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Kezdo”dik a Giro!
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akit így vagy úgy érdekel a kerékpározás, minden-

képpen kövesse Olaszország legnagyobb bringás ün-

nepét, a giro d’italia háromhetes körversenyt, ami má-

jus 8-án, szombaton veszi kezdetét. a korábbi gyôztes, 

ivan Basso, a visszatérô alexander vinokurov, (képün-

kön) 2008 tour-gyôztese: Carlos sastre és sokan má-

sok küzdenek majd a rózsaszínû trikóért!

Legújabb, 8. lapszámunkban mi most kevésbé vettük 

sportosra a figurát, „ismerkedés a bringával” cikkünkben 

ismét azoknak szeretnénk segíteni az eligazodásban, 

akik szeretnék megtalálni, megépíteni a számukra ide-

ális kétkerekût. akinek pedig már jól bejáratott verda áll 

rendelkezésére, hátha kedvet kap egy ausztriai tekerés-

re, mint Paraferee… takács tamás



Kezdo”dik a Giro!
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A váz

a váz alapvetôen határozza meg egy brin-
ga stílusát, fôleg a váztól függ, hogy milyen 
testhelyzetet veszel majd föl tekerés közben, 
mennyire jól kezelhetô bizonyos szituációk-
ban a bringa, milyen kiegészítô felszerelések 
szerelhetôk fel.

A leggyakrabban elôforduló váztípusok 
és fô jellemzôik:

City – városi
Kialakítása kényelmes testhelyzet felvételét 

segíti elô, alacsony átlépési magassággal 
rendelkezik a könnyed fel- és leszállás ér-
dekében. a pedál helyzete alacsonyabb a 
mountain bike-, de az országúti kerékpároknál 
is, hogy biztonságosan letehessük lábunkat 

megállásnál. szinte minden létezô kiegészítô 
alkatrész felszerelhetô rá (világítás, dinamó, 
sárvédôk, csomagtartó, kitámasztó.)

általában acélból vagy alumíniumból ké-
szül.

Trekking – túra
a városi használathoz képest kicsit sporto-

sabb, elôrébb nyúló testtartáshoz alakították 
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Ismerkedés 
a bringával 

egy bringa kiválasztásához 
vagy kedvenc kétkerekûd 
testre szabásához fontos 
hogy tudd, bizonyos 
alkatrészektôl mit várhatsz, 
az egyes komponensek 
hogyan befolyásolják a 
kerékpár tulajdonságait.



ki a váz geometriáját, hogy nagyobb távolsá-
gok leküzdésére is alkalmas legyen. hasonló-
an sok kiegészítô alkatrésszel szerelhetô fel, 
mint egy city-bike. ha csomagos túrázásra 
fogjuk használni, mindenképpen gyôzôdjünk 
meg róla, hogy a csomagtartószemek és 
egyéb szerelési pontok kidolgozásának 
minôsége megfeleljen elvárásainknak, mind 
a szerelékek mérete, mind teherbírás szem-

pontjából. természetesen, ha rendszeresen 
málhákkal terheljük majd a bringát, olyan vá-
zat válasszunk, amely bírja majd a strapát.

a legtöbb trekkingkerékpár váza alumíni-
umból készül, acélvázban csak a legmaga-
sabb szinten érdemes gondolkozni (itt most 
persze ne a legolcsóbb szénacél áruházi 
szörnyûségekre gondoljunk).

www.bringas.hu bringaplusz07



08bringaplusz

Országúti
az országúti versenykerékpárok váza 

könnyû, és sportos geometriával rendelkezik. 
egy ilyen bringán bizony elôre kell hajolni, itt 
már sportról van szó, cserébe viszont a na-
gyobb sebesség a jutalom. az országúti vá-
zakon ritkán találunk – csak az alsóbb kate-
góriákban – csomagtartószemeket és fölös-
leges szerelvényeket. a modernebb gépeken 
már sárvédônek sincs hely, a kerék annyira 
közel kerül a vázhoz. egy versenybringa vá-
za legyen könnyû, nem ritkák az áramvonalas 
designelemek sem. anyaga olcsóbb kategó-
riában többnyire alumínium, a karbon model-
lek drágábbak. 

