VI. Mopedrally tapasztalatai
Először is szeretném megköszönni a szervezőknek a lehetőséget. Felejthetetlen élmény volt! Sajnos ez volt
az első Mopedrally, aminek a híre eljutott hozzám, így egy „szűz” induló szemszögéből osztanám meg az
élményeimet, tapasztalataimat.
Előzmények:
Kiscsapatunk 4 fővel indult el a rallyn, 3 Tomossal és egy Derbi Sendával.

Tomost T14 (piros): Ottó, Tomos APN4 (kék): Zoli, Tomos valami (fehér): Robi, Derbi Senda (piros): Tibi
A 3 Tomost Szarvasról a szüleim hozták fel, ami a következőképpen nézett ki: ☺

Mivel felújított veterán Tomosokkal rendelkezünk, ezért nagy dilemma volt, hogy be merjük-e vállalni a
túrát. Sajnáltuk a motorokat, nem tudtuk mennyire lesz igénybevevő a terep. Végül arra a következtetésre
jutottunk, hogy annak sincs semmi értelme, ha otthon állnak a garázsban. Végül ketten az 1970-es években
gyártott motorral indultunk el, testvérem pedig sajnálta a motorját, így ő az utolsó pillanatban
„összerakott” alkatrészekből egy olyan motort, amit nem kell sajnálni. Hát ez meg is látszott rajta, és ebből
kifolyólag a motor sem sajnált minket. ☺ Még mielőtt elértük volna az indulási helyszínt, a Haraszti úton
leesett a kipufogó vége. Ezt leszámítva gond nélkül elrajtoltunk 8:01-kor.

A Rally:
Elindultunk vidáman, majd az első fordulónál, ahol balra kellett volna fordulni, mi mentünk tovább muslicás
fogakkal. Szerencsére észrevettük a mögöttünk rajtolókat, akik elfordultak, így rövid várakozás után, mire a
csapatunkból mindenki észrevette, hogy valami nem jó, mi is ráfordultunk a helyes irányra. Ekkor jött az
első felismerés, hogy mégiscsak kellett volna valami navigáció. Gondoltuk, hogy ha majd eltévedünk, akkor
megnézzük a telefonon, hogy merre vagyunk. Folyamatos navigációra nem számíthattunk, mert egyrészt a
telefonos navigációink csak címre tudnak keresni, gps koordinátákra nem, továbbá nagyobb probléma volt,
hogy folyamatos használat mellett 2 óra alatt lemerülnek. Mivel a motorjaink gyújtása akkumulátor nélküli
6 voltos, így a töltés sem jöhetett szóba. Ebből kifolyólag azt a kézenfekvő megoldást választottuk, hogy
csatlakozunk valakihez, akinek van navigációja. Ez a taktika egészen jól működött a 4. ellenőrzési pontig,
ahol felvilágosítottak minket, hogy az általunk gondolt 2. helyett, ez volt a 4. helyszín. Ennek az
információnak, valamint az első km-ek tapasztalatainak köszönhetően jött az újabb felismerés; lévén, hogy
ez az első Mopedrallynk, teljesen jók leszünk, ha végig tudjuk vinni, majd legközelebb mi is gpssel jövünk, és
akkor minden pontot megkeresünk. Na ennek függvényében indultunk tovább, és próbáltunk továbbra is
egy olyan csapattal haladni, aki tudja az utat.
Nem tartott sokáig a kitűzött menetrend, megtörtént az első esés a sárban, aminek következtében letört a
motor sárhányója, és a vég nélküli kipufogó a blokk közelében kettényílt. Nem az esés volt nagy, hanem a
fent említett „Mopedrallyra épített” technológia hagyott némi kivetnivalót. Drótozás után indultunk volna
tovább, azonban a motort nem lehetett berúgni. Már korábban észrevettük, hogy ömlik belőle a benzin
megállítás után, így valószínűleg rögtön telefolyt, ha megállítottuk. Innentől jött a tologatás, aminek az lett
a vége, hogy testvérem inkább nem állította le a motort, ha megálltunk taktikai tanácskozásra („a picsába,
most megint merre kell menni…?” ☺) Mivel ezután a motor kipufogója egy kb. 20 centis vascsőből állt,
állandóan túl kellett üvöltenünk, aminek újabb következménye az lett, hogy a nap végére semmi hangunk
nem maradt. Természetesen megint elvesztettünk egy csapatot, de valaki mindig utolért minket, így volt
kihez társulni. Ezek után egészen tűrhetően haladtunk, még voltlehetőségünk begyakorolni az esések
közbeni gurulásokat is. ☺
Észrevétel: Nagyon sok helyen megálltunk, ha valakinek volt valami baja a motorjával. Később rájöttünk,
hogy bőven elég megkérdezni, hogy minden rendben van-e, hiszen mindenki csapattal van, és a
tapasztalatok alapján mindenkinek volt szerszáma, kelléke a javításhoz. Felesleges 10 főnek nézni a motort,
hogy mi a baja, csak az időt vesztegettük sok esetben. Természetesen volt olyan alkalom is, amikor
szükségesnek éreztük magunkat, és egy pótláncszemmel biztosíthattuk a továbbhaladást egy elszakadt
láncú versenyzőnek.

