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Sun, May 30, 2010 at 6:20 PM 

Kedves Mindenki! 
  
Mivel egyénileg lehetetlen így megpróbálok együtt nektek időnként valami beszámolófélét írni El Camino utunkról. 
  
0. Nap:  
BP- Paris,  Áronnak megmutatni, mert még nem volt ott. Ez sikerült, mindet gyalog bemelegítésképpen. 
 
1. Nap: (Roncesvalles) 
Ébresztő 4.00kor.  Paris-Bayonne repülő, már 8.30-kor ott voltunk. Elvben innen vonattal kellett volna St Jean-ba menni, be úgy tűnik arra járt az 
MSZP mert a síneket felszedték. De busz járt. Így du 2.00-re oda is értünk. Itt kezdődik hivatalosan az El Camino. Infó irodában mondtuk hova 
akarunk eljutni még ma. Mondták, 2 út van. Mind a kettő 27 km. Az egyiken 1400 méter a szintkülönbség, a másikon 1100. Az elsőt nem lehet 
megcsinálni sötétedés előtt, de félúton van egy szállás, de az sajnos megtelt. A másik utat se tanácsolják, mert azt se igen lehet így megtenni. Mondtuk mi 
lenni magyar vitorlázó fasza-gyerekek, és rögtön el is indultunk. Ja, indulásnál megmértük magunkat a reptéren. Áron 99kg es 14 kg a hátizsákja. Én 
79kg és 12 kg a hátizsákom. Áron hihetetlen mi minden ökörséget hozott. Pótcipőt, kenceficék tömegét, stb. Lesz mitől megszabadulnia! :) 
 
Szóval elindultunk. Én valahogy abban a felfokozott állapotban voltam mikor éreztem, hogy rengeteg energiám van. Nyomtam, mint a meszes és az 
Áronnal megbeszéltük majd bevárom. Ja, bevártam a célnál! :) A sík terepen a mobil gps-e szerint 2.2-2.6 m/s-el mentem, míg az emelkedőn 0.9-1,6-al.. 
Így 5 óra 20 perc alatt megtettem az utat. Néztek is a szálláson. De hát magyar vitorlázó fasza..... Már tudjátok. Áronért aggódtam egy kicsit, mobilon 
tartottuk a kapcsolatot (Áron, hol vagy.  Az erdőben bakker!). Szóval ő is megérkezett este 9.00 körül 7.00 óra alatt teljesítve a távot.  Nem is rossz, 
amilyen kényelmesen megy.  Meleg víz már nem jutott, de azért zuhanyoztunk, majd horpasztás a konténerszálláson. (még 3 konténerrel arrébbról is 
lehetett hallani a horkolást. Viszont csak 6 euro éjszakánként! 
 
2. Nap. (Larrasoana) 
Egy laza 29km volt mára a penzum. Kényelmesen indultunk reggel 8.00kor, úgy 9.00 körül találtunk egy reggeliző helyet, addig együtt mentünk. Én 
aztán tűz. Megint jól ment kb. délig. Akkor kezdtem éhes lenni. De kaja nem volt nálam, mert vasárnap volt és minden zárva. Piám az volt. Így kora 
délutánra már elég nyűgös kezdtem lenni, de így is 3-ra befutottunk a mai faluba. Áron egy órával később. Határozottan felgyorsult. Csak reggel, míg én 
15 perc alatt elkészülök, neki ez 50 perc. Embert nem láttam meg soha ennyit tetvészkedni. 
  
Lábamon a vízhólyagok száma több mint az ujjaké! De csak a derekam fáj, az is, csak ha mozgatom. Gyalogláskor pl. nem. 
  
Holnap laza 17km a penzum és délután megnézzük Pamplonát. Azt tervezzük, hogy ott alszunk, és holnapután kora reggel megyünk tovább. 
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Üdv mindenkinek.  
Az El Camino Zarándokok! :) 
 
 
 
Camino 3. nap  Mon, May 31, 2010 at 3:15  (Cizur Menor) 
 
Ma egy lazább napot tartottunk. Bár reggel 5-kor felébresztettek a többiek, így kénytelenek voltunk mi is 6-kor felkelni. Végül is egy kiadós reggeli után 7 
körül elindultunk. Irány Pamplona. Ez laza 18 km, amit már 11-re abszolváltunk is. Ma együtt gyalogoltunk, nem siettem. Megnéztük alaposan a várost, 
elég érdekes. Sok volt a király és minden katolikus. Ez is az is. Utána az első faluig mentünk, mert már kellett mosni, meg az úton utána vagy egy 600 
méter szintkülönbségű szakasz azt inkább holnapra hagytuk. Így ma laza 22km-t teljesítettünk, és délután van egy kis pihi. Én 10 perc alatt kimostam, de 
az Áronnak ez háromnegyed óra, olyan akkurátusan csinálja. 3 póló és 3 alsógatya. Bakker, látszik, hogy nem vitorlázó.  És hozott mosószert is! ;) nekem 
ehhez egy adag tusfürdő is elég volt. Most kenceficézi a lábát, hozott rá nemtudom-én hány krémet, olajat, stb. Pedig fölösleges. Nekem a hólyagjaim 
mind egyesültek egy nagy hólyaggá, ja mint a szakszervezetek, de nem fájnak és nem is zavarnak. Loska doktor biztosan tudja ennek pontos 
magyarázatát, de olyan mintha nem is lenne.... míg gyaloglok,  De amint papucsba bújok megint kellemetlenek. De legalább nem olajozom őket, 
elmúlnak maguktól. Mellesleg nem fáj semmin, minden ok.  
 
Holnap kicsit macerásabb lesz, nagy emelkedők, meg hosszú út, de hát mi ugye magyar vitorlázó faszagy.... de ezt már úgyis tudjátok.  Komolyra 
fordítva. Tök jó ez a túra, de akit ettől megszáll az ihlet, a szentlélek vagy a vallásosság, az lökött. Komolyan! Szerintem a régi zarándokok is csak csóró 
vándor-kéregetők voltak. Vagy valami hasonló. 
Na, megyek, mert a mosó.medve-Áron meg elkoptatja a ruhákat. Viszont hozott csipeszt, ez jó! És ma fog könnyíteni a hátizsákján is! Egy drogéria 
megélne abból, amit ki fog dobni. Ja és lesz benne új cipő is. Ja, de hát felesleges.... 
Hát ennyit mára a 3. gyaloglós napon.  Üdv mindenkinek!  

 
 

Camino 4. nap Tue, Jun 1, 2010 at 3:40 PM   

Halihó mindenki! 
Tegnap az Áron úgy döntött, hogy korán felkel és elindul, és majd én utolérem. Fel is kelt fél 6-kor, én meg negyed hétkor, de egyszerre indultunk. A 
pöcsölés csúcsa. A kijáratnál botlottam bele éppen kelet fele hajlongott. Gondoltam magamban, nem lesz ez így jó, Mekka fele, meg félreértik. De csak a 
cipőfűzője kötődött ki 10 lépés után. Viszont dicséret illeti, mert határozottan felgyorsult. Így megfogadva Jancsi Zoli tanácsát ?és még hogy senkire se 
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hallgatok, bakker? az első 2 órát együtt mentük, végig fel valami 500 méteres szintkülönbségű kaptatón. Túlértünk hát a Pireneusokon és minden 
megváltozott nagyon hirtelen. Egészen más a táj, vörös a föld, sok a szőlő meg gyümölcs meg olíva ültetvény meg meleg és napsütés van, úgy 28-29 fok. 
De szél is, így no gond. Ma kb. 32 km-t tettünk meg, hét óra alatt. Meg is dicsért minket a fogadós néni hogy jó ritmusban jöttünk. Még mehettünk 
volna egy faluval tovább is, de az már nagyon nem esett volna jól. A mai nap különösen a régi római úton való gyaloglás (tényleg az eredeti) nem esett 
jól, mert az egyenetlen kövek tiszta kikészítik az ember bokáját és térdet. Az Áron ma reggel fájdalommal megvált néhány felesleges dolgától, mint pl. 
vadi új, de használhatatlan cipőjétől, stb. Kezd belejönni. 
Na, most pihi meg ilyesmi. Holnapra is legalább 30-35 km-t tervezünk.  Alább nem adjuk, hiszen mi Magyar Vitorlázó... de ezt már tudjátok. 
Üdv, a Zarándokok. 
 

Camino 5. nap  Wed, Jun 2, 2010 at 1:48 PM  (Los Arcos) 

Ma megint úgy 30-31 kilométert tettünk meg.  A mai gondolataimat összegzem alább. 
 
TUDOMÁNYOS PROBLÉMA.  
Hogyan lehet nap-védelmet csinálni, hogy a napkrémet az ember se perc alatt kiizzadja, a sapkát meg nem lehet úgy beállítani, hogy az orrodat, tarkódat 
meg még a vádlidat is védje. Na, erre majd kérek egy EU kutatási támogatást. 
 
