
1000 bringa Afrikának
AZ ADAB EGYIK NAGY CÉLJA, HOGY AFRIKA LEGSZEGÉNYEBB ORSZÁGAIBA 1000 DARAB 
BRINGÁT JUTTASSON EL. A TERV AZ, HOGY A BICIKLIKET ADOMÁNYOKBÓL ÉS SAJÁT 
TŐKÉBŐL ITTHON GYŰJTSÜK ÖSSZE, ÉS KAMIONNAL ELSZÁLLÍTSUK AFRIKÁBA.

Ez a gondolat az ADAB születésével majdnem egy idős. Miután a Budapest-Bamako Ralit autóstoppal és hátizsákkal 
végigcsináltuk, majd hazajöttünk, azon gondolkodtunk, hogy a filozófiánkul választott elméletnek – miszerint utazni 
tudatosan és koncepcióval kell – mennyire felelünk meg. Az adab szerint az utazó nem kizsákmányolja az éppen 
aktuális környezetét, hanem legalább annyit ad, mint amennyit felhasznál. A rali alatt mi viszont inkább csak beszívtuk 
Afrikát, de vissza nem sokat adtunk. Aztán egyik este egy körlevelet olvastam:

„Eritrea a világ legszegényebb országai közé tartozik. Ebben a szegény afrikai országban a hadiözvegy nők, a 
gyermeküket egyedül nevelő anyák a legszegényebbek. 1979-ben a katonaviselt nők által alapított nőszövetség, a 
HAMADE azon gondolkodott, hogy vajon mi biztosíthat megélhetést és megbecsülést a falvakban élő nőknek, az 
egyedülálló anyáknak...? A válasz: a szamarak! 

»Tiblets, a 48 éves asszony valaha végletekig elcsigázott ember volt: elhagyta a férje, így egy súlyos vizeshordót cipelt 
naponta a folyótól a faluba egy kis aprópénzért. Pirkadatkor a szomszédba járt kölest koldulni, és kövek között őrölte 
lisztté azt a maréknyi magvat, amit sikerült összekéregetnie. Gyakran csak egy csomónyi köleskását tudott enni adni két 
fiának és három lányának. Aztán egyszer csak ott állt előtte Tsadu, a szamár, amelyet ajándékba kapott. Olyan szerény 
igényei voltak, hogy a szavanna sovány füve is elég volt, hogy felnőjön. Egy év után aztán Tsadu megellette első kicsinyét. 
Tiblets a piacon adott túl rajta. A kapott pénzből két kecskét vásárolt, amelyek tejét a faluban árulta. Az így szerzett 
nyereségből aztán két tyúkot vett. Tsadu eközben egyszerre négy vizeshordót vitt haza a folyótól. Tiblets eladta a víz egy 
részét, a maradékkal pedig guavát, tököt, babot és cukkinit termesztett a kertben; a gyerekek így végre megint háromszor 
ehettek mindennap. Tiblets kibérelt egy darab szántóföldet, rajta már kölest termeszt, és a jobb években többet arat, mint 
amennyire szüksége van a túléléshez. 

Korábban Tiblets naponta legfeljebb két nakfát, átszámítva tíz eurocentet keresett; ma már naponta az 50, néha akár a 
100 nakfát is eléri bevétele. Az elcsigázott koldusnőből üzletasszony lett.«

1995 óta a HAMADE több mint 5500 szamarat ajándékozott eritreai nőknek. A súlyos szegénység nem csak segélyekkel, és 
nem csak külső erővel győzhető le. Ésszel is.”

Ebben az időben már leginkább bringával jártunk mindenhova. És egyik este ez a három dolog egyesült a fejünkben. 
A bicikli talán jobb is, mint a csacsi, mert enni sem kér, igaz, kell hozzá egy kis emberi erő.

Most megkezdjük a több, mint egy éves gyűjtési időszakot, aztán 2011 év elején megpróbálunk egy kicsit visszajuttatni 
abból a rengeteg pluszból, amit nyugat-afrikai utunk alatt kaptunk, hogy ezzel az úttal is rengeteget kapjunk, és 
elinduljon egy végeláthatatlan folyamat... :)

A szállítás részt is magunk akarjuk megszervezni és lebonyolítani. Ellenállhatatlan vágyat érzünk, hogy egy kamionnal és 
1000 bringával átszeljük az afrikai kontinenst, és olyan blogot írjunk belőle az ADAB-on, ami talán másoknak is kedvet 
ad egy kis tudatos utazgatásra.

Ha bármilyen módon segíteni szeretnél, ne habozz, 
keress meg minket az info@adab.hu címen, vagy 
itt a helyszínen. Add meg elérhetőségeidet a velo.
hu stand melletti infopultunknál és megkeresünk 
mi. ;) Szívesen vesszük feleslegessé vált bringák, 
alkatrészek, önkéntes munka és anyagi segítség 
felajánlását.



FN, ARAB SZÓ. 1. TÖRTÉNELMI IRAKI ROMVÁROS, MÁSIK NEVE BISMAY. 2. JÓ MODOR; 
A KORÁNBAN ELŐÍRT ÉLETFORMA. AKI AZ ~ SZERINT ÉL, SEGÍTI AZ UTAZÓT, VENDÉGÜL 
LÁT AZ ŐSI HAGYOMÁNY SZERINT. 3. ERŐ, ENERGIA, AMI A CÉLTUDATOS UTAZÁS MINDEN 
FAJTÁJA MÖGÖTT MEGHÚZÓDIK. 4. ~.HU  UTAZÓPORTÁL. LÁTOGATÁSA AJÁNLOTT 
MINDEN TUDATOS UTAZÓNAK.