Mountain bike
a mountain bike vázakon belül eleve több 

markánsan elkülöníthetô kategóriát különböz-
tetünk meg. a hétköznapi, merevfarú montik 
többnyire alumíniumból készülnek és telesz-
kópos villával szerelik ôket, manapság egyre 
inkább tárcsafékkel (sokszor már a v-fék fel-
szerelésének lehetôsége is hiányzik, erre fi-
gyeljünk). nagyon fontos kérdés, hogy milyen 
terhelésnek lesz kitéve alattunk a kerékpár, 
ugyanis komoly terepezéshez sokkal jobb 
minôségû, így sokkal drágább váz szükséges, 
mint a könnyed, szabadidôs tevékenységhez. 
mtB vázak terén súlyban is igen nagy a szó-
rás, ami természetesen megint csak össze-
függésben van az árral, nem mindegy, hogy 
karbon, alumínium vagy acél modellel van 
dolgunk. minél sportosabb egy montiváz, an-
nál kevesebb lehetôségünk van kiegészítôk 
felerôsítésére.

Teherbírás
minden váznak van egy bizonyos jósolható 

élettartama, illetve egy olyan kor, melyen be-
lül nagyjából biztonsággal használható. min-
dennapos használat mellett egy átlagos alu-
mínium váznál ez körülbelül öt év, ettôl kezd-
ve már lehet számolni az anyag elfáradásából 
adódó problémákkal. ha repedést fedezünk 
fel, vagy hirtelen sokkal lágyabbnak érezzük 
a vázat, semmiképpen ne használjuk tovább 
forgalomban! az acélvázak tovább bírhatják, 
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ha viszont felmerülnek korrózióból adódó gon-
dok, drasztikusan rövidülhet az élettartamuk. 
általánosságban elmondható, hogy egy vég-
letekig könnyített versenyváznál hamarabb 
jelentkezhetnek a repedések és az is fontos, 
hogy nehéz bringás ne használjon túl könnyû 
vagy gyenge minôségû vázat. tulajdonkép-
pen kôbe vésett szabályszerûségeket ebbôl 
a szempontból nehéz lenne megállapítani, 
konkrét esetben mindig kérjük ki hozzáértôk 
– de ne csak önmagukat hozzáértônek tartók 
– véleményét.

A villa

az elsô és legfontosabb kérdés, szükséged 
van-e egyáltalán teleszkópos villára… napja-
inkban egy bizonyos árszint felett a legtöbb 
kerékpárt teleszkópos villával szerelik, pedig 
fôleg városi és túra kategóriában nincs sok ér-
telme a bringát egy-másfél kilóval nehezíteni.

nem beszélve arról, hogy az olcsóbb telesz-
kópok nem is teljesítik maradéktalanul funkci-
ójukat és sokkal hamarabb meghibásodnak, 
mint a minôségi darabok. nagyon sarkítva a 
kérdést, a teleszkópoknak csak mountainbike 
kerékpárokon van valódi hasznuk és a jól 
mûködô telók bizony sok tízezer forint körül 
kezdôdnek.

egy minôségi merevvilla ennél sokkal ol-
csóbb, könnyebb, ráadásul a kiegészítô fel-
szerelések is könnyebben elhelyezhetôk. egy 
teleszkóp például komoly fejtörést okozhat 
elsô csomagtartó vagy kosárka felhelyezése-
kor. 

sokat elárul egyébként egy bringa 
minôségérôl a villa. ha pár lépés távolság-
ból szembôl ránézünk a kerékpárra, könnyen 
észrevehetjük a tipikus „gagyi” hibákat. Pél-
dául: nem középen van a kerék, ferdeség mu-
tatkozik a villaszárak vagy a fékkonzolok kö-
zött, a féktestek nem szimmetrikusan állnak. 

városi és trekking kerékpárokon általában 
acélvillát találunk, minél nagyobb a villa haj-
lítása, annál rugalmasabb, kényelmesebb. 
sportolásra alkalmas országúti kerékpárokba 
karbonvillát, mountainbike-okba teleszkópos 

villát érdemes beépíteni.