TUDOMÁNYOS MEGFIGYELÉS.  
A gyalogútnál nemcsak a távolság és a meredekség a lényeges, hanem legalább ilyen fontos az út minősége is. A nagyon kavicsos tiszta térdölő, a 
legrosszabb meg a régi valaha volt macskaköves jellegű, mert az meg csúszik is. Én ezt az infót is betenném a térképekre. 
 
TUDOMÁNYOS MEGFIGYELÉS 2.  
Rájöttem, hogy az apátok miért építkeztek olyan magas dombtetőkre. Kedvükre mulathattak egész éjjel a megtermelt borból anélkül, hogy a falu népe 
ezt megtudta volna. + a koldusoknak nem volt erejük felmenni oda kéregetni. 
 
TUDOMÁNYOS MEGFIGYELÉS 3.  
A tegnapelőtti szállásadó nénihez befizettem a Loska doktor urat egy továbbképzésre. Olyan ügyesen bánt el mindenfajta láb nyavalyával hogy az csak 
na. És senki se panaszkodott, mert már másnap odébb állt. Azt az attrakciót mikor valakinek a láb-körme alól kiszívott valami piros löttyöt, majd 
ugyanoda valami másik piros löttyöt befecskendezett vagy 30-an bámulták! Komolyan. Hogy a pasas tudott e másnap menni aztat nem tudjuk. 
 
TUDOMÁNYOS MEGFIGYELES 4. (TÉNY) 
Én a mai napi penzumot 6 és fél óra alatt teljesítettem (tudjátok magyar vitorlázó fasza...). 
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Az Áron is jól jött de mögöttem vett talált egy rövidebb utat. Komolyan. Még mindig jön de állítólag már csak 3km-re van innen. 
 
MEGFIGYELÉS AZ ÉLETBŐL.  
Eljöttem egy olyan kút mellett, aminek az egyik csapjából finom hideg víz folyt, a másikból meg bor. Tényleg. Klassz vörös, olyan 1500ft minőségű. 
Csak az volt kiírva hogy lehetőleg palackkal ne vigyenek belőle, de mindenki annyit ihat amennyit akar. Meg sor se volt. Mondhatom a 3 kortynál 1 perc 
alatt volt hatása és fél órán át kóvályogtam. 
 
 
 
A NAP BÖLCSESSÉGE.  
Ha nem brunyálsz eleget akkor igyál, mert a kiszáradás első jele. Ha reggel nem megy a nagydolgozás, akkor tutti kiszáradtál, mert a vizet a szervezet 
onnan is elvonta. 
 
 KORSZAKALKOTÓ TUDOMÁNYOS ELŐRELÉPÉS   
Ma tanúja lehettem a Da Vincit meghazudtoló tudományos felfedezésnek, tudományos technikai forradalom csodájának. Láttam egy olyan hátizsákot, 
amit nem a háton kell hordani!! Tényleg. Ez a hátizsák és a riksa keveréke. Van két kis kereke és azon gurul. Hevederekkel fogod be magad elé, mintha 
szamár lennel. Egy házaspár gyalogolt ezzel. Az asszony egy szál bottal, a férfi meg befogva a guruló hátizsák elé. Csoda volt! 
  
Most különben Los Arcos nevű faluban vagyunk. Kemény 8 petákért alszunk 10-en egy szobában. De rend és fegyelem van, mert két idős német 
asszony manageli a helyet. Tüchtig az egész. 
 
 Na, majd holnap folytatom, ennyi mára, mert állnak mögöttem sorban az internetért. Üdv mindenkinek! 
 
Ja, na, még egy. A gyaloglók (és nem sétálók, bakker, Timu) fajtái. 
(1.)  az igazi zarándok gyalogló: mint mi, viszi minden cuccát, és napi minimum 20 km-t tesz meg. 
(2.)  könnyített gyalogló:  Összeállnak 4-5en kocsival viszik a cuccot, és a vezetést rotálják. Így 4-5 naponta jut egy vezetéses-pihenéses nap valakire. 
(3. ) A turista gyalogló. Busszal jönnek, és egy parkolóban kirakják, hogy itt gyalogoljon a Caminon 10km-t es meglesz az életre szóló élmény. 
(4.)  A Japcsali turista. Kiküldik a buszról a parkolóban, hogy fényképezze már le azt a sok hülye gyaloglót. 
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Camino 6. nap  Thu, Jun 3, 2010 at 2:17 PM  (Logrono) 
 
Halihó! 
Ma egy rövidebb nap volt, mert csak 28-29km-t tettünk meg viszonylag lapos terepen. Azért nem többet, mert a következő falu innen 13-14 km és 40+ 
km-et egyelőre nem akarunk még bevállalni. Még.  Ez ma könnyű falat volt, én 5 óra 10 perc alatt abszolváltam, az Áron 6 óra50 alatt. Most megy a 
mosás, géppel (naná, majd kézzel mosunk). Még időben jött az Áron, mert simán elindítottam volna mosópor nélkül! 
 
MIÉRT IS CSINÁLOM A CAMINOT.  
Na, gondolom, ezt mindenki felteszi magának. Én egyértelműen sport-teljesítményből. Ha viszonylag rövid a táv, akkor nagyon gyorsan akarok odaérni, 
és majd erő-próbálónak hosszúakat is szeretnék menni. Klassz érzés, hogy mikor egy rakás ember indul 6- fél 7 körül, úgy fél 10 körül már tök egyedül 
vagyok, senkit se látok mögöttem és elsőnek érek be a következő falukba. Nekem ez tök élvezetes. És útközben vannak kis csaták. Pl. ma egy ázsiai 65 
év körüli muksóval vívtam ilyet, egymás mellett mentünk úgy fél órát, egyre gyorsabban. A muksó vasággyal és 20 napi hideg élelemmel se volt több 50 
kilónál, és bazi fürge volt. Gondoltam, ennek fele se tréfa, nehogy már egy Magyar Vitorlázó F gyereket itt egy nyugdíjas alázzon. De nem ment. 
Tudtam, hogy apróságok fognak dönteni. És így is lett, én bírtam tovább brunyálás nélkül! Egy brunyálás 30 másodperc és 10 percnyi pszichológiai 
előny. A mai városba már fél órával később ért be, mint én (láttam, mert az Áronra vártam a hídnál). Mellesleg emelkedőkön - a rövid láb előnye - 
verhetetlen vagyok!  Komolyan!  Meg szerénységben, de ezt már mind tudjátok. 
 
A NAP TUDOMÁNYOS FELFEDEZÉSE.  
A nők nem brunyálnak! Az úton lépten-nyomon lehet férfiakat pöslenteni látni, de nőket nem! Ebből közgazdász logikával csak egy dolog következhet: 
a nők nem brunyálnak! Szenzáció! 
 
MAI TUDOMÁNYOS KISÉRLET.  
Az elmélet: az emberek haja Magyarországon a levegőszennyezés es a sok hajmosás miatt zsírosodik baromira. Tehát mint minden jó tudós, magamon 
fogok kísérletet végrehajtani. Nem mosok hajat 4 hétig (amúgy sincs samponom), csak vízzel fogom öblíteni. Azt várom, hogy semmivel se lesz 
zsírosabb és koszosabb, mint otthon 3-4 nap után. Ha meg igen, akkor azt mondom, zselézem. 
  
TUDOMÁNYOS MEGFIGYELÉS.  
Komoly! A tudomány jelenlegi állása szerint az emberek azért nőnek egyre magasabbra, mert egyre jobban táplálkoznak, laknak, stb. De ez marhaság. 
Most jöttem rá!  Ez azért van, mert míg mezőgazdálkodtak, a kis termet nagy előny volt. Kinek könnyebb kapálni, gyomlálni, krumplit szedni? A 
magasnak vagy az alacsonynak? Ki tud többet menni egy lóval a kicsi vagy a nagy? Stb., na, ugye! Ez nem a táplálkozással függ össze.  
Figyelem: COPYRIGHT az enyém! 
  
MIBŐL FOGOK MEGGAZDAGODNI.  
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Kit-Kat és Ice Tea reklámból. Útközben a kit-kat messze a legjobb energiaforrás, minden másnak van hátránya. Inni meg a fél ice tea - fél víz a legjobb. 
A többi vagy túl tömény, savas, íztelen, fosást okoz, stb., na, ezt a tapasztalatot fogom eladni. 
 
Ma különben egy luxus tömegszálláson vagyunk. 30 ágy egy szobában, de márvány a fürdőszoba meg ilyesmi. 10 peták.  Ja, és akit érdekel Logrono-ban 
vagyunk. Tök száraz napos az idő, max 26 fok. Ideális.  
 
Holnap 30-35! 30 fok lesz. Izgi lesz! És szeretnénk legalább 35km-t menni, meglátjuk hogyan sikerül.  Kíváncsi vagyok, az Áron hogyan fogja bírni a 
meleget. 
 
Hát ennyit. Csá mindenkinek. 
  