Ezek után már kezdtük élvezni a sáros szakaszokat, fogalmunk sem volt merre jártunk, mennyit mentünk,
hol tarthatunk. Egy dologra figyeltünk, hogy próbáljunk követni mindig valakiket. Természetesen ez az
állapot sem tartott sokáig, mivel eljutottunk a homokos szakaszokig. Eddigre már a régi motorok alacsony
kormányai miatt kezdődtek a hátfájásaink, a kesztyű nélküli motorozás miatt pedig megjelentek az első
vízhólyagok a tenyeremen. A homokban tovább nehezítették a haladást a vékony kerekek kopott gumival,
valamint a motorok 50 kg-os súlya. Egyszerűen nem lehetett egyenesen haladni a homokban. Gondolom
ehhez az állapothoz az is hozzájátszott, hogy előtte már kellőképpen elfáradtunk a rossz üléspozíció miatt.
Ketten a kismotorokkal (a régiekkel) már nem tudtuk tartani a tempót, és fokozatosan lemaradtunk a
többiektől. Másik két társunk, akik „nagyobb motorokkal” voltak bevártak minket, de számunkra így is
nagyon megterhelőek voltak a homokos részek. Mikor már teljesen elvesztettem a reményt, hogy
találkozunk még más mopedesekkel, akkor egyszer csak kijutottunk a 11. ellenőrzési pontra, ahol több
motoros is pihent. Ez sokat jelentetett számomra, lelkileg visszatért belém egy kis erő, amit a sok homok
teljesen elszívott. Ekkor jött az újabb sokk, mikor megkérdeztem, hogy messze van-e még a benzinkút.
Mivel a tájékozódó képességemet teljesen elvesztettem, már nagyon vártam, hogy legalább a táv felénél
járjunk, de még igen messze voltunk a benzinkúttól. Félelmem nem volt hiábavaló, a 12. ellenőrzési pont
körül kifogyott az 5 literes benzintankom. Nem csak én jártam így, a Derbit is utána kellett tölteni, de a két
motor benyelte az általunk vitt tartalékbenzint. Nem mertünk tovább kockáztatni, telefonon megnéztük a
legközelebbi települést, és bementünk Kerekegyházára tankolni. Mivel úgy éreztük, hogy nagyon le vagyunk
maradva, Kerekegyházáról telefonos navigáció segítségével szándékoztunk eljutni a jakabszállási
benzinkútra. Be is állítottuk a legrövidebb útvonalat, ami még homokosabb útvonalon vezetett minket,
mintha az eredeti útvonalat követtük volna. De sikeresen elértük a 14. ellenőrzési pontot, ahol gondoltuk
pihenünk kicsit.
Korábban megbeszéltük, hogy ha elérünk eddig, akkor felállítjuk a válságbizottságot, és átbeszéljük, hogy
folytatjuk-e tovább, vagy első futam lévén, megelégszünk a fél távolság teljesítésével. Meglepő módon
rengetegen voltak még a benzinkúton, és még meglepőbb módon folyamatosan érkeztek utánunk is
csapatok. Ezen felbuzdulva nem adtuk fel a versenyt, viszont két csapatra váltunk. A Derbi és az épített
Tomos rögtön elindultak egy csapattal, mi a veteránokkal egy kicsit később. Újra megpróbáltunk egy
csoporthoz társulni, de a homokban ismét lemaradtunk. Bugacpusztaházán egy újabb csapat került el
bennünket, amikor észrevettük, hogy az egyik motorunkon nincs világítás. Mivel kezdett sötétedni, és mivel
fogalmunk sem volt, hogy hány ellenőrzési ponton haladtunk át, úgy döntöttünk, hogy innentől kezdve
betonúton folytatjuk, hátha sikerül még világosban beérni a célba. Kiskunmajsán jártunk, mikor csörgött a
telefonom, hogy testvérem épített motorja Tázlár határában megadta magát. Sajnos a motorja szorult meg,
ami lehűlés után sem akart megmozdulni, így mindannyiunk bánatára fel kellett adnunk a rallyt.  Mivel mi
pont a kiskunmajsai kemping előtt jártunk, megbeszéltük, hogy itt találkozunk, és itt verünk tábort. Sátor,
hálózsák, pálinka végig volt nálunk, készültünk a legrosszabbra.

