
A GardenGate Kft. is jelen lesz a Budapest-Bamako futamon 
A GardenGate Adventure TEam, azaz Tóth László, Koltay Péter és Maszlák József 
képviseli a céget a megmérettetésen. A Budapest-Bamako rallyt már kilencedik 
alkalommal rendezik meg. A túra minden év januárjában indul Budapestről és körülbelül 
két héttel később Gambia fővárosában, Banjulban ér véget. Közben a versenyzők 
áthaladnak Magyarországon, Szlovénián, Olaszországon, Franciaországon, 
Spanyolországon, Marokkón, Mauritánián, Szenegálon, Gambia területén is. A táv közel 
8200 km. 
 

 
 
 



A megmérettetésre kétféle kategóriában is lehet nevezni: verseny- és túra kategóriában. 
A versenykategóriában a résztvevők más útvonalon haladnak és különböző feladatokat is 
meg kell oldaniuk a rally közben. Az indulók útjuk során adományokat is szétosztanak a 
helyiek között. 
Erre a célra rendez adománygyűjtést a GardenGate Adventure TEam is felhívásában: 
„2014. január 24-én újra elindul a Budapest-Bamako futam, idén immár 
kilencedszer. Ebben az évben Tóth László, Koltay Péter és Maszlák József is részt vesz a 
futamon a GardenGate Adventure TEam csapatukkal. Az útról mindennap friss híreket 
olvashatnak majd az érdeklődők a csapat hivatalos Facebook oldalán: 
http://www.facebook.com/GardenGateAdventureTEam 
A tagok kitűzött céljaik eléréséhez természetesen az Önök segítségére is számítanak, 
hiszen a legkisebb segítség is sokat jelenthet az út során! 
Igaz a sok kicsi sokra megy elv! 
 
1. Kisebb összegű anyagi szponzoráció: 
Meghirdettük a „Tankolj egyet, és ragassz egyet” akciót. Elképzelésünk szerint, ha 
egy adományozó a kisebb összegű anyagi támogatás mellett a csapat rendelkezésére 
bocsájtja a céges matricáját, azt felragasztjuk az autóra. Az út során reményeink szerint 
több esetben érdekes, különleges vagy meghökkentő képek készülnek, melyekből a  
támogatók olyan fotókat kapnak, melyeket később szabadon felhasználhatnak saját 
marketingcéljaikra. Ezért kérjük, hogy legalább egy-egy tankolásnyi üzemanyaggal 
támogassák utunkat. 
Ez kb. 100 Euro összeget jelent matricánként, melyet Forintban is szívesen fogadunk. Az 
alábbi gépsárkány várja a szponzorok matricáit és juttatja majd célba az adományokat. 
 

 
  
2.Adományozás: 
A Budapest-Bamako egyben egy humanitárius karaván is. Minden évben egy kamionnyi 
adományt gyűjt, és továbbít Afrika általunk is meglátogatott legszegényebb országaiba. 
Az adományok osztályozását, csomagolását, és célba juttatását az AHU, az Afrikai-
Magyar Egyesület intézi. 
A csapat idei célja iskolaszerek és számítástechnikai eszközök Gambiába juttatása, 
amelyeket több helyi iskolának fogunk átadni.  



Tervezzük néhány kisebb édességcsomag és gyermekjátékok eljuttatását egy csecsemő 
és gyermekotthonba is, ezzel téve szebbé az ott lakók mindennapjait. 
 
A GardenGate Adventure TEam tagjai ezért ez úton kérnek mindenkit, hogy aki olyan 
elfekvő számítástechnikai eszközzel rendelkezik, amelyre már nincs szüksége, de még a 
jelen körülmények között használható, elfut rajta akármilyen régi Windows verzió és az 
alapműveletek elvégzésre alkalmas, (Commodore 64-est nem kérünk!!! :-)) kérjük 
juttassa el hozzánk. 
 
Ami még hasznos lehet: olyan alapszerszámok, amellyel egy Afrikai ember, bármiféle 
termelő, pénzkereső munkát tud végezni. Kincset ér egy fűrész, egy ásó, egy használt 
fúrógép. Esetleg száraztészta, főzelékkonzerv, levespor. Továbbá várjuk olyan 
támogatóink jelentkezését, akik tudnak segíteni (esetleg valamilyen céges keretükből) 
füzetek, tollak, színes ceruzák megvásárlásában. A kocsihoz használt szerszámokat és 
pótalkatrészeket érkezéskor egy helyi szegény mesterember fogja kapni, ezzel is 
megkönnyítve egy család életét. 
 
3.„Útmenti” ajándékozás (petit cadou) 
Ahogy a team tagjai a fekete Afrika felé haladnak, mindenhol csapatokba verődött 
gyerekek szaladnak a kocsik mellett, és apró ajándékokat várnak. Leginkább egy kis 
csokoládét, cukorkát. Szívszorító látvány és nincs az az ember, aki ne adna valamit. 
Viszont a legnagyobb zsák is kiürül egyszer! 
Csokik, cukorkák, használt matchbox a kisfiúknak, pici plüssfigura a kislányoknak. Bármi, 
aminek egy kisgyerek egy pillanatra is örülni tud! 
 
Ha valakinek marad otthon karácsonyról szaloncukor, azt is nyugodtan eljuttathatja!  
A másik célcsoport ebben a kategóriában az alkalmi segítők, útbaigazítók 
megjutalmazása, és a korrupt rendőrök lekenyerezése. A csapat tagjai kérnek mindenkit, 
hogy nézzenek szét otthonaikban! Jól jöhetnek reklámtollak, pólók, apróbb ajándékok, 
amelyek csillognak és fényesek. 
 
4.Szurkolás! 
A csapat tagjai kérnek mindenkit, hogy szurkoljanak a sikeres célba érésükért!  
Később kövessék nyomon a csapat Facebook oldalán az utat!!!!! 
http://www.facebook.com/GardenGateAdventureTEam 
 
A rajt 2014. január 24-én 14.00-tól a Kongresszusi Központ parkolójából lesz. (BAH 
csomópont). Az idén 150 csapat vág neki az útnak; lesz ott mindenféle csodabogár. 
Többek között AVIA, Skoda 120L, Lada 1200, Citroen CV2, Jawa 350-es oldalkocsis 
motor……... A gyerekeiket se hagyják otthon!  
Az adományokat legkésőbb január 18.-ig várjuk. 

Támogatóink: Nextwood Trade Kft., Rapid Intertransport Kft., Ostoros Novaj Bor Zrt, D 
ZS Autó Kft., Flott Trans Kft.,  Agria Merci Kft. 
 
 
Köszönettel: 
 
A GardenGate Adventure TEam tagjai: Tóth László, Koltay Péter, Maszlák József 