 

 

6. nap / ≈170 km
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Jobbról (Franciaország felől) balra megyünk.  A 6. napon Longrono-nál (piros nyíl) 
vagyunk.   A cél (B) Santiago de Compostella.  Hivatalosan ott ér véget az El Camino.  
Viszont szeretnénk lemenni Finisterra-ba (C) a tengerhez, ami még egy további  90 
km.  Santiagóig 810 km, Fisterraig összesen 900 km.  Majd meglátjuk. 



 
 
 
 
 
Camino 7. nap  (@ 200km)  Fri, Jun 4, 2010 at 3:48 PM (Azofra) 
 
A mai nap még tegnap elkezdődött mikor a szálláson 2-3 nyugdíjas spanyol becsiccsentett, és alig lehetett lelőni őket, hogy már aludnánk. Éjszaka meg 
nagy zajjal többször felkeltek brunyálni, így keveset aludtunk, viszont kicsit 6 előtt már el tudunk indulni. 
 
Az tudni kell, hogy itt a napidő úgy két órával később van, mint a tényleges idő, így du 2 és 5 között van a legmelegebb. Ma úgy 33 fok. 
  
A mai penzum nekem 29/35, míg az Áronnak 33/35. Az első szám a gyaloglás közbeni Max hőmérséklet, a második a megtett kilométer. Szóval húzós 
nap volt. Én 7 óra 20 perc alatt tettem meg a távot, az Árcsi 2 órával többel. Én még a kritikus óra körül beértem a szállásra, de az Áronnak 2 órát 30 
fok feletti hőmérsékleten kellett gyalogolnia. És jól bírta, csúcs teljesítmény. Komolyan. Az igazság szerint nekem se esett volna már jól többet 
gyalogolni. 
 Most egy 30 fős faluban vagyunk, ahogy az egyik istállót átalakítottak egy oázisszerű szállása. 2 személyes szobák, hideg vizes szökőkút, amiben 
mindenki a lábat áztatja és üdítőt szürcsölget. Meg csomó internetes terminál, mindez kerek 6 petákért! 
  
Ma nem volt időm filozofálgatni, lekötött az erőltetett menet, de aki hiányolja, ígérhetem, holnap próbálkozom ismét. Az emberi növekedésemmel 
kapcsolatos felfedezésemet kritika érte, így annak tökéletesítésén fogok dolgozni. Ha megy. 
  
A táj különben csodaszép, a földek megműveltek, a falvak általában nem szegények, ahol bor-termelés is van meg olíva ipar azok kifejezetten jómódúak. 
  
Csá mindenkinek.  A Magyar Vitorlázó Faszagyerekek ezt is jól bírták! 
 
 
 
Camino 8. nap   Sat, Jun 5, 2010 at 3:12 PM  (Villamajor del Rio - 15 lakosú falu) 
 
Laci 28 / 35, Áron 31 / 35. 
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Na, ez volt eddig a legelcseszettebb nap. Már amikor kiléptem az Albergue (szállás) ajtaján éreztem, hogy se kedvem, se erőm, se szándékom nincs 
menni. Inkább még visszafeküdnék horpasztani egy kicsit. Gondolom ez volt az első holtpont. Ráadásul úgy 30 kilométer tájban kiderült, hogy 
elcsesztem tegnap a számolást és nem 31km-t kell ma megtenni, de 35-36-ot., Na, jó hogy akkor nem volt semmi magyar a környéken! Választékos volt 
ám! Ma 7 óra 50 percet gyalogoltam. Ebből 6 óra szar volt, 1 óra szenvedés és a maradék ki#&*%* nagy szenvedés. Amúgy semmim se fájt, úgy 
egészében voltam leeresztve. 
 
Útközben pedig jöttek a kis szúrások: Egy kb. 20 km körül levő faluban kit látok, hát azt a finn csajt, akit általában úgy 9.00 körül szoktam leelőzni. 
Most jóval később volt. Gondoltam most azonnal harakirit követek el, ennyire nem lehetek leeresztve. De mire odaértem hozzá, egy kocsmában ült a 
falu főterén és iszogatott, láttam, hogy papucs van rajta. Ez megnyugtatott. Mivel a csaj profi hosszú távú sífutó, már lécekkel jött a világra, nem tudtam 
elképzelni, hogy mi is van. Hát az, ami a sícipőben van, vagyis nem edződött az mind feldagadt neki, a láb-ujj-izületei, a talpa (komolyan) a bokája. Alig 
tudott járni. De folytatta busszal. Minden nap annyit ment busszal mintha gyalogolna, és ha majd tud járni akkor megy tovább gyalog. Szimpi!  
Mikor már nagyon kivoltam akkor mindig azt dúdoltam magamban, hogy Magyar Vitorlázó Faszagyerek nem adja fel (Jó dal lenne, a refrén már 
megvan, most már csak dallam és szöveg kellene, Vityus hajrá!!!). 
  
MILYEN CIPŐ KELL IS IDE.  
Sokan túrabakancsban jönnek. Hát az nagyon elcseszett ötlet, mert mindnek berohad a lába és egy rakás seb keletkezik. Nekem egy erősített edzőcipőm 
van (abban szoktam futni) az tök jó, kivéve a köves utakon mert akkor minden lépés egy talpmasszázzsal ér fel.  Ebből úgy jó fél óra, de napi 4-5 óra 
már kicsit sok. Valahol az Áron találta el a középutat, inkább edzőcipő, de vastagabb talppal. 
  
NAPI BÖLCSESSÉGEK.  
Mikor ennyit szenvedek nincs energiám se gondolkodni, nemhogy bármi bölcsességgel előjönni. Majd ha megint lesz rá erőm. 
  
Na, ennyit mostanra, Csövi mindenkinek 
 
Camino 9. nap   Sun, Jun 6, 2010 at 2:05 PM  (Ages)    
 
Ma az Áron 5-kor felkelt, az istennek se bír aludni! Így az egész szoba menetkész volt 3/4 6/kor, amikor is meg tök sötét van. Rögtön jött valaki hogy 
esik az eső. De nem esett, csak szitált és köd volt. Esni egy félórával később esett egy 5 perces zápor szakadt a nyakamba, de a Vitya által kiválasztott 
piros minden beterítő poncsó-esőkabát nagyon jól vizsgázott! Nem lettem egyáltalán vizes. 
Gyönyörű tájakon mentünk ma egész nap, legalábbis az útikönyv szerint, mert a mai penzum nagy részét ködben tettük meg, semmit se láttunk a tájból. 
Hogy mennyit is mentünk ma az egy kicsit kusza, mert az útikönyv és a térkép szerint 34km-et, de szerintem ez nincs így. Ennél 2-3-al kevesebbet, 
érzem a lábamon és ez jön ki az időből is, ami alatt ide értem. A hely neve A(g)nes (nincs g csak így könnyebb megjegyezni). Ma semmim se fájt (ja, csak 
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a talpam egy kicsit) és sokkal jobb erőben voltam, mint a tegnapi mélyponton. Egész nap pulcsi és musto-mellény kellett, mert olyan hideg van. Az a 
néhány száz méter szintkülönbség már meg se kottyant. 
  
MIBŐL FOG AZ ÁRON MEGGAZDAGODNI.  
Hát a Flextron tapasz reklám arca illetve lába lesz. Csomó kis darabot kivágott a tapaszból és ráragasztotta a lábára ahol fáj. Most úgy néz ki mintha 
tapaszok tartanak össze a lábát. Nagyon mókás. És már issza is. Kérdeztem, hogy tud e meg jönni 4 km-et. Mondta nincs gond, iszik még egy flektor 
italt. Még jó hogy a Mancs -antidopping csoport, a gyengébbek kedvéért - nem jár erre. Már megvan az Áron szlogenje is: "Issza vagy ragasztja, a 
Flextron elviszi bárhová". Tök jó, nem? Van angol reklám szövegem is: " No Pain Still Gain with Flextron". Tutti nyerő, meglássátok. 
  
Ma mosás lesz, de azzal megvárom az Áront, ő remekül kezeli a mosógépet és van mosópora is. 
Ma az Ur napját böjttel kezdtük, ahogy kell. Vagy lehet, hogy nem kell, de mi akkor is böjttel kezdtük. Ugyanis nem találtunk semmit se nyitva, így délig 
egy csomag sós-mogyoróval és egy kulacs vízzel húztam ki. Délben végre találtam egy "bárt" nyitva ahol kaptam egy 2-3 napos szendvicset. Nagyon jól 
esett. 
 
 Hát ennyit, Csövi mindenkinek. 
 
 
Camino 10. nap  telefonos bejelentkezés 17.00-kor  (Rabe de las Calzadas)  
 
Nincs internet, telefonon az info: minden rendben ma nagyon sokat mentek. Burgos szép város tetszett nekik.  Felváltva egyikük őrizte a hátizsákokat a 
másik várost nézett, így mindketten megnézték kényelmesen. Ma együtt mentek Áron kicsit fájó bokája miatt, de minden rendben volt.  Burgos után az a 
falu, amit kinéztek ottalvásra eltűnt a térképről, a következő helyen pedig a szállásra nem fértek be, így még tovább mentek, végül így ma rekord km-t 
mentek, ráadásul még várost is néztek.  Minden rendben, katonás a szállás.  Majd holnap lesz írásos beszámoló is. 
 