Vontatás:
Mivel a motor kormányát nem lehet középen fogni, ha pedig csak egyik kézben fogják vontatás közben a
kötelet, akkor ugye elfordul a kormány, ezért „a nagyokosok” kénytelenek voltak összekötni a két motort.
Ezzel addig nem is volt gond, amíg beértek Kiskunmajsára, ám egy kereszteződésben kiugrott a vontató
motor elé egy autós. A „kedves” sofőr rájött, hogy nem neki van elsőbbsége, így befékezett, aminek
következtében a vontató motor gázt adott. Ezután mindenki kitalálhatja, hogy mi következett ☺: Ahogy az
megvan írva a kötél a fékezéskor meglazult, a hátsó motor első kereke azt felkapta, majd mikor az első

motor gázt adott, a kerékagyhoz becsavart kötél megfeszült, és berántotta a dobfék agyból kiálló kis karját.
Én távolról csak annyit láttam, hogy a hátsó motor leblokkolt és pattogó elsőkerékkel csúszik a
kereszteződésben, majd a hosszúsági tengelye körül hirtelen 90°-ban elfordul. :D (Röviden: testvérem
„kurva” nagyot esik) Természetesen az első szembejövő autó egy rendőrkocsi volt, így a Derbivel gyorsan
behúzták a földön fekvő motort egy parkolóba. Hihetetlen és szerencsés módon testvéremnek semmi baja
nem lett, még egy horzsolást sem szerzett. Messziről nem látszott, hogy vidámságban zajlottak az
események, így ez volt az a pont, amikor a fáradság és az élmények hatására egy hajszál választott el attól,
hogy elbőgjem magam. ☺ Ezen aztán jót nevettünk, mikor este a sátor mellett olvastuk a rajtkor kapott
papíron lévő információkat.
Nagyon bosszantott, hogy nem tudtunk elérni a célig, úgyhogy kellő mennyiségű alkohol elfogyasztása után
még éjszaka a sátor mellett leszedtük a motorról a hengert. Voltak apróbb hiányosságok, mint például a
dugattyú felső gyűrűje, vagy annak teteje, de a fő problémát a hajtókar főtengelybe szorulása jelentette.

Tapasztalatok első indulóként:
•

•

Régi motor megkeményedett kormányfogantyúját fogni egész nap, miközben végig pörgetni kell a
motort = vízhólyagok a tenyéren. (Rally után láttam a Lidl-ben zselés kerékpárkesztyűt,
gondolkodás nélkül megvettem ☺)
Sportos alacsony biciklikormány a motoron, mert úgy jobban néz ki = fél nap görbeháttal ülés után
megváltozik az ember véleménye a sportos kinézetről. ☺

•

•

•

•

•

•

Szétült, vagy felújított (tegyünk bele jó kemény szivacsot, a puhát hamarabb szétüli az ember) 40
éves ülés = amíg nem szálltam le a motorról semmi bajom nem volt. Utána mikor visszaültem
(volna) meg kellett tapogatnom a nadrágomat, mert határozottan olyan érzésem volt, mintha a
nadrágomban lenne egy igazi, becsületes, kőkemény produktum, amire ráülök. ☺ (Szerencsére
„tiszta volt a helyzet”, és azóta el is múlt az érzés, de akkor nem volt annyira vicces… ☺)
Csomagokkal nem volt gond, a kukászacskó az eső ellen és a gumipók kombináció tökéletesen
bevált. A Derbire csomagtartó gyanánt felszerelt biciklikosárból viszont kipotyogtak a dolgok. =>
Kell rá fedél is, zártnak kell lennie. (Egyébként a benzinkúton jöttünk rá, hogy az útközben talált
cuccok, pl. olaj, abból hiányoztak. ☺)
Hátizsák. Ezt kivételesen jól csináltuk, hogy nem a hátunkon cipeltük. Viszont a reggeli rohanás és
kapkodás miatt semmit nem tudtunk, hogy hol van benne. Ha megálltunk kicsit pihenni, akkor
mindig keresgéléssel ment el minden idő.
Navigáció. Erre még nem tudom a megoldást, egy biztos, hogy vagy csatlakozni kell rutinos
csapathoz, vagy beszerezni valami olyat, aminek az aksija kibírja az egész napot. (Több embernél
láttam olyan készüléket, ami színtelen kijelzővel rendelkezett, nem tudom, hogy ezek mennyire
használhatóak, többet szidták, hogy nem látnak rajta semmit)
És még egy fontos dolog: Indulás előtt nem árt tisztában lenni azzal, hogy ez egy „verseny”, és nem
pedig túra, mint ahogyan azt mi elképzeltük. Azzal a felfogással, hogy majd megállunk fényképezni
minden érdekes, szép helyen, vagy pihenünk, ha valaki elfárad, nem lehet időben végigmenni.
Cipő. Ezért is áldom magamat, hogy végül mégsem sportcipőben, hanem rendes csizmában
mentem. Mikor felhúztam a nadrág szárát, így festett:

Összegzés:
Életem legfárasztóbb motorozása volt, de egyben az egyik legnagyobb motoros élményem is! Nagyon
sajnálom, hogy nem sikerült végigmenni, azóta folyamatosan a következő Mopedrally jár az eszünkben,
egyfolytában azt tervezgetjük, mit hogyan kell majd csinálni, és mit kell készíteni a motorokon. Remélem,
hogy ezek után minden rallyn sikeresen részt tudunk majd venni, egyre bővülő létszámmal.
Köszönjük Takinak a szervezést!
Írta: Deli Zoltán, 2013.05.26

