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Legalább egy hétvégét meg kellene már toldani két-három nap motorozással, nagyon 
mehetnékem van. Egy kis kóborlás kellene, régen volt már hogy ismeretlen utakra 
néztem be, csapattal nem szeretem a felderítést, nem jó féltucatnyi motorral mindig 
vissza-vissza fordulni. Szóval pár cucc a dobozba és kinéztem célpontnak Murau 

környékét. Az M3-M1-S6 nem tekinthető igazán ismeretlennek de arra pont jó hogy a 
36 fokos kánikulában minél hamarabb a hegyek közé kerüljön az ember. Elvileg ha 

végig a gyorsforgalmin megyek akkor is jó 700 km a táv..de éppen jellegéből adódóan 
már kora délután Rax környékén voltam, természetes hát hogy a hegyek között 

mentem tovább. Semmering felett remek kis szurdokos utak vannak. 
 
 

 
 



 
Egyre jobban terjed a régi szép faépületek modern szerkezetekkel történő felújítása, itt 
például nagy üveg-felületekkel. Később láttam kis vízi-erőművet is melynek teljes oldala 

üveg volt, láttatva az érdekes technikai részleteket. 

 
A  sztráda innen már csak alulról látszik. 

 
 



 
 

Generációs méretkülönbségek.. csak érdekességképpen.. az első nem Fiat..hanem 
Steyr-Puch. 

 
Kora este érkeztem a Muraui szállásra ami ilyenkor főleg motoros és kerékpáros ( Mur-

kerékpárút)  vendégekre van ráállva. 
Télen természetesen sí-szálló, bár ezért meglepő hogy már júliusban foglalt a teljes téli 

szezonra. 
 

A tulajdonosok és a teljes személyzet magyar, sőt van aki még németül sem beszél. 
Egyikük nagy világjáró, dolgozott már mindenfele de a legtöbbet egy óceánjárón 

csavarogva látta a világból. 
Vacsora már nem volt (következő napokban nagyon finomakat hoztak), de ajánlottak 
pár közeli éttermet. Megköszöntem majd a kánikulai 900 km-re tekintettem kb arccal 

belezuhantam az ágyba és fel se néztem reggelig. 
 
 

Első nap a Hohentauern-en kezdtem, ezt azért nem lehet kihagyni a tökéletes íveivel, 
és a kis tóval a csúcson. 

 
De a Nockalmra már nem menten be, hanem a leágazó kis mellékutakat kezdtem 

bejárni. 



Elsőnek Falkertsee-be mentem fel, csodás kis kanyargó út vezet fel, de ez inkább túra 
kiinduló pont

 
A felső pontonról legalább 3-4 irányba gyalogösvények mennek tovább. 

Következőnek Radentheimtől északra induló kis utat néztem meg, de ez csak tanyától-
tanyáig visz, nagyon meredek és nem is túl jó minőségű szakasz. 

A Millstatt-i tó északi oldalán folytattam, jó lett volna csobbanni is, de ez a rész 
szerintem erősen túlépült, szinte sehol sem lehet lemenni. A másik oldalon van egy pici 
fürdő de ahhoz az egész hegyen kell átvágni és csak amolyan „medencelétrásan” lehet 

bemenni a vízbe, azért nem éri meg. 
Egy helyi kis boltban megebédeltem a kedvenc osztrák szendviccsel..(Liba-Kése ☺ ), 
majd találtam egy kis hegyi átkötő utat Gmünd fele..na az nagyon jó, el is tároltam a 

gps-be. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Gmündtől indul a Maltattal… na ez egy csoda út..kár hogy kicsit sokan járnak rajta. A 
közepe tájt az alagutaknál váltóforgalom van, kb félóránként van zöld. Egy jó tanács: ha 

épp az összegyűlt kocsisor végére érünk oda és már megindul akkor inkább hagy 
menjen, mert a legszebb részen csak a vánszorgó autókat követnénk. Ha még piros 
akkor nyugodtan előre lehet gurulni, a két első hely felfestve és táblával jelzetten is a 

motorosoknak van fenntartva. 

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 



 
 

Félúton lefele egy kis üzlet előtt hatalmas fa ad árnyékot, itt érdemes megpihenni. Két 
méter magas szobor jelzi hogy a dinók ideje lejért és két méter széles motor hogy a 

Goldwing-eké még nem. 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
Este a Múr partjén sétáltam, majd felmentem a „Vár”-ba, ami inkább egy lakókastély és 

lakják is, szóval 
bemenni épp nem lehetett. 

 

 
 
 

 
Lefele hosszú fedett falépcsőkön lehet lejönni a templomhoz. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Másnap kipróbáltam a Murauból közvetlenül északnak tartó Sölktal hágót. Ennek a 
másik végét tavaly többször is néztük mert erősen zöld jelzett út, de valahogy 

kimaradt.. nagy kár volt, igazán kellemes hágó. 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

Csobbanás szempontjából ma biztosra mentem ..a Grundsee a lehető legtisztább vizű 
tó és strandolós partja is van. Tavaly az alsó ponton fürödtünk ahol megálltunk, most 

megnéztem a többi részt is, de mondhatom hogy mégiscsak a legelső pici pázsitos rész 
az igazi. 