 

10. nap / ≈310 km
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Camino 10-11 nap    Tue, Jun 8, 2010 at 1:21 PM 
 
Tegnap az Áronnal gyalogoltunk együtt és csodák csodája, bírta. Csak bot nélkül kellett mennie és csesztetni kellett. 
Először megnéztük Burgost ami nagyon tetszett. Az egyik őrizte a hátizsákot 1 órát a másik csalinkázott a városban, majd megfordítva. Tényleg klassz a 
város! Egy érdekesség, a katedrális fő díszítése egy Dávid csillag, illetve több. Városnézés után elindultunk és az volt a terv hogy a Burgos utáni első 
faluban szállunk meg. 5km. De a falut eltolták, nem volt sehol se. Bakker. Jó akkor a második falu. Ott meg olyan minimál szállás volt, hogy az Áron 
talán be se fért volna. No, végre a 3. faluban tudtunk megszállni, 37.7km. Ez az eddigi napi csúcs. 
  
A házinéni aranyos, komolyan veszi a dolgát, mint egy őrmester, egy apáca, és Sztálin keveréke. Mivel ez a szállás a múltban zarándok kórház volt a néni 
gyógyító szolgáltatásokat is nyújt. Az Áron rögtön be is borogattatta a lábát az éjjelre, de élvezte, hogy foglalkoztak vele. A néni a fertőzés veszély miatt 
mindent kukis-zsákokba tettetett, pl. a levetett ruhát, a hátizsákot, stb. A  vacsora előtt 10 perc magyarázat a Camino fontosságáról. A néni az Áronnak 
bejött, nekem szegény tiszta röhej volt. A házban oltár hátán, kereszt a kereszten. Még a spanyolok is röhögtek rajta. 
  
Bakker ezeken a vallásos helyeken állandóan harangoznak. Még éjjel is. Ha a szállásod a templom közelében van, alvás kizárva! És mivel egy 50 lakosú 
faluban errefele legalább 5 templom van, a többit képzelhetitek. Éljen az ateizmust! A tegnapi helyen a harangok nem működtek ezért a harangszó, 
ahogy kell hatalmas hangszórókból szólt. Egyenesen a füledbe! 
  
Mára rövidebb penzum volt kiírva, egyrészt kicsit kímélni a lábat, másrészt mert vagy 29.5, vagy 40km-et kellett volna ma megtenni. Ez utóbbit kicsit 
sokallottam volna. Az Áron nagyon akarta, mert az ottani Alberge, egy hagyományos, papok által menedzselt hely ahol érkezéskor megmossák a 
zarándok lábát, stb. na nekem ez nem hiányzott volna. Komolyan. Egy csuhás mossa a lábam. Azt már nem.  De két egymás utáni napon húzós lett 
volna ilyen sokat menni.  Inkább, ha lehet, akkor holnap próbálunk egy 40-est menni, de majd meglátjuk. 
  
A mai napot megint böjttel kezdtem. Gondoltam akkor az első 10km-re levő faluban eszek majd. Ja, ott meg minden zárva volt. Jó akkor a 
következőben, ami 5km-re van. Bakker, az meg nem egy falu volt, hanem csak egy volt falu, és valami romhalmaz. Bár az első 15km-et turbón tettem 
meg, égtek az utánégetők, de addigra minden energiám elfogyott. Hát marad a 3. falu, mire ide értem szédelegtem az éhségtől. Hát ez a falu is tiszta rom, 
mint egy háborús film díszlete. De csodák csodája a főtéren kellemes kis vendéglő. Tiszta röhej. így 21km megtétete után végre ettem egy nagy rántottás 
szenyót, es ittam egy fél lityi ice.teát. Újra volt bennem kakaó. Így a 29.5 km-et 5 óra 35 perc alatt tettem meg ami nem is olyan rossz. 
  
Holnapra esőt mondanak. Majd meglátjuk.  
Csövi mindenkinek. 
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Tue, Jun 8, 2010 at 4:11 PM Beszámoló kiegészítés 
Hát itt beütött a Siesta. Alszik az egész falu, a szálláson majdnem mindenki és az Áron is. Borzasztó. Így kihasználom az alkalmat és írok meg egy-két 
dolgot. 
  
Úgy két napja átmentünk egy olyan falun, amit a semmi közepére építettek, szuper kicsit és nagy házakkal és villákkal. Úgy 1500 embernek valót. Az 
ingatlanok 95%ban senki se lakik. Tiszta Potyemkin város. Csak a hatalmas golfklub működik, mert oda lejönnek Burgosból. Na, ez az ingatlan lufi első 
kézből. Ennek egy másik változata ami Burgos másik oldalán volt. Egy olyan 10 hektáros terület, utcákkal, zebrákkal, tökéletes közlekedési táblákkal, 
lámpákkal, stb. és totál üres. Se ház se ember. Olyan, mint egy hatalmas közlekedési tanpálya. Csak egy kicsit drágább. Lufi 2.ik példája. 
  
Össze össze szoktunk futni az úton egy magyar sráccal. Nagyon szimpi. Ő azért csinálja a Caminot, mert (majdnem) minden templomban el akar 
mondani egy imát. És ezt komolyan veszi. Ez tiszteletre méltó. Mivel az Áron és én is bunkók vagyunk se a vezeték nevére, de még arra sem 
emlékszünk, hogy melyik városban is él. És így ennyi nap után már ciki megkérdezni. A srác kb. akkora, mint az Árcsi, és tegnap ő is kicsit lesántult, így 
ma több órát jöttek együtt, de így se sikerült kideríteni. Végre az első ember, aki nyíltan vallási okokból van itt. 
  
Az Áron lábáról egy orvos egyetemista csoport jó kis tanulmány írhatna. De szerencsére már kezd leszokni arról, hogy a lábaival foglalkozzon. 
Haladunk. Addig, míg befér a cipőbe addig ok! 
  
Az Camino úthoz a legjobb és legfontosabb beruházás az a 1200fts kínai papucs volt, amit a Kinga utolsó nap vett nekem. Állandóan abban vagyok, 
mikor nincs rajtam a gyalogló cipő. 
  
Ma két svéd asszonyság tornatanárnak néztek, mert olyan gyorsan gyaloglok (Timu, nem séta, bakker!). Na, hát többet ezt senkivel se fogják megtenni. 
Igaz utána kiderült, hogy ők viszont azok, és az egyik 100 éve valami nagyon menő és neves sportoló volt. Hát ez van. De az asszonyságok is igazán 
gyorsan mennek, de valamennyire könnyített felszereléssel. Viszont az egyiknek a keze gipszben van, mert a Párizsi reptéren eltörte.... 
  
Én végigzavarnám úgy ősszel az egész vitorlázó válogatottat ezen az úton. Rögtön kiderülne kinek milyen a formája és a tartása, stb. Szerintem tök jó 
alapozás lenne. De most nem? 
  
Na, megyek, mert gyűlik a sor mögöttem az egy szem gépre.... 
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Camino 12. nap - legalábbis azt hiszem  Wed, Jun 9, 2010 at 5:40 PM  
 
Na Csövi mindenkinek! 
 
Ma belehúztunk es 40 km-t mentünk. Én nettó 7.50 alatt, bruttó 8.15, az Áron nettó 9.00 bruttó 10.50. 
  
Kezdjük az elején. A tegnapi szállás jó ódon volt, úgy 300 éve építhették és legutóbb úgy 150 éve volt renoválva. A poloskák sokadik generációja 
szaporodik falai között. Szerencsére nekünk nem volt gondunk velük. Minden nyikorgott beleértve az ágyakat. Így aludni nem lehetett. A nyikorgás arra 
volt jó, hogy álcázni lehetett vele az esetleget pukikat. 
  
Szokás szerint reggel 6.00kor ma úton voltunk. A nap rögtön egy 350m-es szintkülönbséggel kezdődött. Az Áron is kezd belerázódni. Már hajlandó 
menetközben reggelizni, leszokott a botozásról és egész jó a tempója is. Még a végén sportember lesz belőle! 
  
Sajnos ma esős idő volt (és még lesz egy pár napig). Nekem tökéletesen működik a poncsós megoldás, csak a cipőm lett vizes, de az Áron féle esőkabát 
és zokni a hátizsákra nem tutti. Szegény úgy érkezett meg, mint egy madárijesztő!! A tökig ázást elkerülendő így az Áron behúzódott egy órára egy fedett 
buszmegállóba, legalább addig pihizett. 
  
A mai út uncsi volt, tök lapos búzával bevetett tájakon jövünk végig. Itt egy 500 éves templom ott egy 600 éves kápolna vagy apátság, de már őszintén 
teljesen telítve vagyok velük. Ma végre találkoztam igazi zarándokokkal. Kettővel. Mentek a kietlen úton és egyfolytában imákat mondtak. Én Illés 
számokat szoktam énekelni, ha egyedül vagyok és unom magam, de azokból is kifogyok negyedóra után. Hogyan lehet egész nap imákat mormolni! 
Felfoghatatlan számomra. 
  
