgalmiját és a belépésnél kapott  
vámpapírokat. Ha nincs meg a belépésnél adott vámpapír, akkor mehetsz vissza  
Nadorba. 2008-ban egy társaságot visszaküldtek Nadorba. Ha bemutattad a papírokat,  
akkor az egyik példányt lepecsételik és jöhetsz el re a kocsiddal a vámvizsgálatra.   
  
 
LEVEL 3  
  
A vámosoknak be kell mutatni a sor elején, a vámhivatalban lepecsételt papírt, a kocsid  
meg, hogy mi van benne. Általában fegyvert, narkót és politikailag szenzitív anyagokat  
keresnek. A vámos átnézi. Egy titkos rendőr átnézi, aki a vámosokat felügyeli és m ég  
valamilyen ismeretlen walkie talkie-s is ott szokott lenni, aki a titkos rendőrt ellenőrzi.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
LEVEL 4  
  
Átjutottál a rendőrségi ellenőrzésen és a vámon. Most jön a csendőrség. Ez egy afféle  
országos rendőrségi szervezet. A police az mindig helyi. A Gendermarie az pedig olyan  
ORFK féle szervezet, amely a királyság biztonságáért felel s. Itt kapsz egy sorszámot,  
majd sorba kell állni. Ez a legidegesítőbb része a határátlépésnek. Két mókus ül egy  
olajfa alatt egy bazi nagy könyvvel és mindenkinek az adatait kézzel beírja a könyvbe.  
Az útlevél scannerek és komputerek idejében ők még teljesen ókori metódusokkal  
dolgoznak itt a Szaharában. A sorszámod alapján tudod, hogy kb. mennyit kell várni.  
Egy ember olyan 2-3 percbe telik. Ha 40-en vannak előtted, akkor egy olyan 80-120  
perc várakozásra számíts. Melegíts meg egy konzervet, vedd elő a kemping széked,  
olvass, pihenj és élvezd, hogy süt a nap. Mást nem nagyon tudsz tenni.  
  
LEVEL 5  
  
Ha beírtak a nagy könyvbe, akkor indulj meg Mauritánia felé.    
FIGYELEM! A HATÁR ÁTLÉPÉS UTÁN SENKI NE TÉRJEN LE AZ ÚTRÓL:  
AKNAVESZÉLY!!!!!! A MAROKK ÓI CSEND RS ÉGT L EGÉSZEN AZ ASZFALTIG  
AKNÁK LEHETNEK  AZ ÚT MELLETT.  
  
A két ország közti területet az elmúlt években hibásan mi is senkiföldjének neveztük. A  
helyiek is úgy hívják, hogy NO MAN'S LAND. Igazából egy ENSZ fennhatóság alatt álló  
szabad zóna, ahova hivatalosan sem a mauritánok, sem a marokkóiak nem tehetik be a  
lábukat. Nem egyenruhában mindkét ország szervei jelen vannak. De jogilag törvényen  
kívüli terület. Ezért nagyon legyél óvatos!  
  
Több veszély is leselkedik rád. Aknák és guide-ok. A guide-ok azok a mauritán  
"idegenvezetők", akik a helyi szervezett bűnözés ernyője alatt tevékenykednek.  
Pénzváltás, rendszámtábla értékesítés, autó kereskedelem, csempészet stb.  
20 Euróért átvezetnek a zónán anélkül, hogy felrobbannál.  
40 Euróért kihúzzák a kocsid a homokból, ha elsüllyedsz.  
PÉNZT NE VÁLTS NÁLUK!! Semmilyen jogi szavatosság nem lehet arra, hogy nem  
vernek át. Fel sem tudod őket jelenteni, mert egyik ország területén sem történt az  
állítólagos bűncselekmény.  
  
Ezen kívül, ma ne tévedjen el senki. Nem kell görcsösen ragaszkodni a koordinátákhoz.   
Kövesd a keréknyomokat és a letaposott utat! Ez legyen a legfontosabb szabály mára!  
Amíg egy másik autó keréknyomában haladsz, nem lehet bajod. Első alkalommal  
mindenki fél, de nem kell félni. A másik szabály, mindig balra tarts! Kövesd a nyomokat,  
és balra tarts, addig, amíg meg nem látod a mauritán határt.  
  
Mindenki figyeljen és legyen óvatos. A  2 kerék meghajtással haladók készüljenek fel,  
hogy a zónában van nagyon puha a homok is, és a kocsi süllyedhet. Ha valaki nagyon  
parázik, az a határ után felbérelhet egy GUIDE-ot, hogy segítsen eljutni a mauritán  
oldalig. A helyiek ismerik az utat, és ha netán elmerül az autód a homokban, akkor  
segítenek kiásni. Ezen kívül, ha közvetlen a GUIDE után mész és aknát találtok, akkor  
robban fel előbb. Megfontolandó! Ne próbáljatok meg új utakat találni. Ne térjetek le  
az útról. Tavaly februárban két francia srác robbant fel egy terepjáróval. Az aknaveszély  
nem tréfa. A GUIDE 2O Euróba vagy néhány tonhal konzervbe kerül, attól függ en,  
hogy milyen kedve van.  
 
 
 
WELCOME TO MAURITÁNIA  
1 Euró = 280-310 Ougiya.   
  
Határátlépés, útlevélvizsgálat:  
  
A mauritánok sokkal hatékonyabbak, mint a marokkóiak. És sokat is fejlődtek.  Az első  
Budapest-Bamako alatt a határőr kunyhó két összetolt fridzsideres doboz és egy  
halászháló volt. A vámbódé még mindig nagyon madmax-es, de az egész hely sokat  
haladt a korral.  
  
