
Budapest-Bamako 2014
Családi útinapló.

Avagy... Zita, Ági, Tomi, Csaba, a Csiffári család Afrikában.
Mielőtt belekezdenénk az átélt pozitív és negatív élmények megírásának, előtte szeretnénk 
köszönetet mondani minden szponzorunknak, támogatóinknak, barátainknak, ismerőseinknek, 
köszönjük, hogy hittek bennünk, tudták, hogy ezt az embert és technikát nem kímélő kalandot végig
fogjuk csinálni.
"Agyig-pakolt" Pajeronk rengeteg iskolás, óvodás gyermeknek juttatott el sok sok hasznos 
felszerelést.
Már a felkészülés során sokan kritizálták és megszólták krokink (Pajero) felépítményét. 
Természetesen meghallgattuk és tudomásul vettük a véleményeket, de ugyanakkor nagy ívben 
tojtunk rá.

Sajtó tájékoztató:
Jelentkeztünk e-mailben, talán elég érdekes lehet csapatunk egy ilyen eseményen, hiszen ezidáig 
tudomásunk szerint még család nem indult egy 10 éves gyermekkel.
Valamint azt gondoltuk, hogy az is elég érdekes lehet, hogy a 2013-as évet végigversenyezve 
(Uniqa Magyar Kalandrally) több futamgyőzelmet és végül az év bajnoka címet megszereztük.
A fő szervező végül is elhívott minket hogy részt vehessünk a sajtótájékoztatón, de előre közölte, 
hogy nem szeretné „nyomni a gyereket a médiában”.(*)



Rajt.
2014.01.24. délután 14 óra.

Nagyon vártuk már ezt az időpontot. Mi is jelmezbe öltöztünk, igaz az autóból nem szálltunk ki. (*)
Végre elindultunk. Sajnos Magyarországon ekkor kezdett el havazni, és egészen Szlovéniáig 
szakadt a hó.

Az európai szuper maratont eredeti terveink szerint Spanyolországig pihenés nélkül teljesítettük, 
egy rövid városnézés közbeiktatásával Monaco-ba, ahol végig gurultunk a F-1 utcai pályán. 
Velünk tartott a Lehetetlen küldetés Afrika (Suzuki) csapat is.

Monaco után beért minket a Silver Arrow csapata a Seat incaval. Hármas konvojba haladtunk a 
Spanyolországi komp irányába.
Valencia környékén álltunk meg pihenni egy éjszakára, majd innen továbbhaladva Sotogrande felé 
vettük az irányt ahol Puskás János étterem tulajdonos meghívására a festői környezetben lévő 
Spinnaker étteremben estebédeltünk. 



Nem győzzük elégszer megköszönni a vendéglátást a kedves fogadtatást, és a kitűnő ételeket! 
Ha valaki erre jár mindenképp keresse meg az éttermet!
Estére értünk Algecirasba a komphoz amire rövid várakozás után már fel is szállhattunk.
A kompról legurulva rövid határátlépési procedúra után, Marokkó poros útjain haladtunk az első 
hivatalos táborhely irányába. Terveinkkel meg egyezően 1 egész nappal hamarabb értünk 
Chefchaouen-be.
Sajnálatos módon már nem volt szabad bungalójuk ennyi ember részére (8fő) így mi és az Incas 
fiuk egy hostelbe kaptunk egy szobát emeletes rácsos ágyakkal. :) A fáradság miatt már csak nevetni
tudtunk, eldőltünk és aludtunk.

A Szuzi csapat meg megnyerte az első Mickey Mouse House lakosztályt. (na jó ez erős túlzás, mert 
egy európai disznóól is különb)