Azért kicsit elpilledtem. Nem vagyok fáradt, csak pille, mert ugye egy Magyar Vitorlázó Faszagyerek nem fárad el, az csak természetes. Na, erről jut 
eszembe, mibe is keveredtem itt a vendéglőssel. Megérkeztem ma, kérdezte honnan. Mondom 40km-ről, mivel addigra a franc se emlékszik hirtelen a 
falu nevére ahol előzőleg aludt. Mondta hát ez igen, én kezdtem mondani, hogy Magyar Vitorlázó..., spanyolul, de akkor rájöttem, hogy ez 
lefordíthatatlan, viszont az hogy magyar vitorlázó annak meg semmi értelme itt messze a tengertől. Ki kellett másznom ebből, de ahogy ilyenkor lenni 
szokott az ember egyre mélyebbre süllyed a kakiba. Mondtam, hogy magyar vitorlázó és állóképességi edzést tartunk. Mondta, hogy ez klassz, de kinek!! 
Mert nekünk ez minek? Jaj, mondtam, hogy ha jól megy, akkor majd hozunk ide fiatalokból álló csapatot is. Rögtön elképzeltem, hogy a Zsombi, Timu, 
Giba, stb edzők özvegyeinek és árváinak száma igen nagy lenne, hacsak 2-3 nap után nem törne ki olyan lázadás, mint a Bounty-n. Hu, szerencsére itt a 
párbeszéd abbamaradt. Komolyabban, azért számomra világos hogy a jó kondi és az ismételt hosszú erőfeszítést igénylő tevékenység (pl. hosszú 
verseny) által megkövetelt kondi messze nem egyforma!!! 40km-t legyalogolni nem nagy durranás. Még nehéz hátizsákkal sem. Csak nap-nap után 
megtenni kíván valami egészen mást. Olyan kondit, ami kitart. Ilyen kellene a komolyabb vitorlázóknak is. Komolyan. És akkor ők is lehetnének 
Magyar... 
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Camino 13. nap ' ha jól  emlékszem  Thu, Jun 10, 2010 at 2:24 PM  

Csövi Mindenkinek! 

Hát mivel ez a 13.nap volt, bár nem vagyok babonás, de rettentő volt! Komolyan. Mai teljesítmény 31km. Egész úton esett az eső, és ugy 4-5-ös szél fújt 
alapban 6-os pöffökkel. 30-35 fokról, így majdnemhogy kreuzolni kellett. Hát mit ne mondjak nem élvezetes dolog. Ma voltunk a Mesettán, vagyis a 
helyi fensík legnyitottabb részen 17-18 kilométeren se se fa, se menedék, se falu, csak nyílt búzamezők! Itt áltlagban júniusban 2-3mm eső esik. Most 
viszont 24 óra alatt 15-16mm. És még állítólag nincs vége mert valami atlanti ciklon jár éppen itt. Ja és ahol a legfőbb gond a hőguta és a kiszáradás 
szokott lenni, most max 12-13 fok van. 

A térdem és a bokám bemelegedni nem tudott, így a járás is bazira nem esett jól, nem hogy az erőltetett gyaloglás. Úgy 22km-nél, az első komolyabb 
falunál indulás után, beültünk, illetve beálltunk egy forró csokira. Hát olyan volt a hangulat, mint egy hüttében síeléskor. Komcsi! Többen taxit hívtak, 
hogy a legközelebbi nagyobb faluba vitessék magukat, szárítani. 

Mindezek ellenére viszonylag jól haladtunk, most többé-kevésbé együtt az Áronnal, de az utolsó előtti falunál már kicsit nógatni kellett az Árcsit, hogy 
no, még egyet, tényleg közel van. Szegény nagyon átázott, de amilyen élelmes, az egyik faluban az albergestől lejmolt egy hosszabb esőkabátot (sárga), 
így a felső része már tényleg nem ázik át. Viszont most már nemcsak madárijesztőnek néz ki, de ha megáll, az emberek is elkerülik. És tényleg elég 
érdekesen néz ki. Rövidgatya /mert ugye magyar vitorlázó ...), piros rövid esőkabát, alatta hosszabb sárga esőkabát, cowboy kalap rajta sárga kapucni. 
Itthon tutti bevinnék az utcáról megfigyelésre. De tényleg kevésbé ázik most. 

Hát ennyit egyelőre, beteszem magam a szárítóba!     Csövi mindenkinek! 

 
 

Camino 14. nap  Fri, Jun 11, 2010 at 3:15 PM   
 
Csövi Mindenkinek, aki olvassa! 
  
Hát ez a nap is nehezen kezdődött! Zuhogó eső, szél, és ami újdonság volt, hogy a nagy esők miatt maga a Camino útjai is kisebb folyókká illetve 
sártengerré változtak. Cipőnk, mint két lavór 3 perc után. Az első komolyabb faluban az Áron eldöntötte, hogy ez így nem mehet tovább, van egy 
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halász-vadász bolt, ő megvárja a nyitást és vesz esőkabátot, eső-nacit, stb. És így is tett. Így én biztos vagyok most, hogy az Árcsi is fel van kellően 
szerelve nem lesz több eső! 
  
Én viszont nem vártam meg a nyitást, hanem folytattam az utat, a szokásoknak megfelelően, megbeszéltük az este, hogy hol alszunk, és folytattam ezen 
falu fele. Csakhogy itt a Caminonak két alternatívája van, és én elcsesztem, és a rosszra mentem. Mikor már a cél-állomáson kellett volna lennem, jött is 
a falu, de nem amit vártam. Bakker. A legközelebbi település 24km, vagy vissza 10 plusz meg 15 a jó helyre. Hívom az Áront, hogy mi van, mondja, 
vágjak át a mezőn, búzamezőn, az autópályán és a vasútvonalon (ICE) így akár 7km alatt is ott lehetek. Jó, bemegyek a vendéglőshöz, mondom, oda 
kellene mennem. Mondja, ő tud egy ·”titkos" utat csupán 7km. Mondom, OK megrizikózom. De addigra ott összegyűlt vagy 6-7 ember, aki pontosan 
ugyanilyen cipőben járt, így egy egész csapatot vezettem át a másik Caminóra. Vicces volt. Végre az első alkalom, hogy az Áron előbb ért célba, mint én. 
Ő ma 29km-et tett meg, én úgy 35-36-ot, de sokkkkal többnek érzem most. 
  
Ma megint volt egy aranyos kalandom egy keleti bácsival. Ment, mint a mérgezett egér tiszta sárga szerkóban az úton kb 3 méterrel a lába elé fókuszálva, 
koncentrálva. DE jött egy lovas. Én félreálltam, de ő nekiment a lovasnak (nem fordítva!) és hátizsákkal előre beesett a vizesárokba. A lovas lepattant, 
zarándokot elütni főben járó bűn, és ketten két oldalról kiemeltük az árokból a japcsalit. Az, mint egy rajzfilmfigura, se szó se beszéd folytatta az útját 
amint lábra állt.! :) 
  
Na, most vagyunk úgy 430 és valami megtett kilométernél, azért szerintem ez nem semmi. Holnap laza 40-es vár ránk, remélem már jobb időben. Erre 
van garancia, hiszen az Árcsi bevásárolt. 
  
Nagyon hiányzik a két krampusz meg a Mami!! :( Komcsi!) 
  
******** 
  
Így félúton visszanéztem e.mailjeiteket. Azoknak, akik bíztattak nagyon köszi, jól esik. Azért ez eléggé megerőltető mind fizikailag, mind mentálisan. A 
néma leventéket gondolom az egész nem érdekli, megértem! Azon néhányakat, akik cikiznek ("messziről jött ember azt mond, amit akar", stb) azokat 
meg nem nagyon értem. De nem is számít. Az út második feléről már csak "az arra érdemeseknek" tudósítunk. Akiket őszintén érdekel mi is van velünk 
nap-nap után.  
Köszi mindenkinek. 
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Camino 15. nap    Sat, Jun 12, 2010 at 3:03 PM  (Arcahueja) 
 
Üdv Mindenkinek! 

Ma jobbra fordult hála istennek az idő. Nem esik és néha-néha a nap is kisüt! Mondjuk reggel 6-8 fok, nappal 13-14, de jó irányban mozdultak el a 
dolgok. 
  
Ma egy zsenge 29km-et tettünk csak meg. Egyrészt közel van Leon, csak 8 km innen, így holnap reggel meg tudjuk nézni, másrész az Árcsi nagyon 
szenvedett. Fáj a lába, de hősiesen jött, eddig. Remélem holnapra jobban lesz. (1.) Vagy fejbe vágom egy vasrúddal és akkor a feje fog fájni és tud 
gyalogolni, vagy (2.)  Háborús történeteket mesélek neki hogy a Don kanyarban voltak, akik láb nélkül is sok száz kilométert meneteltek, vagy (3.) 
egyszerűen csak tökön rúgom, ha nem megy rendesen holnap. Ami igaz az igaz, a mai napot hősiesen bírta. Most borogatja a lábát. Ugyanott fáj neki 
ahol nekem, ahol elvben szerintem nincs semmi, a sípcsont mellett. Viszont nálam van egy érdekes dolog, nem tehetek róla, de van. Barmi fájjon is a 
lábamon, egy 15-20 perc után mintha kikapcsolták volna, nem érzem. Tudok rendesen menni. De ha megállok akár csak 5 percre is, akkor jön megint a 
15 perc. Érdekes. Valahogy kikapcsolja a fájdalomérzést az agyam, míg megyek. 
  