Itt is három lépéses a vizsgálat.  
  
LEVEL 6   
Rendőrség  
  
LEVEL 7  
Határőrség  
  
LEVEL 8  
Vám  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
A rendőrségen be kell mutatnod az útleveleket és mindenkit l fognak kérni a határőrök  
petit cadeaut. Nem kell feltétlenül pénzt adni. Bármilyen apró ajándéknak örülnek.  
Kazetta, CD, cigi, zseblámpa, sapka, trikó, konzerv stb. Régebben sok pénzt kértek  
mindenkit l, de most már kollektíven kapják a kenőpénzt a nevezési díjakból, úgyhogy  
a petit cadeau az tényleg nem kell, hogy nagy lé legyen.  
  
Elvileg az ország belsejében lévő ellenőrző pontokon sem fognak pénzt kérni.  Ha még  
is kérnének, akkor udvariasan utasítsátok el.  
  
Alkohol:  
  
Tavaly a rendőröknek gyűjtöttünk pénzt, hogy be lehessen hozni alkoholt. Akkor sokan  
panaszkodtak a 10 Euró per csapat petit cadeau ellen. Az idén ez elmarad, de  
készüljön fel mindenki nagyobb alkohol ellenes szigorra.  2005-ben egy Red Bull-ra is  
azt hitte az egyik vámos, hogy pia és kiöntötte. A helyzet naponta változik. Vámostól is  
függ a dolog. Pár üveg sört, 1-1 üveg bort be lehetett hozni az idén, de hallottunk olyan  
storyt is, hogy egy üveg sört is elvettek. Nehéz megmondani, hogy mi a pontos  
szituáció. Börtönbe nem vetnek, ha van nálad 1-2 üveg saját használatú cucc,  
maximum elkobozzák. Ha kemény alkesz vagy, és sok pia van nálad, akkor már  
komolyabb bajaid is lehetnek.  
  
  
Vám:  
  
A mauritán vámon be kell jelenteni az autódat. A z itt látható nyomtatványt menetközben  
a mitfárered szótárazza ki és töltse ki. Legyen kitöltve és ne a határon tököljetek vele.  
Ott csak lepecsételik, elkérnek 10 Eurót és engednek utadra. A vámpapírt jól őrizd meg,  
mert az ország belsejében lévő vámellenőrzéseken kérni fogják.  Figyelem!!! Ha már  
voltál Bamakon korábban, autóval léptél be Mauritániába és nem pecsételt az  
útleveledbe autó kiléptetést, akkor gondjaid lehetnek. Vagy szerezz be egy új útlevelet  
vagy készülj fel egy nagy vitára és 40-50 Euró ken pénz kiadására a határon. Nekem a  
2008 januárjában beléptetett autómért októberben nagy balhét csináltak. A 2008  
januárjában beléptem a kocsival majd zöldhatáron távoztam az országból, így nem volt  
pecsételés. Ez 50 Eurómba került októberben.  
  
  
  
  

 
 



 
  
 
 
 
 
RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE  
MINISTÉRÉ DES FINANCES  
DIRECTION GÉNÉRAL DES DOUANES              

HONNEUR — FRATERNITÉ - JUSTICE  

DIRECTION RÉGIONALE S DE NOUADHIBOU  
BUREAU TERRITORIALE DE SURVELLANCE  
DE NOUADHIBOU  
  
N°  ____________________ /DRD/BTS  
  
  

 ENGAGEMENT SUR HONNEUR  
  
  
Je soussigné _____________________________________________________  

Né en _________________________________________ a ________________  

Nationalité : ______________________ Titulaire du Passport N° : ___________  

Du : ____________________Properiétaire du Véhicule Marque _____________  

Type : __________________________ Immatricule : _____________________  

N° Châssis : ______________________________________________________  

Année de mise en circulation : ____________Des d’entrée en R.I.M. _________  

M’engage par la présente et sur l’honneur : _____________________________  

1. á réeyporter ce véhicule du territoire de la R.I.M. dans un délai de : _________  

Par le bureau des douanes de : _______________________________________  

2. ne producér á aucune cession du véhicula sans autorisation préable de la  

DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES.  

3. é supporter toutes pénalités qui découlerainent du non respect de ces engagements  

confomément á l’article 294 du code des Douanes.  

  

  

 Fait á Nouadhibou, le ________________  

  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
LA DOUANE                     LE PROPRIETAIRE                                      
  
  
  



 
 
 
 
Pénzváltás:  
  
Pénzt a vámvizsgálat után vagy Nouadhibouban a városban válts! Jól számold meg. Az  
árfolyam 280-300 körül szokott ingadozni az Euró ellen.   
  