„A váz alapvetôen határozza meg egy 
bringa stílusát, fôleg a váztól függ, 
hogy milyen testhelyzetet veszel majd 
föl tekerés közben.”
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A kerekek

elôször is a méretekrôl. a köznyelvben leg-
gyakrabban a 26-os, 27-es és 28-as megne-
vezéssel találkozunk. ez a kerék colban vett 
átmérôjét jelöli, az mtB 26-os az országúti 
kerékpár 27-es, a túrabringák pedig általában 
28-as kerekekkel rendelkeznek (de találkoz-
hatunk 29-es mtB-kerekekkel is) sajnos ez a 
kategorizálás kicsit pontatlan, mert beszámít-
ja a gumi vastagságát is, ami ugyebár eltérô 
lehet. ha gumit vásárolunk kerékpárunkra, 
nézzük meg tehát, hogy a felszerelt köpenyen 
milyen feliratot találunk. Keressük az „559”, 
„622”, vagy „630” jelöléseket, melyek a felni 
(abroncs) átmérôjét jelölik milliméterre ponto-
san, majd a kerékpárboltban pontosan ilyen 
számmal ellátott külsôt válasszunk. 

a gumi ballonosságát (szélességét) egyéni 
ízlésünk határozza meg, általános szabály, 
hogy a vékonyabb gumi gyorsabban gurul, 
a vastagabb viszont kényelmesebb. mintá-
zatot tekintve nyilván a simább mintázat a 
gyorsabb, a rücskösebb viszont jobban ka-
paszkodik terepen és jobb az oldaltartása la-
zább talajon.

fontos része a keréknek a felni, a XXi. szá-
zadban már ne adjuk alább duplafalú alumíni-
um-felninél, azokat a kerékpárokat, melyeket 
nem ilyennel szereltek gyárilag, ne is nagyon 
vegyük komolyan.

Kerékagyak… sokat elárul egy agyról, 
ha a bringából kivéve megpörgetjük a kere-
ket és ellenôrizzük a futását. ha esetleg jól 
érezhetôen „rág”, felejtsük is el rögtön.
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fontos kérdés, hogy gyorskioldós vagy csa-
varos rögzítésû tengely van-e a kerékben. az 
elôbbi a kerékpár szétszerelését könnyíti meg: 
kocsiból ki, kocsiba be… Utóbbit akkor érde-
mes választani, ha ritkán szedjük szét a ke-
reket, további elônye, hogy „tolvajbiztosabb”, 
hiszen a gyorskioldós kereket bárkinek csak 
egy mozdulat kivenni…

Kormány-kormányszár

a váz mellett ez a két alkatrész határozza 
meg leginkább a kerékpáron elfoglalt pozíci-
ónkat és a kerékpár irányíthatóságát. a kü-
lönféle hajlításoknak, dôlésszögeknek mind-
mind megvan a maga értelme és az adott ke-
rékpárokat úgy tervezik, hogy ezek az alkat-
részek adott vázzal összhangban teljesítik a 
különbözô kategóriákkal szemben támasztott 
elvárásokat. 

nem javasoljuk tehát a markáns cseréket a 
gyári felszereléshez képest, hiszen ami egy 
korábbi kerékpárunkban kényelmes volt eset-
leg, az egy más jellegû bringában teljesen ér-
telmét veszíti.

a kormány és kormányszár variálásával 
kapcsolatban mindenképpen kérjük ki szak-
ember véleményét, vannak azonban változ-
tatható dôlésszögû kormányszárak, ezek be-
állításával bátran lehet kísérletezni.

a minôségi kormányok anyaga alumínium, 
olcsóbb acélban inkább ne gondolkodjunk.