Én annyira el voltam telve magamtól hogy a szállás előtt úgy 1km-re egy pocsolyában akkorát pereceltem, hogy tökig lefelé végig vizes és sáros lettem. 
Na, ez az Árcsi napját is feldobta. 
  
Tegnap az út egyik legszarabb szállásán voltunk, de ingyenes volt! Semmit se kellett fizetni. Így ma kirúgtunk a hámból és egy 15 pénzes Albergueben 
szálltunk meg. Csak ketten egy szobában, nem harminc-ketten! 
  
Viszont most bazi éhes vagyok, mert bár du 3 van, ma még csak 2 banánt, 6 müzli-bart-t és 3 doboz nesteát táplálkoztam. Eszem is valami bocadillot 
hamarjában! 
  
Már túl vagyunk az út felén, mind időben, mind távolságban, úgy tűnik, tartani tudjuk a Finistaire-i befejezéshez szükséges ritmust. 
  
Na, felmegyek és megnézem, hogy él-e még az Árcsi!  Itt vagyunk ma: www.alberguetorre.es
  

 

http://www.alberguetorre.es/


Camino 16. nap  Sun, Jun 13, 2010 at 3:55 PM   (San Martin) 
 
Hello! 
  
Ma végre normálisabb idő volt. Nem esett, néha-néha a nap is kisütött. Reggel 10-12 fok, délután 
kb20. 
Reggel 9 km volt hátra Leonig. Hát az Árcsinak nagyon nem esett jól. Úgy járt, mint egy részeges 
kalóz! Komolyan imbolygott. Reggel fél 9 körül érkeztünk be Leonba. A város kihalt, csak egy 
néhány lökött turista, buliról hazatérő ifjonc, és más senki. A város koszosabb, kevésbé látványos, 
és kevésbé érdekes is mind Pamplona vagy Burgos volt. Így 2 óra alatt abszolváltuk is. Többet 
nem "érdemel". Utána irány a gyaloglás! Kisebb lelki meggyőzéssel és lelki terrorral sikerült az 
Áronból kipréselni ma 36 km-et. Ez szuper. Mama most San Martin-ban vagyunk. Az Árcsi most 
hullát játszik az ágyán. De én nem veszem be. Ma már csak a következő faluba kellett volna 
elmenni, és meg lett volna a rekord, de azt már nem erőltettem. Árcsi így is hősies volt. 
  
Ma is a szokások szerint egy Albergue-ben vagyunk, ahol a 10 ágyas szoba 6 peták, a 2 ágyas meg 
9.  Na, hol vagyunk, hát persze a kétágyasban. Naná!  Fürdő, mint mindig a folyosó végén, de ez 
igazából OK. 
  
A hátralevő kilométer számok kezdenek egyre barátságosabban kinézni. 
  
Ma más nem nagyon történt, igazából uncsi, eseménytelen nap volt.  Még "páros-versenyem" se 
volt.  Nem volt méltó ellenfél.  Így az Áron noszogatására koncentráltam, mint látható sikerrel. 
  
Hát csövike! 
 
 
 
Camino 17. nap    Mon, Jun 14, 2010 at 4:00 PM  (El Ganso) 
 
Csövi Mindenkinek! 
  
A mai napot a tegnappal kell kezdenem! Tegnap este (San Martin) házi vacsorát adott a házi néni. 
4 fogásosat, és bazi finom volt. Nekem összement a gyomrom, és nem tudtam megenni mindent. 
Az Áronnak nem, ő majdnem mindent, ami marad, megevett. Klassz házi spanyol kaja. 

18 Utána jött az este! Lefeküdtünk időben hogy jó nagyot aludjunk. De elkezdett fájni mind a két 
lábam ott, "ahol csak a Melcsi tudja megmutatni". Annyira fájt hogy nem tudtam aludni. Éjfélkor 
borogattam, 1.00-kor felvettem egy pulcsit és beálltam a zuhanyba hogy 15 percet hideg 
zuhannyal hűtsem. Nem használt. Hajnal háromkor mondta az Áron, hogy ad fájdalomcsillapítót, 
és ha nem veszem be, agyoncsap. Valami nagyon erőset adott, amit ő migrénre szokott szedni. 
De működött! Fél óra múlva már nem éreztem a lábaimat, így tudtam aludni egyrészt 2.5 órát. 
Másrészt az egész mai nap se fájt semmim, pedig szerintem a gyógyszer hatása már rég elmúlt. Ki 
érti ezt? 

  

  
Ma 36-37 km-t mentünk. A szokásos időben keltünk DE volt reggeli, hivatalosan, így teli 
pocakkal indultunk. Délelőtt többé kevésbé együtt mentünk, megnéztünk egy Astorga (vagy mi a 
fene a neve) nevű "történelmi" várost. Katedrális, Gaudi ház, 1000 éves történelem. Tehát a 
szokásos. Ott ettünk egy "bocadillot" (szendót), a főtéren, majd megállapodtunk az Áronnal, 
hogy én begyújtom a nitrot, és elmegyek a kinézett szálláshelyig, El Ganson (vagy valami hasonló) 
nevű faluba. Ő majd jön utánam a saját ritmusában. A ritmusa egészen gyors mellesleg, csak 
óránként megáll egy 10 percre pihenni. Ez így összeadódik. De kezd tényleg sportos lenni. 

 



  
Most egy 30 fő lakosú faluban vagyunk. Ebbe beleértendők a kutyák is. Egy túlzással nevezhető 
utcának kinéző valami, és semmi más. A szállás nagyon kezdetleges, de tiszta, és van meleg víz. 
Ennyi. Internet nincs. Nagyon el voltam kenődve, mert most már kezdem belátni, nekem 
legalább olyan fontos mint az olvasóknak (ha nekik fontos egyáltalán). Nekem segít összefoglalni 
a napot, a gondolataimat, megosztani másokkal, mi is történt. Ez nekem fontos, most kezdem ezt 
felfedezni! :) 
Szóval itt a kocsmában, ami cowboy múzeumként is működik van internet. No meg szarszag, de 
Ti azt nem érzitek. Jó nem szarszag, hanem falusi szag. Mindegy, büdös. 
  
Na hát ennyit mára, megyek megvárni az Áron a falu végén, most már lassan jönnie kell. 
  
Holnaptól jönnek a hegyek! És már ma is sokkal érdekesebb volt a táj! 
  
Csákó! 

Santiago-ig 247 km van hátra 
 
 
 
 
 
Camino 18. nap  Tue, Jun 15, 2010 at 3:15 PM  Molinaseca, Santa Maria albergue 
 
Csövike! 
  
A mai penzum 31-32 km volt, és KŐKEMÉNY nap. 
Reggelinél megbeszéltük az Áronnal, hogy most én rögtön elhúzok az elején, rögtön hegyek 
jönnek, és ott jóval gyorsabb vagyok. Megbeszéltük hol találkozunk. 
  
Szóval 1500+ méteres hegyek álltak előttünk. A hegyektől nem ijedek meg, tudom nyomatni. Két 
dologgal viszont nem számoltam. Egyrészt erős szél volt, valamint bazi hideg. Max 5-6 fok. 
Továbbá az út olyan pocsék volt, hogy minden lépésnél az izületeid filózgattak hogy jobbra, vagy 
balra dőljenek. Ráadásul a nagy esőzések több helyen elmosták az ösvényt. És meg ez volt a 
jobbik eset, mert volt ahol meg most mossák, vagyis kis patak folyt ott, ahol az ösvény volt. 
Kövek, vizes és csúszós. Helyenként tiszta rémálom. Bakker. 

19 Az izületeim szakszervezetet alapítottak. Jobb és baloldali összefogással, térd-boka néven. Bokát 
választották Elnöknek. A vörösingesek ellen. Látszik is, ha megnézem a lábaimat. Tiszta vörös! 
Figyelmeztető sztrájkkal fenyegetőznek. Követelnek jobb munkafeltételeket, rövidebb munkaidőt, 
és egyéb kényeztetéseket. Délután tárgyalunk. Kemény leszek! Amiben hajlandó vagyok engedni: 
Kényeztetés: lesz borogatás. Több nyári szabadságot is ígérhetek nekik július-augusztusra. De 
most rövidebb munkaidőt nem. 7-8 órát le kell dolgozniuk és passz. Remélem nem lesz 
figyelmeztető sztrájk, de ha mégis igen, akkor éjjelre beveszel 1-2 aspirint. Utána meglátjuk. 
Nehogymár az izületi szakszervezetek diktáljanak nekem!! Bakker! :) 

  

  
De én még normálisan tudok járni. Itt az Albegue-ben a többség úgy imbolyogva-sántítva jár, 
Tiszta vicces. 
  