Idomou:  
  
A Budapest-Bamako mauritán képviselője Idomou Abderahman, akit veterán indulók  
már ismerhetnek. Néhány hasznos instrukció Idomouval kapcsolatban: Idoumou a  
Mauritán Turisztikai Szövetség elnöke, a két szálloda tulajdonosa és üzletember.  
Idoumou tud pénzt váltani, tud autómentőt hívni a sivatag közepére, tud szállodát  
foglalni bárhol az országban, el tudja intézni, hogy az autódat kipecsételjék az  
útleveledből, még ha el is adod Mauritániában, kihoz a rendőrségről, ha letartóztatnak  
stb. Mindennek megkéri az árát. A szállodájában egy szoba 30 Euró, amikor a Dakar  
áthaladt a városán, akkor ugyanaz a szoba 100 Euró volt. Tavaly 50 Euró volt a  
Bamako alatt. Idomouval lehet haverkodni, de ha valamilyen szolgáltatást végez, azt  
pénzért teszi nem a két szép szemedért. Az árakat mindig tisztázd vele, mielőtt bármit  
kérsz. Kértem, hogy állítson össze egy árlistát! Tavaly sokan nyafogtak, hogy a  
bankban 10 Ougiyaval többet kaptak 1 Euróért, mint Idoumoutól. Két évvel ezelőtt  
valakitől szorult helyzetében megvette az autóját az összes felszereléssel együtt  
mélyen áron alul. Nem volt boldog az illető! Idoumou a szabad piac és nem a futam  
őrangyala.  
  
EXTRA FORMALITÁS OK A HATÁRON!  
Nemcsak a fenti vámpapírt kell kitölteni hanem, az útleveledről, a baleset/ betegség  
biztosítási kötvényedről is le kell adni egy másolatot a határon, valamint a sárga  
oltáskönyved is kérhetik. Minden egyes csapat tagod útlevele, és biztosítási kötvénye  
legyen lefénymásolva.  
  
A mai táborhely Bou Lanoartól néhány kilométerre, délre van egy nagy homokdűne  
között. Ha a Google Earthbe beírod a koordinátát a világűrből is látszik a dűne. Bou  
Lanoárban vegyél vizet és tankolj tele. Legyen egy kis kannád, amit fel tudsz tölteni  
vízzel, hogy időnként meg is tudjatok mosakodni. Ha valaki szállodára vágyik az  
Nouadhibouban talál szállodát, de az legalább egy óra autózásnyira van. A Hotel Al  
Jazeera az egyetlen használható hotel a városban. Ha úgy döntötök, hogy  
Nouadhibouban éjszakáztok, akkor a városban legyetek óvatosak. Matrózok, kurvák,  
zsebtolvajok, illegális kivándorlók rejt  jen i kavalkádja Nouadhibou.  
  
BIVOUAC  N21 12.363 W16 27.752  
  
   

 
10. nap. Január 26.  
Cél: Atar  
Eligazítás: Tábor. Reggel 7 óra.  
  
A mai szakasz hosszú lesz és nehéz. Legyen nálad elegendő víz és tele tank, plusz egy  
tanknyi tartalék üzemanyag. Ma már kelleni fog egy pumpa vagy kompresszor. A  
kerekeket a puha homokban le kell ereszteni, majd fel kell fújni később.   
  
Biztonsági okok miatt a pontos útvonalat csak a reggeli eligazításon tudjuk közölni.   
  
Ezért legyél ott! Ha nem tudsz valamilyen oknál fogva a reggeli eligazításon megjelenni,  
akkor kövesd a betonutat Nouakchottig majd onnan Atarba. Ha a 11. napi Atar-Tidjikja  
szuper kemény maratoni offroad szakaszt nem akarod bevállalni, akkor ne is menj  
Atarba. Inkább maradj Nouakchottban és találkozz a túra kategóriásokkal és pihengess.  
Másnap, ha elindulsz, beérheted a mezőnyt Tidjikjában. Vagy ha még egy napot akarsz  
lazítani, akkor Kiffában is randevúzhatsz a többiekkel. Ha nem érdekel a verseny, és  
inkább turistáskodni akarsz, akkor megnézheted a Banc D Arguin Nemzeti Parkot is. A  
parkban nincs betonút. Könnyű eltévedni. A jelszóval levédett csapat info weboldalra  
felrakunk egy nemzeti park térképet. Ez legyen nálad.   
  
Még egy fontos dolog: ha olyan helyen vagy, ami nem a Budapest-Bamako hivatalos  
állomása, akkor nem állsz katonai vagy rendőri védelem alatt. Például, ha a túra  
kategória végpontja Nouakchott, a versenyé Atar, te pedig Nouamgharban éjszakázol,  
akkor ott úgy vagy jelen, mint bármilyen más turista.  
  
Ha követed a verseny menetét és Atar a mai célod, akkor próbálj odaérni még  
sötétedés előtt.  
___________________________________________________________  
ÉRDEKES LETÉRŐ   
Egy bizarr formáció található nem messze a betonúttól. Leginkább egy UFO  
leszállópályára hasonlít.  
N20 25.605 W15 59.648 - Térj le a betonútról  
N20 24.304 W16 00.180 - UFO Landing pad  
-------------------------------------------------------------------  
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Atarban egy aubergeben lesz a tábor. Az auberge a kemping és a hotel keveréke.  Van  
pár szoba, étterem, zuhany, WC, de a többségnek vagy a felállított nomád sátrakban  
kell aludnia vagy a saját sátrában. A város turisztikai látványosság ezért van több  
szálláshely is.  Érdemes körülnézni, ha szobára vágysz. Ahol a pályaírás alatt aludtunk  
az az Auberge Bonheur volt. Kellem es hely, de kicsi: N20 31.351 W13 02.675  
  
Próbálj meg letusolni és pihenni. A 11. nap nagyon kemény lesz. A főúttól 27km-re Atar  
előtt van egy mesés oázis. Ott is meg lehet aludni, de legalább fél hatkor el kell  
indulnod, hogy a másnap reggeli eligazításra odaérj.   
  
Nagyon fontos, hogy a 1O. nap készülj fel a 11.nap nehézségeire.  Fejenként legalább  
4 napnyi víz legyen nálatok. Legyen legalább 70-80 liter tartalék üzemanyagod.   