„A XXI. században már ne adjuk alább 
duplafalú alumínium-felninél, azokat a 
kerékpárokat, melyeket nem ilyennel 
szereltek gyárilag, ne is nagyon 
vegyük komolyan.”
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Nyereg

Kulcsfontosságú a kerékpáron egy hozzánk 
illô nyereg kiválasztása. nehéz feladat, mert 
tökéletes eredményt olykor csak hosszas pró-
bálgatással érhetünk el. ami kényelmetlen 
vagy fájdalmakat okoz hosszú távon, azt rög-
tön cseréljük és keressünk más formát, elôbb 
utóbb megtaláljuk az igazit. érdemes kölcsön 
kérni nyergeket, hogy ne kelljen a próba ked-
véért megvásárolni. ha viszont ráleltünk a 
nekünk megfelelôre, legközelebb is ragasz-
kodjunk a hasonló formához. súlyos tévhit, 
hogy minél szélesebb és puhább, annál ké-
nyelmesebb!!! ez lehet, hogy így van egy rö-
vid, városi távolságok leküzdésére alkalmas 
cruiseren, de sportolásra használt bringák-
nál például a karcsú, kemény nyereg a nyerô. 
Utóbbiak anatómikus kiképzésûek, nem dör-

zsölik a combot, pont az ülôgumóknál tá-
masztják alá testünket. a keménység követ-
keztében pedig ahol nem kell, ott nem érnek 
hozzá altájunkhoz, ellentétben a párnázott 
változatokkal, melyekbe belesüppedve min-
denhol dörzsölôdik a bôrünk. a lényeg tehát 
a megfelelô forma kiválasztása

„Súlyos tévhit, hogy mi-
nél szélesebb és puhább, 
annál kényelmesebb!!!”
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a történet akkor és ott kezdôdik, amikor pár 
hónapja gulyás „7030” misinek feltett „Jó hely 
schladming?” kérdésre a „hülye kérdés” vá-
laszt kaptam. Lassú és hosszú egyeztetések 
után körvonalazódni kezdett pár útvonalterv, 
meglett a szállás a ridehouse-ban… és kide-
rült, hogy misi nem tud velünk jönni…

 
aztán eljött a start napja. menet közben gyûlik 

össze a csapat, hogy célba vegyük a mesz-
szi hegyeket. gyôr elôtt aztán gee rájön, hogy 
semmi kajája nincs, így rövid kitérôt teszünk a 
tecsóba, míg a többiek haladnak tovább. Két-
táskányi sörrel és pár kilónyi kenyérrel megpa-
kolva robogunk tovább biztos 100-110-es tem-
póval. nagyon erôs a kontraszt, ami kinn fogad 
minket: minden falu, város tiszta, a fû minden-
hol levágva, rend, csend, fegyelem… Így is le-
het élni?

 
végül közel hétórányi autókázás után megér-

kezünk a ridehouse-hoz. az ember akármerre 
is tekint, csak égig érô hegyeket, vérbeli oszt-
rák házakat, és felvonókat lát egy zöld hátán 
zöld vidéken. mivel egy órához közelít az idô, 
úgy döntünk, hogy legurulunk schladmingba, 
egy kis városnézésre, és ha már ott vagyunk, 
iszunk egy sört vagy páran kettôt is. a táj gyö-
nyörét újabb öröm-könnyfakasztó élmény ka-
varja fel: fantasztikusan kiépített, széles, jól 
táblázott, biztonságosan messze a közúttól ve-
zetett kerékpáros úton haladhatunk a városba, 
majd azon belül a már-már túlzottan elôzékeny 
autósok mellett beljebb, a Planai Bike Park fel-
vonója és a sétáló utca felé. elsôre egybehang-
zóan vesszük észre, hogy nincs ház, melyre 
pici tatarozás is ráférne, az utcák rendezettek, 
az emberek nem sietnek, a kerítés meg kol-
bászból van… 

az igencsak hangulatos és egyben kicsit 
embertôl üres sétálón egy fagyi elnyalása után 
árnyékos asztalhoz ülünk, hogy elfogyasz-
szuk elsô osztrák sörünket. hosszasan élvez-
zük minden kortyát, miközben lessük a kör-
nyezetünket, és kibeszélünk mindent.