Még várom az Árcsit, akkor lesz mosás, és eldöntjük a holnapi távot is. Abban állapodtunk meg, 
hogy csak akkor hívom, ha 2 óránál később érkezik meg, mint én. Lassan letelik. A nagy 
különbség nem is az alapsebességünkben van, hanem abban, hogy én ezt tartani tudom órákig 

 



 

20 

pihenés nélkül (sőt ha pihizek, akkor rosszabb mert lemerevedek), míg az Árcsi úgy 2 óránként 
pihen egy 15-20+ percet. Na de mindenkinek a maga ritmusa! 
  
Érzem, hogy a szakszervezetek népgyűlést tartanak, kíváncsi vagyok mi is lesz. 
  
Tudjátok mi a legzajosabb a világon!! A nejlon-zacsik! Főleg reggel, mikor csöndben próbálsz 
meg lelépni, hogy a többi 30 ember, akivel egy szobában vagy, ne ébredjen fel fél 6-kor. Miért 
nem lehet csendes nejlon zacsit gyártani??! 
  
Na csövike mindenkinek! 
  
  
 
Camino 19. nap – SMS bejelentkezés 15.00-kor 
 
Megérkeztem a mai célhoz.  Kőkemény.  Bal sípcsontnál bazira fáj.  Papíron 32 km, de valójában 
legalább 36.  Nincs ma net, így nem tudok ma beszámolót írni.  Holnap kemény hegyi szakasz 
jön, de minden OK. 
 
 
 
Camino 20. nap – SMS bejelentkezés 14.41-kor  (Fonfria) 
 
Ma kb 35 km.  Két 1400 méteres hegy lekűzdve.  Semmim se fájt, én még mentem volna ma 
legalább egy 10-est, de az Árcsi két órára van még.  Most már Galiciában vagyunk, ahol nem a 
spanyol a fő nyelv, hanem a galleo.  Már csak 248 km a végcél (Finisterra-ig), így időben jól 
állunk.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Santiago-ig kb 143 km van hátra 
Web szerint 24,5/31 etap 

a „V” Santiago 
a „W” Finisterra

20. nap    ’U’ / ≈645 km 

20

10
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Camino 19‐20‐21  Fri, Jun 18, 2010 at 1:25 PM  
 
Csövike Mindenkinek! 
 
Most két napig nem volt net-kapcsolat így 3 napról írok egyben. 
Ezen 3 nap alatt kb 104-105 km-et tettünk meg, megmásztunk két 1400-as hegyet, és egy 900-ast, összesen legalább 2300m szintkülönbséggel. 
 
A 19. nap a szakszervezetek beváltottak fenyegetésüket és 2-3 órás villám sztrájkba kezdtek. A bal sípcsontomnál úgy fájt hogy..... De utána felengedett, 
és tudtam folytatni. Este ígéretemhez híven kényeztettem egy kicsit lábaimat (borogatás meg ilyesmi) és azóta, lekopogom, egyáltalán nem fájnak. Két 
napja végre minden fájdalom érzés nélkül tudok gyalogolni. Könczey Áron legnagyobb sajnálatára, mert így megnőttek egy kicsit a napi adagok. Egyszer 
szeretnék még igazán egy nagyobbat menni. 
 
Különben az Áron is fejlődik. Tiszta sportember lesz lassan belőle. Reggel felkel időben, (viszonylag) gyorsan elkészül, tud gyalogolni 2-3 órát 
mindenfajta kaja nélkül, fel tud menni egy nehéz emelkedőn megállás nélkül, stb, stb. Egyszer majd elbeszélgetek anyósommal, hogy egy bazi nagy 
gyereknek, lapát kezekkel és lábakkal miért hegedűt, és nem valami sporteszközt adtak a kezébe???? Komolyan. Hol tarthatna most, ha mindezeken már 
gyerekkorában átesik. Még valamire a sportban is vihette volna. Csomó mindent megtanult volna amit most felnőtt fejjel kell. Pl hogy a fájdalom 
legyőzhető, ha kell, meg ilyenek. Neki most a nagy feladat az lesz hogy hogyan őrizze meg jó formáját (és pocakmentes állapotát), a dolgos 
hétköznapokban. De szerintem menni fog. 
 
Átértünk Galiciába. Itt az emberek Gallegót beszélnek, ami baromi ronda, és teljesen más nyelv mint a spanyol. És hadarják. Itt kicsit nagyobb a 
szegénység, mint az előző Castilla és Leon területeken, de az emberek továbbra is szimpik. 
 
Jól haladunk, kb 28 nap alatt le fogunk jutni Finisterre-be. És ott lesz 2 szabadnapunk, csak úgy feredni az óceánban! Most ennek fényében azért majd 
nagyon győzködnöm kell az Áront, hogy azért kell meg egy nagyot menni, közelítve az 50-est! A sportérték miatt!!! 
 
Ja most Sarria-ban vagyunk. 
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Camino 22. nap  SMS  bejelentkezés   at 15.00  (Ventas de Naron) 
 
Ma laza kb. 36 km.  Én még mentem volna egy 10‐est.   Minden OK de nincs net. 
 
 
Camino 22-23 nap  Sun, Jun 20, 2010 at 5:19 PM (Ribadiso) 
 
Csövike mindenkinek. 
  
Hát itt alapvetően megváltoztak a dolgok. Kiderült, hogy az egyház szerint az a komoly zarándok, aki legalább 100 km-et megtesz gyalog. Na most 2 
napja pont egy olyan helyen aludtunk, ami kb 104 km-re van Santiagotól. Na telis de teli lett minden koca zarándokokkal. Bakker. Így néhányan a 
komolyabbak közül összeültünk, és kiszaszeroltuk, hogy ezt csak úgy lehet orvosolni, ha egy nap sokat megyünk, mert akkor kikerüljük a kevesebbet 
menő kocákat. Napi 35-40km pont jó. Annál kevesebb vagy több nem ,mert akkor vagy beérnek az amatőrök, vagy mi érjük utol az előző napiakat.  
  
Szóval tegnap 37km és ma 41km volt a penzum. Be is jött: kevés az amateur! Ezek a távok az elején durvák lettek volna, de most totál lazán megtesszük 
őket. Úgy érzem, hogy ősszel jöhetne a Himalaja. Szerintem magyar vitorlázó faszagyerek még nem járt arra, meg kellene mutatni a hegymászóknak 
hogyan kell ezt csinálni..... 
  
Ma valamelyik hídon a Veresegyházi asszonykórus fogadott. Komolyan, 20 asszonyság énekelt annak aki átkelt zarándokként a hídon. Én meg 
mosolyogtam meg integettem mint OV. De utána gyorsan elhúztam, nehogy itt megáldjanak, vagy bekísérjenek a templomba vagy bármi ilyesmi. 
  
Na ma találkoztam az abszolút zarándokkal. Komolyan. Ez egy 65 év körüli bácsi, hátizsák pánttal felszerelve vitt egy hátrafele néző feszületet, Jézussal 
rajta. Legalább 2 méterest. A bácsi láthatóan hajnalban elindult és a meleg ellenére nem alakított a szerkóján. Kaja, pia semmi. Csak a feszület. Minden a 
környezetből kizárva. Baromi volt! 
  
Tegnap meg találkoztam az abszolút sportemberrel. Én magammal nagyon meg vagyok elégedve (a szokásokkal ellentétben...), de a bácsitól teljesen 
összeomoltam. A bácsi úgy 65 körüli, a francia-spanyol határnál kezdte a zarándok utat (tehát úgy 70km-el kevesebbet tett meg mint mi), és napi 65-70 
kilométert megy hátizsákkal. Bakker, ez valami iszonyatos teljesítmény. Még akkor is, ha a muksó vasággyal  se több 55kg-nál, és úgy 160cm magas volt, 
ez akkor is csúcs (ha igaz mert...)!! Felturbózom magam, és az utolsó napon én is megpróbálok egy 60-ast menni! 
  
Az Árcsi szerint olyanok lettünk mit egy jó házaspár. Mindig máskor akarunk beszélgetni. Áron reggel, de én akkor menni akarok, és gyorsan. Én este, 
de akkor az Áron meg evés közben is félig alszik! De azért dumálunk ám! Vacsi előtt! 
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Tegnap az Áront megtapsolták mert felment 55 lépcsőfokon valami templomhoz. Két befáslizott lábbal. Fönt egy iskolás csoport ezt díjazta. Az más 
kérdés hogy teljesen felesleges volt felmenni, mert volt egy kerülő út is. Én persze arra mentem. A franc se fog ennyit mászni egy templomért. De meg 
kettőért se! 
  
Testrészeimben működik a szociális béke. Tök jó, remélem sokáig kitart! 
  