Namármost az elmúlt években Lacival motorozva (akinek az az alapelve hogy napi egy 
csobbanás az minimum)  előbb utóbb meg kellett tanulni azt, hogy végül is bárhol át 
lehet öltözni, legfeljebb gyorsan kell azt tenni.  És az most kizárt volt hogy 38 fokban 
ebben a tóban ne mártózzak meg. Reggel volt még, a talpalatnyi helyen szinte senki, 

szóval a bemenetel nem volt gond.. 
A víz viszont jóval hidegebb volt mint tavaly ezért előbb-utóbb csak ki kellett jönni. 

Ekkor már látszott hogy a kis plázs hamar megtelt, vagy tizenöt csaj pakolta körbe a 
törülközőmet. A vízben meg lehet fagyni, a napon fél perc leégni, és még a motoromnál 

is épp beszélgetnek páran… 
 

 
Na mester..ilyenkor mi van? Naszóval mint a villám ☺.. És már húztam is tovább 

Hallstadt felé. Sajna ezen a szakaszon megszólat a hátsó kerékcsapágyam és azt 
mondta, hogy inkább hazafelé menjünk az lesz a tutti.. 

És ezt szorgalmasan ismételgette is.  A Sölktal lábánál már olyan hangosan, hogy 
inkább neki se vágtunk, inkább megkerülöm az egész hegyet.  65 km.. majd meglátjuk.   



Olyan 30 km múlva meg egy hang érkezett.. ez leginkább flex-e hasonlított (bolti nevén 
sarokcsiszoló, falusi nevén sikító-fűrész). Innentől már látszott hogy a hátsókerék 

nagycsapágya beült, a féktárcsa beleér a nyeregbe, nincs mit tenni le kell szerelni. 
Innentől a hátsó keréken van hajtás az elsőn meg van fék.. nem olyan rossz az. 

Némi kísérletezés után megállapítom hogy  57 km/h sebességnél a csapágygolyók elég 
jól szétoszlanak, szinte halkan haladok. Ha lassítok vagy kanyarodok  akkor 

összegyűlnek  alul  és vad bulizásba kezdenek .. a hangok alapján körfűrésszel 
küzdenek a köszörűkő ellen. 

Valahogy csak a szállásra jutottunk (ahol is épp állt egy fórumos ismerős GS-e, pont jó 
hátsó kihajtással.. mily csábító ☺ ). 

 
Természetesen péntek este van..itt hétfő reggelig megáll az élet. A szállodában 
maximális segítőkészséget tapasztaltam, másnap reggel kocsival végigjártuk a 

környéket. Szerviz minden zárva, motoros bolt ilyen csapágyat nem tud felhajtani..az 
OMTC-nél meg még azt sem tudták mi a csapágy. 

Utazás előtt kötöttem assistancot, bár tudtam hogy ekkora távot nem fedez. 
Legbosszantóbb bennük, hogy azon kívül hogy küld egy trélert nem csinál semmit 
(fogalmuk sincs szervízhálózatokról, stb). azonnal küldte volna a kocsit, úgy kellett 

leállítani, hogy előbb mondjon árat. A 200ehuf kicsit soknak tűnt, mondott egy 
bizonytalan 130-ast azzal a feltétellel hogy az csak „valamikor” a jövő héten. 

Jah..eddig meg fizetni a szállást? Mikor kértem hogy újra beszéljen vele kicsit 
konkrétabb időpontért (mert ha arra vár hogy lesz egy fuvarja errefelé és majd talán 

felvesz …ha meg nem akkor bocs).. akkor már le is mondták. 
Kíváncsiságból felhívtam fel hívtam a  BMW Assist is, hátha van helyszíni szerviz 
kocsijuk, elvégre az egész ország tele ilyenkor motorosokkal. Vagy legalább van 

alkatrészük. Na kocsi az nincs, alkatrészt a rendes bolthálózaton belül tudnak rendelni 
hétfő reggel, pár nap alatt megjön és a legközelebbi (65 km) üzletben átvehetem (5-6 

nap szállás, meg oda-vissza út). Még megkérdeztem mennyi lenne nekik a 
mentés…Nagyon kedves volt, azt mondta megnézi, de nem fog tetszeni..mert még 

senkinek sem tetszett… tényleg..igaza volt..a 475 eHuf-os ajánlat tényleg nem tetszett)  
Telefon haza, saját kocsimon jön értem  szerelő barátom meg a barátnője, örülnek egy 

hétvégi Ausztriai kirándulásnak. Reggel kicsit városnéznek aztán feltuszkoljuk  a 
Bömöst a sima futóra. 

 
Ezzel négy embertől kevesebb meg se próbálkozzon egy ilyen magas tréleren (újfent 

köszönet a hotel segítőkész dolgozóinak)  . Ha kicsit lentebb engedem a keréknyomást 
akkor talán még a futó hátfalát is fel tudtuk volna hajtani, így csak felkötöztük. Szép 

kényelmesen 80-al hazagurultunk..(csak a klímám működött volna! ) de nem baj, 
hazafele minden második kút hidegvíz készletét kiittuk ☺. 