  
Vegyetek kenyeret, sajtot, kekszet Atarban este, hogy reggel ne menjen evvel idő. 
  
Auberge Inimi  
N20 30.081  W13 03.613  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

11. Nap. Január 27.  
Cél: Tidjikja Táv: 400 km  
Eligazítás: Reggel fél 7  
  
Tavaly a versenyzők és a terepjárós keménymag közül sokan nyafiztak, hogy  
egyáltalán nem nehéz a Bamako. Ez az etap nekik készült. A pályaírás egyik  
legidegőrlőbb napja volt ez. A táv hosszú, az út nehéz, a navigáció brutál. A Dakaron is  
többször volt ez etap. Itt halt meg Meoni, az olasz motoros. Számomra a  
legmegdöbbentőbb az volt, hogy a legjobb csapatok 5-6 óra alatt teljesítik ezt a  
szakaszt. Ti készüljetek fel 12-16 órára, attól függ en, hogy m ennyire tévedtek el.  

 
 

Ma a navigáció is nehéz lesz és az út is. A mai összes geo-caching feladat az út mellett  
van közvetlenül. Nem kell mászni, keresgélni. A geochallenge pontokat navigációként is  
használd ma. 
 
A szakasz elején az utat útjelző kövek is jelölik. A szakasz vége fele fehérre festett  
kövek jelzik az út szélét. Nomád települések és falvak csak az etap elején és végén  
lesznek. A kettő közötti 300 kilométer m aga a sivatag, kietlen és kegyetlen. Ha  
lerobbansz, elakadsz, maradj a piszte mellett. Keress árnyékot és várj!  
  
Ne tedd tönkre a kocsit az etap elején. Szükséged lesz még rá. Óvatosan a sziklákon! A  
kövek gumiszaggatóak lesznek a nap elején. Jó gumikkal indulj csak el!  
  
Ma ne álljatok meg nagyon enni, inni, fotózni! Készítsetek be kekszet, kenyeret és vizet,  
hogy menet közben tudjatok enni, inni. A mai etapon az fog jól szerepelni, aki  
folyamatosan tud vezetni, nem téved el és stabil  tempóban tud autózni. Ma többször  
dűnék között kell menni. Sajnos a dűnék vándorlása miatt az út is változik. A dűnék  
között a köves felületen lehet haladni. A dűnékre nem kell fölmenni.   
   
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
Késő délután elértek egy homokos részre a dűnék után. Itt 4 kerék meghajtással  
leeresztett gumikkal haladjatok tovább! Tidjjikjatól olyan 80-100 kilométerre megláttok  
egy dűne tengert. A GPS azt mutatja, hogy Tidjikja a dűnék mögött van. NE MENJ A  
DŰNÉK FELÉ!!!! Itt szoktak elakadni és a dűnék közt maradni autók és emberek. A  
homok alatt több autó roncsa is el van temetve. Több website és könyv is említést tesz  
egy Suzuki Dakar roncsról ezen a szakaszon, de már nem lehet megtalálni, mert  
belepte a homok. Jobbra kerüljétek a dűnéket, míg leértek egy ouedbe (kiszáradt  
meder).   
  
Ha nem jutsz el Rachidig sötétedés előtt, akkor mindenképp maradj itt északára.  
Éjszaka nagyon veszélyes ez a szakasz és amúgy is csak lassan tudsz majd haladni a  
sötétben. Fontos, hogy a csapat ment autója is valószínű itt fog éjszakázni. Este 10 óra  
után ők sem vezetnek.   
  
A N19 03.239 W11 51.075 ponton van egy nomád család, akik elvileg itt lesznek  
januárban is. Itt lehet tölteni az éjszakát. Néhány apró ajándékot adjatok!!! A feleségnek  
meteor és őskori pattintott k szerszám gyűjteménye van. Megmutatta, hogy m i mindent  
talált a sivatagban. Októberben a gumipapucsom elcseréltem  egy szakócára. Ha eljutsz  
Rachidig, akkor érdemes itt éjszakázni. Gyönyörű oázis város.   
  
Kicsit később meg kell birkóznod néhány sziklával. Egyik tök szálljon ki, és kézjelekkel  
navigáljon. Veszélyes!  
  
A nap fontosabb pontjai!  
  
N20 31.388 W13 01.770- itt térsz le a földútra  
N20 30.482 W12 49.613 - itt jobbra menj off road.  
N20 30.344 W12 49.663- balra menj a pisztén 
N20 18.605 W12 45.496- az útelágazásnál jobbra menj. A bal az máshova vezet  
N19 34.674 W12 04.123- dűnék. Maradj a földúton!  
N19 25.304 W11 58.614 - Itt NE menj el balra! Ereszd le a kereket, ha még nem tetted  
volna meg.  
N19 22.809 W11 58.091- Figyelem dűnék. Innentől keresheted a fehérre festett  
sziklákat.   
N19 04.641 W11 55.338- Jobbra tarts és ne a dűnék felé.  
N19 03.239 W11 51.075 - Nomád család  
N19 03.619 W11 50.270- itt kezdődik a piszte az oueden kívül.  
N18 52.699 W11 49.203- hatalmas sziklák. !!!!!!!!!  
N18 52.596 W11 49.094. Taujert falu. Rakd 4x4 LOW-ba a kocsit.  
   
A Phare Du Desertben vannak szobák, zuhany, étterem.  
  