Reggel nem volt kérdés, hogy azonnal tovább állunk, el sem tudjuk képzelni, hogy ide az itinerben 
jelzett időpontban beérkező csapatok hol és hogyan fértek el eme codalatosz campingben...
2014.01.27.
Chefchaouen-ből reggel elindulva a Gekko (Skoda120 Emil) csapat is csatlakozott hozzánk, ám 
még is hármas konvojban szeltük Marokkó útjait, mivel Suzi reggel egy aprócska szervizelésre 
kényszerült. Estére viszont beért minket. Hivatalos itiner által következő nap táborhelye Rissani. 
2012-ben már megtapasztalva a terep és a hely nehézségét, igénytelenségét, úgy döntött a „petit 
group” hogy inkább az Atlasz festői tájait és Fes városát célozzuk meg.
Másnap Fes városban idegenvezetőt fogadva bejártuk a medinát, voltunk a bőrcserzők, 
kelmeárusok, fémedény készítők és a fűszerárusok üzleteiben.
2014.01.28. Ebéd utáni időpontban indultunk tovább Tinerhir városába. Még mindig úgy gondoltuk,
hogy nem csatlakozunk a hivatalos Bamako útvonalához (ezt így utólag végiggondolva is jól 
tettük).



Hatalmas élmény volt 2-3 ezer méter magasan autózni az atlasz néhol hóval fedett tájain.
Sötétedésre érkeztünk a városba az első útba eső kasban (hotel) szálltunk meg.

Tiszta szoba, tusoló, egészen európainak mondható szállásunk volt.
2014.01.29
Kis csapatunk itt kettévált reggel mi és az incas fiuk elindultunk Zagora városa felé becsatlakozva a 
hivatalos Bamako útvonalába. A Szuzi és a škodás csapat a délelőttöt városnézéssel 
autószervizeléssel töltötték.
Ma először teljesítettünk több száz kilométert aszfalt nélküli utakon, nagyon élveztük, sokat 
videóztunk és nevettünk. Itt készült a Amikor az ebéd elkészül az utitársak részére :) videó is. 

Zagorában megkerestük a Tombouctou 52 napi járóföld táblát.

Innen Tata városa felé vettük az irányt, továbbra is föld és kavicsúton.
Útközben sok tevét, földeket művelő telepeseket láttunk. 
Sajnos nem volt felhőtlen a kis kalandozás mert az Inca egyik gumiköpenye nem bírta a kősivatag 
kavicsos útjait és szálszakadásos lett.
2012-ben Katicával (akkori Toyotánk beceneve) is ezen az úton történt a sok defekt.
A városba érve azonnal megtaláltuk azt a gumist akinél 2 évvel ezelőtt vásároltunk (quatre 
nouveaux pneus) 4 új gumit. A fotókat megmutatva a szerelőnek megismert és lelkesen segített az 
inca gumiproblémájának megoldásában.

https://www.facebook.com/photo.php?v=212185018980464


Minden műszaki, technikai problémát megoldva, friss kenyeret vásárolva, a délutáni órákban 
tovább indultunk az aznapi hivatalos táborhely felé. Útközben az évszázad homokviharát éltük át. 
Voltak olyan szakaszok ahol 10-20 méter volt a látótávolság, egyszerre fújta a szél a homokot, 
szakadt az eső, sütött a nap, és hatalmas szivárvány jelent meg az égen.

Sajnos ekkor még nem tudtuk hogy üzemanyag problémáink lesznek estére. 
Icht-be a campingbe érve a tankba alig maradt 2-3 liter gázolajunk és az inkás csapat sem állt 
jobban üzemanyaggal. Sajnos Tata városa után már sehol nem volt benzinkút.
Óriási köszönettel tartozunk az 5-ös (gumisember) csapatnak akik még aznap este elmentek és 
hoztak számunkra 10-10 liter üzemanyagot ami elméletileg a 85 km-re Assa városában lévő 
benzinkútig elegendő lett. Az éjszakát  Mickey Mouse House-2 házikóban töltöttük. Ellenben itt rend és 
tisztaság volt, csak 6-an voltunk egy szobába mi és az incás fiuk. (Big Family lettünk)