Manapság az utazás szerepe megváltozott az emberek életében, ami önmagában nem gond, viszont szerintünk ez nem 
a jó irány. Azzal, hogy valaki úgy látogat meg egy idegen helyet, hogy ott a fényképezőgépét kattogtatja, a szállodák steril 
környezetében tölti az ideje nagy részét, majd pár nappal később már rohan is a sokszor több ezer kilométeres távolságban 
lévő hazájába, kizsákmányolóvá válik, mivel mindent elvesz, de semmit nem ad. A pénzt nem lehet egyenrangú 
fizetőeszköznek tekinteni. Ugye, Te is sokszor hallod, hogy „Minden pénzt megért ez az utazás!”, mivel pénzzel nem kifejezhető 
mindaz a plusz, amit a környezet, az ottlét, az emberek kedvessége, a kaland és a feltöltődés adott. Ezt a helyiek is így 
érzik. Azzal, hogy a turisták mindent pénzzel vesznek meg, maguk változtatják a helyet és a helyieket pénzéhessé, mivel 
ez válik számukra az értékmérővé. A szufi utazáskultúrában kulcsfontosságú a vendéglátás, meghatározott szerepe van 
vendéglátónak és vendégnek. Ők ketten együtt alkotják azt a rendszert, ahol az energia egészséges áramlása nem törik 
meg, illetve a hely értéke sem rombolódik. A vendéglátó megtisztelve érzi magát a vendég érkeztén, mert az olyan 
dolgot hoz a házába, ami az Ő életében nincs meg. A vendég pedig az otthon biztonságát kapja a hosszú út alatt 
vendéglátójától. Az utazó mesél, a házigazda hallgat. A vendéglátó étellel kínálja az utazót, az utazó pedig megosztja 
mindazt az energiatöbbletet, amit az út alatt összeszedetett. Ez manapság már csak azért sem jön létre, mert a turisták 
nem tudnak beleilleszkedni egy távol hely atmoszférájába, mivel repülővel, nagyon rövid idő alatt kerülnek oda, és mire 
aklimatizálódnának, már mennek is haza. Nem csoda hát, ha a helyiekkel nem tudnak egy hullámhosszra kerülni. A helyiek is 
csak azt látják, hogy a pénzét költeni ment oda, ők pedig ebben szívélyesen segítenek majd.

Az ADAB célja, hogy olyan projekteket karoljon fel és segítsen a megvalósulás útján, melyek megfelelnek filozófiánknak, 
amiknek valamilyen közösségi érdeket szolgáló, vagy mások számára is értékteremtő célja van. Nem feltétel, hogy ezek 
utazás és a közlekedés alternatív módjai köré csoportosulnak.

ADAB történelem
Az ADAB, mint weboldal 2007. decemberében indult útjának. Célja az volt, hogy a Budapest-Bamako Rali hátizsákos 
élményeit megossza a családjainkkal és a barátokkal. Váratlan sikere lett köszönhetően a rali körüli médiaforgatagnak, 
szóval folytatni akartuk. A cél az lett, hogy az oldal utazók blogjait gyűjtse egy helyre. Ezen felindulva megszerveztük és 
leindultunk második nagy utunkra, amit manapság már csak „Majdnem Kína”-ként emlegetünk, mivel eredeti célja 
– hogy elmegyünk autóstoppal a pekingi olimpiára – meghiúsult. Kína határáról diplomáciai okok miatt vissza kellett 
fordulnunk. 2008. őszétől igyekeztünk az oldalt úgy átalakítani, hogy bárki blogot tudjon vezetni, mi pedig a tőlünk 
telhető legjobb formában segíteni tudjuk. Így tavaly év végétől olyan utakról olvashattok az oldalon, amit már más 
utazók szerveztek, vittek véghez és írtak el. Ezek közül az egyik a 100 nap bringa volt. A csapat útja Európai legészakibb 
pontjáig vitt két keréken, bemutatva az oda vezető utat. Az út pozitív példája azoknak az expedícióknak, melyek 
megvalósulásához mi is segítséget tudott adni. 2009 tavaszán útnak indítottuk az Adabus szolgáltatásunk, ami egy online 
utazásszervező és útitárskereső, valamint programajánló alkalmazás. Nemrég elindítottuk a Napi Adab-ot, ami napi 10 
percben hivatott megosztani olvasóinkkal a világ kulturális érdekességeit. Azt szeretnénk, ha az oldal szerkesztéséhez 
minél több olvasó is kedvet kapna - és persze Te is. Szóval, ha érzel ambíciót magadban, osztozz velünk abban a remek 
érzésben, hogy tartalmas szórakozást kínálsz másoknak. Legfrissebb előrelépés, hogy az ADAB hamarosan alapítványi 
formában folytatja tevékenységét.

A legújabb projektünkkel, az „1000 bringa Afrikának”-
kal pedig kilépünk a virtualitás világából és igyekszünk 
olyan programokat szervezni, amiben mindenkinek 
lehetősége van részt venni. Ilyen volt a 2009 őszi 
bicikliverseny. A rendezvénysorozat 2011. év  
elejéig folytatódik. Addig pedig kitalálunk  
valami újat. ;)

Adab (بدأ) [ɑ dɑb]