Most úgy 42km-re vagyunk Santiagótól, lehet hogy holnap beérünk. Ehhez valami cselhez kell folyamodnom az Áronnal, de majd kiötlök valamit. 
  
Kinga örülhetsz. A Gallegók a Caminot Caminyonak mondják. Mint Te is szoktad. 
  
Na az Áronnak is van már ereje menet közben gondolkodni. Kifőzte hogyan is fog ő meggazdagodni! Összeállít egy mozgó tábla-gyártó kisbuszt. Ennek 
itt nagy hasznát vennék, mert mióta Galiciában vagyunk, semmi sincs kiírva. Még a települések neve se. Csak az, hogy ezt meg azt az EU ennyivel meg 
annyival finanszírozta. Ez igencsak hasznos az információra vágyó vándornak. Most pl ott vagyunk , ahol a főutca építését az EU 42,353,36 euroval 
támogatta. Ebből meg azt se lehet tudni hogy ez mennyi.  Jó, tudom az ötleten van még mit csiszolni, de legalább elkezdett járni az agya. Igenis fejlődő 
képes!! :) 
  
Ja különben itt vagyunk, ha igaz: Ribadiso.  Hat ennyit röviden.  
Csákó! 
  
 Na még egy dolog….Mint bizonyára tudjátok, a mobil telefonom egy szuper Sonim. Mindent tud, meg víz alatt is lehet vele telefonálni. Komolyan!  
Viszont fényképezőgépem nincs itt. Tehát ha valami feltétlenül érdekes van, a mobillal kapom le. Így tettem tegnap is, de a dög lefagyott.  Ott a kép a 
kijelzőn, de nem lehetett semmit se csinálni!  Ilyenkor ugye az egyszerű felhasználó kiveszi az elemet és újraindítja a kütyüt!  Nekem is muszáj volt, mert 
ha lemerül az elem, nem tudom az Áronnal a kapcsolatot tartani.  Csakhogy ez így nem olyan egyszerű, mert a szuper-vízmentes-sokcsavarral rögzített 
mobilt nem lehet csak úgy szétszedni!! Sok csavart kell kicsavarozni csavarhúzóval!!  Bakker a csavarhúzó készletem meg nem hoztam magammal.  
Persze Ti most az gondoljátok hogy pénzérmével kellene.  De nem lehet.  Más a szabvány.  Az Euro nem fér be az amerikai csavar fejébe. Komolyan ez 
komoly gond!! 
  
Végül a zseniális ötlet a következő volt.  Mi is amerikai itt hirtelen?  Hát a Coca Cola.  És a kólás doboz nyitó kallantyúja tökéletesen illett a 
csavarokhoz!! Ezzel oldottam meg a problémát!! Az nem metrikus! Tudtátok?! ;) 
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Camino 24. nap   SMS bejelentkezés  14.52‐kor  SANTIAGO de COMPOSTELLA 
 
Megcsináltam! Itt vagyok a Santiagoi katedrálisnál a Camino végcéljánál.  Kicsit elérzékenyülve.  24 nap és 52 perc. 810 km. 
 
 
Camino 24. és 25. nap   Tue, Jun 22, 2010 at 3:40   
 
Üdv Mindenkinek! 
  
24.-én a szokásoknak megfelelően 6-kor kezdtük el nyomni. Már igazi nyár van itt, így 10-től baromi meleg. A cél a Santiagói katedrális, még 42km. Én 
tudtam hogy be fogunk menni, de nem lesz könnyű. Nyomtam mint a meszes, és összesen 2 darab 5 perces megállással 14.52 perckor ott voltam a fő 
téren, a katedrális előtt. Hát magam is meglepődtem magamon, de egészen elérzékenyültem. Komolyan! Megcsináltuk, és nem semmi idő alatt. Az Áron 
szintén befutott 3 és fél órával később. Ez 810 és még valahány kilométer (a pontos számot nem lehet tudni, mert van egy csomó építkezés, és amiatt 
rengeteg a kerülő, kitérő meg ilyesmi..). Az indulási időpontot is pontosan ismerjük mert 29-edikén délután 2.00-kor nyitott ki a St Jean Pied de Portban 
a zarándok hivatal, ahol kiváltottuk 1 perc alatt a zarándok papírokat, és utána rögtön indultunk is. Így 14.00 az indulási időpont! 

Az események megünneplésére most kivételesen szállodában szálltunk meg a városközpontban ; és elmentünk vacsizni egy jó helyre. A Spanyol-
Hondurasi meccset is elkezdtük nézni a TV-ben de a 2. félidőre már elaludtam. 

Ma 25.-én egy laza nap volt. Itt Finisterrig már nem lehet akárhol megszállni, csak 2-3 településen van szállás. Így a mai napi penzum 24km volt, amit 
lazán teljesítettünk egy 8.00 órai indulással.  Innen a cél 68km. Ezt nagy valószínűséggel nem fogom tudni megtenni holnap egy huzamban, de legalább 
50-55km-t szeretnék menni. Így most lesz először hogy az Áron és én más helyen töltjük az éjszakát. De a rá következő napon találkozunk Európa 
legnyugatibb világítótornyánál!!! Utána jön 2 egész nap pihi a beach-en. 
  
Hey, tudjátok, 25 napja nem ültünk SEMMILYEN közlekedési eszközön. Na ezt kapjátok ki! 
Más nem nagyon van, készülök a hosszú menetelésre..... 
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Camino 26. nap  Telefonos bejelentkezés este ¾ 7‐kor 
 
Ma Matyi 53-54 km-t ment, most ért be azért elpilledt.  18 km van hátra, de az már sok lett volna és közben már nincs szállás.  Áronnal kapcsolatban 
vannak, ő ma korábban megállt, a szokásos menetet csinálta.  Holnap találkoznak Finisterraban a világítótoronynál.  Ma nincs internetto, holnap 
remélhetőleg lesz.  Hát ennyi. Matyi Cee-ben van.   
 
 
Camino 26. es 27. nap   Thu, Jun 24, 2010 at 5:22 PM (FINISTERRA) 
 
Kedves Mindenki! 
  
Hát ez a nap is elérkezett: Befejeztem a Caminot A-tól Z-ig! 
  
Tegnap, mint mondottam vala, az volt a szándékom hogy megyek egy nagyot! Hát ez sikerült is! 53+ kilométert! Ennek felét 30+ fokos melegben! 
Elvben a táv csak 51-52 km de a sok terelés meg CEE városában a hosszú Albergue keresés miatt ez bőven 53 felett van. A nettó idő 11 óra 45 perc, 
bruttó 12 óra 25. Hát a végére kicsit elpilledtem, de nagyon élveztem hogy ezen a szakaszon totál egyedül voltam mert minden gyalogló megállt ott, ahol 
az Árcsi. Ráadásul ez az utolsó kb 16km-es szakasz nem megy át semmilyen helyiségen, így tényleg egyedül voltam. Élveztem. A hátizsákom ugyan 
nehezebb volt mert kellett kb 3 liter plusz innivalót vinnem, de minden testrészem kibírta, semmim se fájt!! Plusz az út eukaliptusz fákkal szegélyezett, 
így volt egy kis ausztrálos feelingem is. Este éppen kajálni meg zuhanyozni volt erőm, utána irány az ágy! 
  
 
 
Ma befejeztem a Caminot. Mar csak egy rövid 16km-es szakasz volt hatra, így 26 nap, 19 óra és 41 perc után megsimogattam az európai kontinens 
legnyugatibb pontjánál levő világítótornyot (totál tökfehér ködben!!) és ezzel befejeztem, minden kitűzött célomat elértem!!! Mentem 900km-t, vagyis 
több mint 1 millió lépést. De egyiket se bánom!! 
  
A Caminoban van egy szép dolog, mivel már több száz éve megvan. Ha sok-sok év múlva gyerekeim úgy döntenek hogy (szó szerint) apjuk 
nyomdokaiba lépnek, akkor ezt itt gond nélkül megtehetik!! 
  
Mindenkinek mást jelent a Camino, és ezt alapvetően az határozza meg, hogy hány nap alatt teszik meg. Láttam egy kiírást egy falon: " You don´t make the 
Camino, the Camino makes you!". Vagyis Nem te csinálod a Caminot, hanem a Camino csinál Téged. Hát van benne igazság bőven!! 
  
Mi volt a leszarabb az úton? Egyértelműen amikor megérkezés után csak hideg vízben tudtam zuhanyozni. Ez tiszta horror! 
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Mi volt a legjobb az úton? Megérkezni a kitűzött helyre és utána látni, hogy az Árcsi is megérkezik!! 
  
Ennél többet majd otthon! 
  
Szeretném megköszönni az Áronnak, hogy könnyű természetem ellenére, simán kijöttünk egymással. A családnak a támogatást és a barátoknak a 
biztatást. 
  
Az El camino Kikapcs! 
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Santiago de Compostella 24 nap és 52 perc alatt.  Kb 810 km St Jean Pied de Port-ból. 
 
Finisterra: 26 nap, 19 óra és 41 perc. KB 900 km. 
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