2014.01.30.
Korán reggel indultunk tovább hiszen a szervezők mára is közel 700 km etapot írtak az itinerbe.
Ekkorra már rájöttünk hogy ez az idei Bamako nem a kényelmes város és táj nézelődős túrázós 
futam lesz,őrület hogy egy ilyen szép országon mint Marokkó 110-el kell végigrohanni, ha minden 
nap be akarunk érni a hivatalos táborhelyekre, ráadásul még naplemente elött.
Icht-ből elindulva Assa felé szép kényelmes tempóban autóztunk spórolva az üzemanyaggal, más 
csapat is csatlakozott hozzánk, mert nekik is nagyonkevés üzemanyaguk volt és jobbnak láttuk 
együtt menni mert ha bajba kerülne valamelyik autó akkor a többi segit neki.
40-50 km megtétele után Kroki erőt vesztett. 4. sebességi fokozatban alig tudtunk haladni 50 km/h 



val. Hamar rájöttünk hogy valószínűleg az üzemanyagrendszerbe dugulásunk van.
Itt volt az első ijedtség jele Zitán, félt hogy nem tudjuk majd megoldani a felmerült technikai 
problémát. A városba érve azonnal egy szerelőt kerestünk aki másfél két óra elteltével már szerzett 
is nekünk egy új üzemanyagszűrőt. Autó szétszed összerak és kiderül hogy nem ez a baj...
Szerelőnk lelkesen össze vissza elállította az adagolón található összes csavart majd egy óra 
elteltével rájöttünk hogy van még egy kis aprócska szűrő fémből az egyik gázolajcső alatt amit 
kiszedve a helyéről láttuk hogy teljesen el van dugulva.

Aprócska szűrő takarítás szerelés és irány a benzinkút teletankoltuk a krokit.
A tisztítás olyan jól sikerült hogy mind a 100 lóerő előkerült. Folytatuk utunkat és egyszer csak egy 
motorosra lettünk figyelmesek. MZ Rider volt.

Beérve Tan Tan városába egy ismerős hotelre lettem figyelmes. Emlékeztek Anikó és Zoli ?

Később elértük az Atlanti Óceán partját. Gyönyörű a táj hátborzongató a mélység ami a parton van.
Az incas fiuk enyhén szólva is ránk hozták a frászt amikor megálltunk megnézni a partszakaszt. Az 
Óceán alámossa a partot így felülről nem látni hogy meddig tart a biztos talaj az ember lába alatt. 



Na a fiuk az Incaval szépen kigurultak a szélére és ott akartak leparkolni. Dudáltunk, kiabáltunk 
hogy jöjjenek visszább mert életveszélyben vannak. Szerencsére nem történt baj.

Folytatva az utunkat úgy döntöttünk hogy megállunk a legközelebbi városkában és keresünk egy 
éttermet ahol vacsorázunk, mert már láttuk hogy emberi időben ismét nem érünk be a táborba.
Itt az étteremnél utolért minket a Suzi és a Skoda. Nagyon finom rántotthúst sültkrumplit és vegyes 
savanyút ettünk.

Tamás fiam indulás után a kocsiban keresni kezdte a nyakba akasztóját. A szervezők felhívták a 
figyelmünk hogy lehetőleg ezt senki ne veszítse el mert lesz olyan helyzet ahova csak ezzel 
engednek be minket. Pár kilométer megtétele után visszafordultunk mert azt hittük a kocsi mellett 
ejtette el. Volt egy kisebb pánik és vita emiatt a kocsiban. Visszaérve az étteremhez kiderült hogy az
ajtó és az ülés mellé ejtette be. Újra elindultunk kicsit nagyobb sebességgel hogy utoljérjük a 
többieket. Eljutva Laayoune városában ahol a hivatalos esti táborhely volt úgy döntöttünk a Skoda, 
Inca, és Suzi csapattal hogy nem állunk meg, mert a másnapi etap ismét egy őrülten hosszú, közel 
800 km távolságú. Azt gondoltuk hogy ha már úgyis ránk esteledett megteszünk még 200-300 
kilométert hogy a következő nap annyival kevesebbet kelljen menni.
Laayoune városát elhagyva krokin elment a töltés. Hogy ne fogyasszuk el az akummulátorokat 
világítás nélkül autóztunk Boujdourig. Elől ment a Skoda, mögötte mi lámpa nélkül, mögöttünk az 
Inca és a Suzuki. Jó kis éjszakai móka volt. Boujdourba egy 2012-ből ismert (szállodába) szálltunk 
meg. Annak idején Zoli itt ropogtatta ki a recepciós fiu hátát ami a Fókusz összefoglalóban is 
látható volt:)                       Vége az első résznek. Folyt köv.