 
Késô délután már a szálláson vagyunk, az-

tán apránként grillezésbe kezdünk, miközben 
ráhangolódunk a tájra, a házhoz tartozó forrás 
vízében hûlt sörökkel. a bulinak kilenc körül a 
fokozatosan fölénk húzódó viharfellegek, pon-
tosabban egy hirtelen feltámadt szélvihar vet 
véget, a magasból lehulló és közvetlen a Bá-
lint autója mellett apró darabokra zúzódó cse-
rép hangjával és az orkán erejû szélben mesz-
sze szálló izzó grillparázs fényével. 

 
a következô pár órában aztán a hang nél-

kül másodpercenként villanó sötét fellegeket fi-
gyeltük az erôs szélben tajtékzó fûben. Óriási 
élmény volt. a nap végét aztán hangos csocsó 
parti zárta…

maratoni napra ébredtünk másnap, hisz a ter-
vek szerint ma közel 700 méteres tengerszint 
feletti magasságról felhúzzuk magunkat 1800 
körülre, majd vissza, mindezt 40-45 km-es tá-
von. a bôséges reggelit követôen profi kerék-
párúton indulunk el Pitzl falucska felé, közvet-
len a hegyi patak partján. 

 
a faluba érve aztán elénk tárult vagy inkább 

ránk borult a fennsíkra vezetô út, a maga 12-
14%-os emelkedésével... Jó 3 km-nyi izza-
dás és fogcsikorgatás után érünk fel a lanká-
sabb részre, ahol már teljes egészében látni a 
Dachstein csúcsát és az alpok tiszteletet pa-
rancsoló és ámulatba ejtô vonulatát. innentôl 
az égnek meredezô falaknak tartva, kissé hul-
lámzó úton haladunk ramsauig. 
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a fennsíkon levô faluban rövid városnézés 
után kettéválik csapatunk: a harcosabbak neki-
indulnak türlwandnak, mely közel 1800 méte-
ren fekszik, míg a fáradtabb harcosok a strand 
melletti fövenybe ejtôznek. a mászókra váró 
700 méternyi emelkedésbôl rögtön a falu vé-
gében levô úton legyûrü nk 100 métert, majd 
igen jó minôségû (értsd egy gödör, egy vízmo-
sás vagy gazos benövés sincs rajta) dózer úton 
folytatjuk a mászást. 

 
Útközben rövid ideig kibukkan alattunk a 

mélyben meghúzódó ramsau Beach… vala-
hol ott a zsebkendônyinek látszódó réten pi-
hennek györgyiék. a fenyves fokozatosan rit-

kulni kezd, míg végül elérjük azt a magasságot, 
ahol már csak apró növényzet fedi a szürke kö-
veket. a távolban, már-már szinte megfogható 
közelségbe lopakodó Dachstein látványa a 30  
fokos hôség ellenére is lúdbôrözik a hátam. te-
henek és hütték fûszerezik még a tájat... 

 
Körülbelül két órányi kiadós mászást 

követôen egyszer csak ott vagyunk, a felvo-
nó tövében, az út végén, félúton a tengerszint 
és a csúcs között. eredményünket hideg sör-
rel jutalmazzuk, a hütte pincére pedig folklór 
mûsorral… na jó, nem minket ünnepelt, csak a 
busznyi ott pihenô nyugdíjast szórakoztatta, de 
azért kicsit magunkénak éreztük… 
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miután lecsúszott a hideg sör, újra nyereg-
be pattantunk, hogy leguruljunk a többiekhez. 
a térképen kinéztünk egy ösvényt, mely majd-
nem jó helyre vinne minket, így hárman bepró-
bálkoztunk rajta. az elsô 100 méter minden 
várakozásunkat felülmúlja: tekergôzô, nem túl 
meredek, de azért jó lejtésû singletrack… már 
majdnem lepisilem a vádlim a gyönyörtôl, ami-
kor egy 4-5fokos kerítés átléptetô kerül elénk. 
túl oldalán gyanúsan emelkedni kezd az ös-
vény, szerencsére jön egy lány, akit megkér-
dezünk, hogy és mint van ez, majd arra ju-
tunk, hogy sajnos a dózer út a jó irány. 

