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Nyolc keréken a világ körül
Megéli az álmát a Székelyföldön is állomásozó Petra Schümann
• Eladta vállalkozá-
sát, lakását, és egy 
katonai teherautót 
vásárolt, majd világ 
körüli útra indult az a 
németországi nő, aki 
az elmúlt időszakban 
Bögözben pihent meg. 

F Ü L Ö P - S Z É K E L Y  B O T O N D

S okszor migrén gyötörte fi a-
talabb korában Petra Schü-
mannt, ami csak szép időben 

enyhült, ezért már akkor igyekezett a 
déli országokba kirándulni kikapcso-
lódás céljából – mesélte lapunknak. 
Utazni tehát mindig is szeretett, az 
utóbbi években azonban már egyre 
erősödött benne a vágy, hogy szakíta-
na eddigi életvitelével; erről családját 
is tájékoztatta. Nem sokat gondolko-
dott ezután, meghirdette eladásra né-
metországi lakását és könyvelőirodá-
ját, ahol huszonöt éven át dolgozott. 
A pénzből egy nyolckerekű katonai 

teherautót vásárolt, és meg is kezdte 
annak átépítését, hogy lakható és biz-
tonságos legyen. Napelemeket szerelt 
fel a járműre, hiszen a kályhája, mo-
sógépe és egyéb háztartási eszközei 
árammal működnek. Persze a rossz 
időjárásra gondolva generátort is vá-
sárolt. A teherautóban egy daruval 
emelhető kvadot is szállít, ami azért 
lényeges, mert ha megáll egy helyen, 

akkor a kisebb járművel könnyedén 
bejárhatja a vidéket.

Júniusban indult útnak Petra Schü-
mann Németországból, és eddig nem 
voltak különösebb problémái. Gondot 
csak a járványügyi helyzet miatti kor-
látozások okoznak, hiszen bizonyos 
országokba nem egyszerű így bejutni, 
ezért folyamatosan újra kell tervez-
nie az útvonalát. Mostani elképzelése 

szerint Bulgárián áthaladva Görögor-
szágba szeretne eljutni, ahol tavaszig 
maradna. A következő terv már Ázsia 
felfedezése, ahol szintén eltöltene né-
hány évet. „Nem valószínű, hogy mos-
tanában hazamegyek, de hová is men-
nék, hiszen mindenemet eladtam” 
– jegyezte meg nevetve. Azt ajánlja 

mindenkinek, aki hasonló álmokat 
dédelget, hogy egy percig se gondol-
kozzon, rögtön induljon útnak, amint 
teheti. Határozott véleménye, hogy 
nem kell több pénz ehhez sem, sőt in-
kább kevesebb, mint ha valaki helyhez 
kötötten szeretne élni. Persze akinek 
nincsenek erre anyagi lehetőségei, az 
megteheti, hogy egy-egy országban 
többet marad és munkát vállal, ösz-
szegyűjtve ezáltal a pénzt a továbbha-
ladáshoz. Biztonságáért nem 
aggódik, mint mondta, a la-
kásból kilépve is történhet baj, 
ezért nem szabad teret enged-
ni a félelemnek. Arra is kitért, 
hogy egyelőre tudja tartani a 
kapcsolatot családtagjaival, 
így könnyebb, viszont ez Ázsiában 
már nem biztos, hogy ennyire egysze-
rű lesz. Éppen ezért tart is némileg a 
magánytól, de úgy érzi, hogy a szabad-
ság, az egyedül meghozott döntések és 
a kaland úgyis megéri.

Némi javítást igényelt a járműve, az 
ugyancsak Németországból Székely-
földön ragadt Jürgen Hausdorf  pedig 
felajánlotta segítségét, ezért is állt 
meg Bögözben. Hamar össze is barát-
koztak, hiszen Hausdorfnak is hason-
ló tervei vannak, ő Afrika körüli útra 
szeretne menni. 

A teherautó lett az otthona 
Petrának, aki szabadnak érzi 
magát
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