### Aubergeg Le Phare Du Desert  
pahrerim@yahoo.fr   
N18 32.951 W11 26.169  
  
  
### Tidjikja Bivouac  
N18 32.612 W11 27.086  
Tidjikja előtt pár km-re az útról balra.  
 

 



 
  
 
 

Ha szobára vágysz vagy zuhanyra, akkor a város szélén ott a Le Phare Du Desert.  
Nem luxus. Itt lehet kaját is rendelni el re, ha már unod a konzervet. Jó lesz ide befutni  
és megmosakodni.  
Le Phare Du Desert  
N18 32.951 W11 26.169  
email:  pharerim@yahoo.fr   
  
  
  
12. Nap. Január 28.  
Cél: Kiffa Napi autózás: 400 km  
Eligazítás: Reggel 7óra.  
  
Ha másért nem, ezért az egy napért meg fogja érni az egész futam . Tidjikjaban tankolj  
és legyen nálad legalább 3-4 napnyi víz és több napra elegendő kaja. Ha itt elakadsz,  
vagy eltévedsz, nagy szükséged lesz rá. Tidjikjaból indulj el a betonúton visszafele.  
Figyeld a Bamako balra nyilat az úton. Itt kell letérni a betonútról. A mai nap a tegnapi  
folytatása. Ma is nagyon kemény a szakasz.  
  
El Geddiyaig köves, sziklás, kavicsos, homokos lesz az út. Ne térj el a kitaposott  
nyomvonalakról. El Geddiyaig nem is igen lesz lakott település. Egy pár kísértet  
falun, és nomád táboron visz majd az út. Az autód gumijára vigyázz. Pár koordináta  
segítségként, ha esetleg az elején eltévednél:  
 
N18 05.794 W11 55.095  
N18 04.643 W11 50.692  
 
El Geddiyaban található a Parc Budapest, ahol az a kút van, amit tavaly a mi  
segítségünkkel ástak. Itt van egy kis tó, ahol nagyon ritka sivatagi krokodilok élnek.  
Azokból az időkb l maradtak fenn, amikor a Szahara még dzsungel volt. Érdekes hely.  
El lehet tölteni 1-2 órát.  
  
TÓ GPS KORDINÁTÁJA: N17 50.118 W11 33.505  
PARC BUDAPEST: N17 49.604 W11 33.667  
  
El Geddiyatól délre a letaposott útról ha letérsz, van egy sziklaszirt. Jelöld be a GPS-en,  
hogy hol tértél le, hogy visszatalálj! A szikla régen egy hegy volt, amiben egy barlang  
nyomai mai is látszódnak. A barlang falán 4000 éves barlangrajzok vannak. Hihetetlen,  
hogy se egy tábla, se egy véd korlát, se egy jelzés nem árulkodik róla. Néhány éve egy  
nomád találta meg. Szólt a hatóságoknak, akik először szkeptikusak voltak. Majd  
Cambridge-i egyetem kutatói megállapították, hogy valóban egy több ezer éves leletről  
van szó. A bal alsó sarokban egy zsiráfot is láthattok, ami arra utal, hogy zsiráfok is  
éltek ezen a környéken. Ha közel akarsz menni a rajzokhoz, akkor fel kell mászni a  
hegyre. Legyél nagyon óvatos!  
Sziklaszirt koordinátái: N17 45.534 W11 30.353  

 
 

A barlangrajzok után az út hegyre fel visz majd. Itt még vannak sziklák. Majd egyik  
pillanatról a másikra homokos lesz az út. A nap hátralévő része az utolsó 40 km-t 
kivéve puha homok lesz. A homokos szakasz elején ereszd le a kerekeid egy picit, hogy  
jobban tapadjon a gumik.  
  
ITT E RESZD LE A GUMIKAT: N17 38.337 W11 24.772  
  
Nem sokkal ettől a ponttól egy kiszáradt vízmosásban vezet az út. Az esős évszakban  
itt víz van. Ha megállsz a vízmosásban és balra, előre mész egy hihetetlen kanyon  
bejáratához érsz. Ahol állsz az egy kiszáradt vízesés teteje. Helyi legenda szerint,  
egyszer a vízmosásban elakadt egy autó a Dakaron. A tulaj otthagyta a kocsit, hogy  
majd visszajön érte. Elfogyott a pénze és nem tudott érte jönni. Az es s évszakban a  
víz elmosta a kocsit és lezuhant a kanyonba. Azóta teliholdkor minden hónapban egy  
Mitsubishi terepjáró szelleme kísért a tájon.  
  
TINDOUK KANYON: N17 39.014 W11 23.739  
  
A kanyon után fölfele kell menni a dűnén. Ne állj le a homokdűnén felfele. A dűne  
tetején ismét lesz még egy 20-30 km sziklás rész valamikor. Itt majd óvatosan és  
lassan, mert a sziklákon könnyebben megy szét a lapos gumi.  
Ettől a ponttól lesz kemény a navigálás. Mindig a legmélyebb nyomokat keresd, amin  
időnként a helyiek is járnak.  
  
A homokos szakasz olyan 3O-4O km -rel Kiffa előtt ér véget. Itt kemény, rázópados  
szakasz kezdődik. Fújd föl ismét a gumikat. Nagyon figyeld az utat magad előtt, mert itt- 
ott beszakadt az út. Ilyenkor le kell térned, és kerülni kell. Egy ilyen lukba, ha  
belerohansz, akkor szétmennek a felnik is meg a gumik is.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
SZÉLES ÚT: N16 53.072 W11 24.376  
NAGY LUK AZ ÚTON: N16 50.026 W11 23.868  
  
Kiffában a táborban őrzött helyen lehet sátrazni, limitáltan vannak szobák is.  
Zuhanyzási lehetőség is van afrikai léptékkel. Van hideg üdít  és friss kenyér.  Lehet  
tüzet rakni és a tulaj megígérte, hogy kihozat néhány felnyergelt tevét, ha valaki akar  
tevegelni. HELLO TURISZT!  
  