 
visszakapaszkodva az útra aztán végre 

szabadjára engedjük a lovakat, és azok szem-
pillantás alatt felgyorsulnak. az út szélén kor-
lát helyett mély szakadék, így igencsak észnél 
kell lenni a kanyarok elôtt. a kb. két órás má-
szással megtett utat lefelé 10-15 perc alatt si-
kerül letudni! Jó arány… Csak az a fránya vi-
gyor az arcunkon… az nem akar még lankad-
ni, mikor györgyiékhez érünk. 

 
Kezd igencsak késô délutánra járni, így 

szedelôzködünk. a csapat kevésbé techni-
kás része a reggeli útvonalon, míg négyen a 
misi által javasolt kerülôn indulnak hazafele. 
a kerülô elsô része egy újabb kitûnô állapotú 
dózer úton halad lefele. ahogy a kellemes 40 
körüli tempóval gurulunk a korlát nélküli úton, 
ahol egy szinte függôleges falú hatalmas ha-
sadék tátongott… de olyan mélységbe, hogy 
az alját nem is látni… egybôl mindenki kicsit a 
fal mellé húzódott. 

 
Úgy 15 percnyi gurulás után értünk egy duz-

zasztógáthoz, és a mögé zárt zöld vizû ta-
vacskához. gyors egyeztetés a térképpel, 
és elindulunk egy „figyelem, duzzasztó ár-
terület, csak saját felelôsségre!” táblával jel-
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zett ösvényen. nem sokkal ezután már hangos 
kurjangatások és vigyorgás közepette tekerünk 
egy 30-40 centi széles ösvényen, mely a hegy 
meredek falán hullámzott, alatta 2-10 méterre 
pedig fehéren, habosan zúgó patakocskával… 
Jiháááá! 

Jó 20 percnyi gyönyör után kicsit a szurdok 
völggyé szélesedik, melynek végén mordor bi-
rodalmából idepottyantott vaskapu és egy szik-
lafalba fúrt alagút vár minket. a túloldalon aztán 
a Panoráma kerékpárút várt minket, melyen 
negyed óra alatt visszatekertünk a szállásra. 

 
a többiek is szerencsésen legurultak a beto-

non, így ismét teljes a csapat. az este menüje a 
tészta, ami igazán jólesett mindenkinek a napi 
szénhidrátveszteség után. no persze, ezek 
után a csocsó sem maradhatott el…

már szombat reggel van, kellemesen hûvös a 
levegô. elôzô naphoz hasonlóan néhány felhô 
tarkítja az eget, csak most néha finom szitálás 
is hullik belôlük. mai programként egy kis Planai 
Bike Park ízlelgetés van tervben, az erre ke-
vésbé fogékonyak számára pedig könnyed gu-
rulgatás, a völgyet körbe ölelô Panoráma úton. 

Öten lódulunk neki a félnapos felvonó jeggyel 
zsebünkben az 1800-as tetejû hegynek. elsô 
körben a family nevû könnyû freeride pályán 
indulunk neki, míg Yoci és Dzsí a giant glory 
trail-t és a WorldCup Dh nyomvonalt kóstol-
ják be. sajnos az idônk fogytán, így csak pár 
kör fér bele az ujjmerevítô és tárcsafék égetô 
pályán. az élmény hatalmas és feledhetetlen, 
amit az utolsó körben fotózással és videózás-
sal próbálunk megörökíteni. 

mire végzünk a fotózással és körbe, az asz-
faltozott úton legurulunk a faluba, már kettô 
körül jár az idô. Persze a hideg folyadékpót-
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lás most sem maradhat el. fél órával késôbb 
érünk a szállásra, ahol már csak ejtôzéssel te-
lik a nap hátralevô része.

hát az utolsó reggelihez ülünk le a ridehouse 
ebédlôjében. indulás elôtt még elautóká-
zunk a vad víz nemzeti Parkba, ahol több 
vízesés és egy tengerszem vár minket. Ösz-
szepakolunk, majd útnak indulunk elôször le 
schladmingba, majd onnan meredek szerpen-
tinen fel rohrmoosba. innen már egy mese-
szép völgyben, lankásan emelkedô úton hala-
dunk, át a fizetôs kapun (6 euro kocsinként a 
napi jegy), egészen az utolsó parkolóig. 

 
a levegô még csípôs, de süt a nap és igen 

párás a levegô. a vad és hangos patakot követ-
ve indulunk felfelé, a kiépített turistaúton, pon-
tosabban lépcsôkön. alig haladunk, és a ro-
baj máris erôsödve jelzi, hogy az alsó vízesés 
itt van elôttünk. Kis fahíd ível át a patak felett, 
párafelhôbe burkolódzva, elôtte jó 40 méter 
magasból zúdul alá a víz. Csak ámulunk... 

Jó pár perc eltelik, mire tovább indulunk felfe-
lé, de pár kanyarral késôbb ismét állunk és bá-
mulunk az elôbbi vízesés tetején, és egy fen-
tebbi alján. a felsô vízesés felett már látszik 
a távolban a hatalmas függôhíd. Pár perccel 
késôbb, átkelve az elôbb még lentrôl látott ma-
gyar szemmel nézve gigászi zuhatagon, már 
ott állunk a függôhíd elôtt. a bátrabbak halad-
nak elôre az igencsak ingatag szerkezeten. hi-
ába a két tonnás teherbírásra utaló jelzés a fa-
lon, a 35 méteres mélység a 40 méteres hosz-
szal és a mélyben zúgó patakkal tiszteletet pa-
rancsoló. részemrôl az átkelés szinte egy lé-
legzetvételnyi és folyamatos kapaszkodásból 
állt, inkább az átjutás a cél, mint a látvány él-
vezete. 

szép lassan mindenki átjut rajta, és haladunk 
tovább, hisz még mindig nem vagyunk a tete-
jén. Újabb 5-6 méteres vízesésekhez érünk, 
és hogy a méretet ellensúlyozza a természet, 
a túloldali szinte függôleges és csupasz szikla-
falon tizenméteren keresztül ömlik lefele a víz, 
és a ragyogó napsütésben számos szivárványt 
húz… még egy nagyobbacskát kapaszkodunk 
egy kisebb függôhíd után, és 1300 méter felett 
találjuk magunkat. 

 
a szûk völgybôl kikapaszkodva kiszélesedik 

a táj, körben 2000 és 2500 méteres csúcsok 
aprócska hófoltokkal, elôttünk a lábunknál na-
gyobbacska zöldes színû tengerszem, balun-
kon kb 60-70 méteres vízesés látványa… Pá-
ran leülünk a tó partjára, páran a hütte hûs sö-
rével csillapítják szomjukat, páran pedig áfonyát 
szednek a kövek között megbújó apró bokrokról. 

Lassan eltelik egy majd két óra, mire össze-
szedjük magunkat, és egy dózer úton elindu-
lunk vissza a parkolóba. Lefelé aztán még jó 
pár vízesés mellett haladunk el, már a hihetet-
len kategóriát súrolja a mennyiség és a méret 
összessége. 

 
mindezek után gyorsan vissza a szállásra, 

bepakolás, és irány a szürke hétköznapok… 
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22ajánló Ajánló
A Bringás – heti e.magazin 9. száma május 11-én, 
kedden jelenik meg!

elôfizetés:
 
elôfizetés, ami elôször is nem fizetés, hanem teljesen ingYenes!
regisztráLJ a bringas.hu honlapon, és hétrôl hétre 
az e-mail fiókodba érkezik a Bringás heti e.magazin! 
 

a tartalomból:
Karbantartás: 
otthon vagy szervizben?

a zseb és 
a zsák tartalma