### Le Phare Du Desert - Kiffa  
N16 38.726 W11 26.813  
Közvetlenül a város nyugati határán  
Tel:+222-644-2421  

 



 
 
 
 
13. Nap. Január 29.  
Cél: Korera Kore, Mali Napi autózás 450 km  
Eligazítás: Táborhely. Reggel 7óra.  
  
A mai szakasz rossz minőségű betonút és jó minőségű földút kombinációja lesz. A  
betonúton gumipusztító lukak lesznek mindenfele. A földút nem lesz annyira nehéz,  
mint az elmúlt napokban, de itt is lesznek keményebb pillanatok. Ahogy haladsz előre,  
annál szarabb lesz az út.  A mai földút kis autókkal is teljesíthető, de melós. Ma ismét  
sok lesz az állat. Óvatosan!  
  
Ma is legyen nálad több napnyi víz és tartalék üzemanyag.  
  
Tintane előtt keresd a pisztét Touill felé. A mai geo-caching pontok is segítenek  
navigálni. Ma a letaposott ösvény elméletét felhasználva kell vezetni. Kövesd a  
kitaposott utat. Menetközben sok kis falu van. Ma már véget ér a Szahara és kezdetét  
veszi a szavanna. A visszapillantó tükröket hajtsátok be. Sok a bokor és kis fa. A  
navigátor nagyon figyelje az utat. A legalattomosabb a kilógó farönk, amit a fű eltakar  
de egy fának is könnyű neki menni.  
 
A másik, amire nagyon kell figyelni az a falvakban való eltévedés. Különösen azok a  
falvak, ahol piac van, teljesen megkavarhatnak. Ide több irányból jönnek szamaras  
fogatok piac idején, és rengeteg nyomot csinálnak.   
  
A WorldGate GPS térkép földútjai itt már nem tökéletesek.  
  
Észre sem veszed, de ahogy kijössz a bozótból egyszer csak Maliban vagy. Akárcsak  
Magyarországról átmenni Szlovéniába. Maliban már egy teljes egészében más világ  
fogad majd.  A  nomád arabok helyett, nagy családi közösségben élő zárt afrikai falvak  
látványa fogad.   
  
Az első faluban keresd a falu főnököt (CHEF DE VILLAGE) és valami kis ajándékot (ne  
pénzt!) adjatok a falunak. A fájdalomcsillapítóknak, Fenistilnek, szemcseppnek,  
lázcsillapítóknak örülnek. Kis nassnak és ruháknak is biztos. Nagyon kedvesek.  
Mindenképp állj meg és üdvözöld őket! Iskolaszereket ide ne hozzatok!  
  
Nioroba menj tovább a földúton! Nioroban lehet autót szerelni, pénzt váltani, tankolni,  
anyut felhívni otthon magyar mobil telefonról és megnézni az elmúlt napok SMS-eit. Ha  
fogytán a vized, akkor itt vegyél, mert innentől holnap délig sehol nem lehet kapni vizet.  
Nioroban ne időzz sokat!!!! Menj tovább a célpont felé. Csodás falvakon fog átvinni a  
földút. Jó lenne őket még nappal látnod.  
  
Korera Kore előtt néhány kilométerrel a szavannán lesz a mai tábor. Nagyon figyelj, ha  
tüzet raksz!  Égő cigaretta csikkeket ne dobálj el! Egy bozót tűznek a fele sem  tréfa.    
  
Bivouac N15 09.850 W9 00.559  
  
  
14. Nap. Január 30.  
Cél: Karadje Napi autózás: 346 km  
Eligazítás: Táborhely. Reggel 7 óra.  
  
A mai etap már végig a bozóton vezet. Navigációs szempontból is nehéz lesz, hiszen a  
térkép nem jelzi az utat. A mai útvonalhoz három városnevet adunk csak meg.  
  
Korera Kore  
Torodo  
Kolokani  
Karadje  
  
Ez alapján kell eljutni a mai célig és megoldani a feladatokat.   
  
Ma is nagyon figyeljetek az ösvényekre! Cigarettát ne dobáljatok ki a kocsiból! A  
navigációban ma inkább a helyi erőkre támaszkodj, mint a GPS-edre. Mindig legyen  
nálad pár apró ajándék!  
 
Karadjeben a szállás a helyi iskola udvarán lesz. Fizetni füzetekkel, tollakkal és egyéb  
tanfelszerelésekkel lehet. Semmit ne hozzatok, ami elektromos. Villanyáram nincs!   
  
Jó lenne még sötétedés előtt ideérni.  
  
Keressétek Monsieur Traorét a tanárt. Már várnak minket.  
  
Bivouac N13 32.841 W7 32.703  
 

 



 
 
 
 
15. Nap. Január 31.  
Cél: Bamako Napi autózás: 145 km  
Eligazítás: Táborhely. Reggel 9 óra.  
  
Ez ma már a finis. Ma már csak pár kilométer földút van hátra, amíg ki nem jutsz az  
aszfaltig.  
Ma már nem lesz sok feladat sem. Ma már csak egy feladatod van, hogy beérj a célba.  
  
A célkapu a Salaam hotel előtt lesz 11 órától. A Libya Hotel előtt gyere el a folyóparton  
és utána a második hídnál fordulj el jobbra.  
Itt a célkapu:  
N12 37.821 W8 00.565  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FINISH! Gratulálunk.   
 
 Az esti buliról az itiner egy újabb kiadásában lesz szó.  
  
  
## HOTEL SALAAM  
N12 37.770 W8 00.516  
## HOTEL LIBYA  
N12 37.873 W7 59.773  
## HOTEL NORDSUD  
N12 38.018 W8 01.262  
## HOTEL MASALEY  
N12 38.138 W8 01.249  
  
  
Záró buli és díjkiosztó  
A záró buli 21:00 órakor lesz a Club Ibizaban. Minden taxi sofőr tudja, hogy hol  
van. Sem a címét, sem a GPS  koordinátáját nem adjuk meg, azért, hogy még  
véletlenül se jöjjön senki kocsival. 1000-1500CFA-nál nem lehet több a taxi.  
Onnantól át vagy verve. A buli előtt vacsizzatok! Tavaly többen nyafiztak, hogy a  
2005-ös Bamakon volt vacsora utána pedig nem. Sajnos jelen pillanatban  
egyetlen konyháról sem tudunk Bamakoban, ahol finom és élelmiszer higiéniailag  
makulátlan vacsorát tudnának el állítani 600 ember részére. Az Ibiza környékén van  
több, jó, kis étterem is. Az Ibizába a belépés pass-szal ingyenes 11-ig.  
 
FIGYELMEZTETÉS!!! Szintetikus, Afrikában nem  shonos drogokat ne jutass a  
szervezetedbe!  2007-ben egy srácot a ment k élesztettek újra, amikor a kiváló        
min ség  mali kokainról kiderült, hogy silány heroin volt. Többen pedig kórházban            
kötöttek ki.   
NE FÜRGYÉ LE ÉS  NE DROGOZZÁL! :)   
Az Ibiza a legmen bb hely most   Bamakoban. 11-12 után jönnek a helyi menyecskék is.  
A népek közti barátságot   tám ogatjuk, de legyél óvatos. Az AIDS ugyan Afrikának ebben  
a szegletében nem    olyan nagy probléma, de a lányok nagy rés ze nem Afrikának ebb l  
a szegletéb l   származik. Ha új ismer s d meglátogat a szállodai szobádban,  
mindenképp adja le   az igazolványát a portán biztonsági okokból. Figyelem! A személyi  
leadása aportán még nem  fog megvédeni az AIDS-t l.       
 
 

 



 
 
 
  
Jótékonysági események:  
 

    A “Fogadj Örökbe Egy Falut” programot az idén is folytatjuk. Sajnos az elmúlt években, amikor 
minden csapat örökbe fogadhatott egy falut, sokszor nem, vagy kevés ajándékkal jutottak csak el a 
csapatok az adott faluba. A csalódottságot elkerülendő, az idén kollektíven fogadunk örökbe 
településeket. Arra kérünk, hogy az ajándékaid egy részét Mauritániában, a másik részét pedig Maliban 
add át a rászorulóknak. 
 
Mauritánia 
 
N'Takkhat - N 16°49.308 W 011°43.244 – Ez egy kis falu Kiffa előtt 50 km -re. Ha Kiffába 
Nouakchott felől jössz, vagy Tidjikjából Kiffa felé a betonúton, akkor látogasd meg ezt a falut 
ajándékokkal. Jelezték, hogy szolárpaneleknek nagyon örülnének, mert áram nincs a faluban. 
Gyógyszereknek, gyerekruháknak, játékoknak, iskolai felszereléseknek, elemeknek, zseblámpáknak, 
víztisztító berendezéseknek, szerszámoknak és ehhez hasonló hasznos dolgoknak is nagyon örülnének. 
 
Edbelggui - N18°23.937 W11°35.585 – Ebdelggui szintén egy kis falu. Ha Kiffába Tidjikja felől 
jössz, akkor látogasd meg ezt a falut ajándékokkal. Ők is jelezték, hogy szolárpaneleknek nagyon 
örülnének, mert áram nincs a faluban. Gyógyszereknek, gyerekruháknak, játékoknak, iskolai 
felszereléseknek, elemeknek, zseblámpáknak, víztisztító berendezéseknek, szerszámoknak és ehhez 
hasonló dolgoknak is nagy hasznát vennék. 
 
Adleganne (16°02.671 W 010°55.863) & Tachott (N 15°44.680 W011°00.475) – ORVOSI ÉS 
EGÉSZSÉGÜGYI FELSZERELÉSEK, GYÓGYSZEREK.  
Ez a két falucska Mauritánia legszegényebb régiójában található. Ha Kiffából Kayes fele mész földúton,  
akkor meglátogathatod őket. Egyébként a “falufőnökök” meg fogják látogatni a Budapest-Bamako táborát Kiffában.  
Itt a Le Phare Du Desertben csinálnak egy gyűjtőpontot, ahol le lehet adni számukra egyszerű egészségügyi 
ajándékokat. A faluban nincs orvos, tehát ne bonyolult orvosi felszerelésekre gondoljatok! A 
legalapvetőbb dolgoknak is örülni fognak: fájdalomcsillapító, aszpirin, gyerekeknek lázcsillapító, 
szemcsepp, orrcsepp, elsősegély holmik, fertőtlenítők, antibiotikumok, stb. Kérünk segíts ezeken a 
falvakon gyógyszerekkel, kötszerekkel! 
 
LEGYEN AZ AUTÓD MENTŐAUTÓ EGY MAURITÁN FALUBAN!  
Ha mentővel jössz, vagy az autód átalakítható mentőnek, akkor jelezd nekünk és  
Mauritániában keresünk neki egy otthont. 
Rengeteg falunak semmilyen járműve nincs ilyen célra. Bármit át tudnak alakítani mentővé vagy 
betegszállítóvá. Kérlek jelezd nekünk, ha ilyen terveid lennének: info@budapestbamako.org 
 
 
Mali 
 
Diema – Village Ventures Learning Center Ha Kiffából Bamakoba vagy Kayesból Bamakoba 
betonúton mész, vagy már eleged volt az offroadozásból és aszfalton akarod megtenni az utolsó pár 
száz kilométert Bamakoig, akkor mindenképp látogass el Diemába. A főút mellett található falut a 
Michelin térkép is jelzi. Egy korosodó, de nagyon jó fej angol hippi, Pam Young nyugdíjas napjaira 
elfoglaltságként alapított egy oktatási központot, amelynek célja, hogy olyan dolgokra tanítsa a 
helyieket, amivel ki tudják magukat emelni a nyomorból: varrás, téglakészítés, gyertyaöntés, 
kertészkedés, számítógépes ismeretek, stb. Pam célja, hogy az iskolába bevezesse az internetet is. 
Minden használt hardware-nek, kábelnek, nyomatónak, monitornak, stb. nagyon örülnek - ezenkívül 
pedig bármilyen olyan dolognak, tárgynak, szerszámnak, kis gépnek, eszköznek, amivel valaki el tud 
kezdeni dolgozni és pénzt keresni. Például használt varrógépeknek mindig nagyon örülnek. Egy 
használt mechanikus varrógép pár ezer forint, de biztos megélhetést biztosíthat egy mali családnak 
hosszú évekre. Bármi olyan használt kisgép, szerszám, ami már otthon felesleges, kincs lehet az itt 
élőknek. Ezenkívül bármilyen más apró ajándéknak is örülni fognak. Január 29-én és 30-án várnak 
ránk. Ha akarod, itt is lehet éjszakázni a faluban. Ha Diemaba érkezel, keresd az English Ladyt vagy 
Madame Diemat! 
Web: http://www.villageventures.info 
Email: villageventures@gmail.com 
 
 
Karadje – Iskola – A versenykategóriában ez az utolsó táborhely. Az utolsó etap előtti éjszakát 
Karadje iskolájának kertjében tölti a mezőny. A szállásért nem kell fizetni, de kérünk, hogy a 
vendégszeretetet iskola-felszerelésekkel és tanfelszerelésekkel viszonozd. Kréta, zsírkréta, ecset, festék, 
papír, ceruza, toll, füzetek, könyvek, játékok, vonalzók, körzők, tolltartók, térképek, stb. mind nagy 
örömet fognak okozni ebben a kis faluban. Elektromos dolgokat ne hozzál! Áram nincs. Monsieur 
Traorét kell keresni. 
 
Lafiabougou Általános Iskola – Bamako – Ez Bamako egyik szegénynegyedének iskolája, ahova 
1200 gyerek jár. Nagyon sok gyerek nem tudja befejezni a tanévet, mert a szülők nem tudnak füzetet, 
ceruzákat vagy tankönyveket venni nekik. Az iskolának szüksége van minden apró és nagy segítségre. 
Amit kértek, komputer, fénymásoló (a tankönyveket így le lehet másolni), bútorok, bármilyen alap 
iskolai felszerelés, tanfelszerelés, segédeszköz, ceruzák, tollak, játékok. iskolabútor. Az áramot is be 
szeretnék vezetni az iskola minden termébe. Bármilyen elektromos felszerelés, kábel, kiegészítő, stb. 
hasznos lehet. Mellékelten küldjük az igazgató levelét és kontaktinformációját.. Az iskolát február 
elsején reggel tízkor kollektíven látogatjuk meg. 
 
Clinique Medicale Mohamed V – Bamako – Nyomorúságos sorban élő bamakoi szegényeknek 
biztosít ingyen orvosi ellátást ez a klinika, ami minimális állami támogatást kap. Ahhoz képest, hogy 
cukorbetegségtől nőgyógyászaton át a kardiológiáig az orvostudomány mindegyik ágával foglalkoznak, 
 
 
 
 
 



 
 
 
hihetetlenül nincs semmilyen alapfelszerelésük az orvosok jó szándékán és lelkesedésén kívül. 
Bármilyen egyszerű orvosi műszernek nagyon örülnének - a sztetoszkóptól kezdve a vérnyomásmérőn 
át a sterilizáló gépekig. Egyszerű kötszerek, orvosi kesztyűk, fájdalomcsillapítók és alapvető higiéniai 
tárgyak is megváltást okozhatnak a klinika életében. Aki még nem járt ilyen helyen, az elképzelni sem 
tudja, hogy bármilyen kis ajándék milyen nagy segítség lehet. A klinikát egy órakor kollektíven 
látogatjuk meg. 
 
 
16. nap. Február 1. 
Bamako, Jótékonysági nap 
 
A konvoj 10 órakor indul az iskolába majd 12:30-kor a klinikára, a Salaam hotel elől.  
Kérünk, hogy legyél ott időben, ha adományozni szeretnél nekik, vagy velünk akarsz tartani.  
 

  


