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Családias Lengyelország
Avagy a Cicispópó és a tangák országaJ

Előzmények:
Még február környékén téma volt hogy el kellene menni a 2 csajjal valamerre. Elsőre motoros téma volt, 
amibe Bexi (Viki lányom keresztapja) is benne volt. Így elsőre Isztria merült fel.
Ahogy viszont teltek a hetek, egyre jobban érlelődött bennem, hogy nem igazán nyerő választás a tenger 3 
napra, hiszen mivel Viki eleve rutintalan, ki tudja hogy és mennyit bír – így majdnem 1 nap mire lemegyünk, 
sátorverés….. egy kis pancsi…….és kész.
Második nap lehetne pancsi, városnézés…..
Harmadik nap meg már haza.
A táv (pl. Batta-Pula) bő 1200km….egy kis pancsiért? Szóval el lett vetve ez a terv.
Ahogy turkáltam a neten találtam egy képet, leírást MORSKIE OKO-ról….. Feldobtam a lányoknak, és ők 
rácuppantak, mint légy a légy papírra J

Szóval beindult a tervezés.....
Mivel nappalos beosztásra voltam írva 9-10.-én, így a bookingon foglaltam szállást 11-13-ra, gondolván hogy
este hazamegyek, alszok egy jót és reggel nyugodtan, frissen indulás.
A szállás meg is lett, majd 3 nap múlva mikor mentem dolgozni akkor derült ki, hogy hát átírtak éjszakára.
Őszintén? Nagyon nem voltam feldobva tőle – de ez nem ide tartozik.
Sajnos megtanultam, hogy ha akadály merül fel előtted akkor ne rinyálj, hanem old meg. Ha nem tudod 
megoldani, akkor meg nem tök mindegy? Attól nem lesz jobb hogy rinyálsz.

2016.08.11. csütörtök
Már úgy mentem be melózni hogy a kocsin fent volt a box, telepakolva. Műszakátadás, zuhany, öltözés és 
irány a lányokért.....



6:20-kor el is indultunk.....a tervek szerint.
Az első 143km a határig eseménytelenült telt..... M6-M0-M2-2......Sahy
Innen ~ 115km Banska Bystrica (Besztercebánya) fölött egy Slovnaft kút. Mivel csak forint, kártyák és zlotyi 
volt nálam, így gondolván kihasználom a MOL csoport előnyét, és a dolgozói kártyával fizetek:-) Be is 
mentem.....ekkor döbbentem rá, hogy nem igazán használom ezt a kártyát, így mi is lehet a pin kód:-)) 
Sebaj.... ott a másik.
Tankolás, kv......irány tovább hiszen még csak épp a fél utat tudtuk le.
A swift elég jól bírta felpakolva a hegyvidéket, igaz 5.-be nem sűrűn kellett váltani:-)
Oravsky Podzamok (Árva vára) előtt elkezdett cseperegni az eső, és olyan 8 fokot mutatott a kocsi 
hőmérője, így kihasználva a motorral szembeni előny – FŰTÉST kapcsoltam.-)
A várhoz bekanyarodtam, hogy a lányok lássanak is valamit, ha már elhoztam őket:-)
Nos, láttak:-)
A pénztár előtt az esőben olyan 3-400m volt a sor........
Az összes parkoló fullon........
Így csináltam egy tiszteletkört és egy képet motoros mintára:-))

Innen még hátravolt egy laza 70km. A tempó nem volt látványos, és érezhető itt, hiszen szakadó eső, hideg. 
No meg néha be ficcccergő mélypont álmosság gyanánt.
Mivel még csak dél volt, így feldobtam hogy menjünk fel a Gubalowkára, hiszen a szállás még 6km, ellenben
15 óra előtt nem kapjuk meg a kulcsot. 
Így esőkabát, kalap (ami utoljára itt Lengyelben használtam – itt is vettem:-), és irány a piac, sajt:-)



A retúrjegy 58 Zlotyi volt hármunknak. Itt volt valami kedvezmény, mert amúgy az árlapon 21/fő volt.
Sajnos ugye esőben, felhőben semmi élmény nem volt, csak hogy felmentünk...... De ígértem a csajoknak, 
szóval ha nem esik, akkor ez a látvány fentről:-) 8 éve legalábbis ilyen volt:-) (No meg pár tíz kg-al többel:-)

 Most viszont???? Hát nem ilyen.-)) És ráadásul fent olyan 2-3 fok lehetett:-)

Fent ért az első élmény:-) Aki járt már erre, vagy nézte a neten, van valami medve/jeti/busójárásos valami:-) 
Tipikus szelfikép alany:-) Na csináltam pár képet, mire megjelent egy 13 éves forma kislány hogy hát 10 
zlotyi a kép.......de 5 zlotyi ha a saját gépel csináljuk. Behaltam.-))) De a kezébe nyomtam a gépet, hogy 
akkor dolgozzon is meg a pénzért:-)))



Szóval körbesétáltunk odafent és lejöttünk. Itt volt az második komoly ÉLMÉNY:-)
Adott, hogy kiszállunk a felvonóból. Le kell menni egy lépcsőn, az ajtók ránézésre automaták. Már állt ott 3-4
család. Kiszállt egy kisebb tömeg (Az eső ellenére is tömegek voltak mindenhol). Az ajtó csukva. Felvonó 
elmegy....jön a másik, abból is kiszáll egy tömeg.... az ajtó még mindig csukva.
Volt vagy 5 perc mire az egyik zombinak eszébe jutott, hogy mi lenne ha megtolná az ajtót, mert csak be van
simán csukódva? És........ óriási röhögés – mert az ajtó csak be volt csukódva:-)

Sétáltunk egyet..... beültünk egy krimóba inni valami meleget.....

Innen irányba vettünk a szállást......
A gép kicsit túlvitt, ezért jó hogy fejből nyomtam a címet, mert azért az ember figyel is. Hát tuning lökössel 
nem volt egyszerű a lehajtás:-))) De megoldottam. Ilyenkor röhögök az ültetett kocsikon, mert azok totál 



meghaltak volna:-))
Kulcs átvétel, fizetés..... Kint nem tudom hogy megy az IFA rendszer (idegen forgalmi adó), de a számlán 
ami a nőnél volt 360zlotyi + 4zlotyi (2x2) szerepelt....Én adtam neki 370-et. Nem adott vissza, Én meg nem 
erősködtem azon a 6 zlotyin (~450ft)
De ekkor előkapott egy tollat és elkezdte levezetni, hogy hát 4 ágyas szobát kaptunk, és 2 zlotyi az 
IFA....vagyis az 16 lenne. Én meg mivel úgy se értettem az egészből semmit, sőt még a helyi adórendszert 
se ismerem csak nyúltam a pénztárcámhoz hogy akkor kiegészítem, bár nem értettem hogy miért kellene 4 
zlotyit fizetni (300ft) egy ágyért, amibe senki nem fekszik. Nem ágydijat fizetsz, hanem IFA-t vagyis valakinek
az adóját. De a nő ekkor legyintett, hogy nem kell.....hagyjuk. Szóval nem tudom hogy most nyertem, vagy 
buktam:-)

Körbemutogatta a szállást...... Szoba, zuhany/wc....külön egy wc...... kis 
főzőfülke....mosgatófülke....kuka....billiárdszoba....társalkodó szoba/tv.
A Tv-re folyamatosan magyarázott valamit, Én meg jeleztem neki hogy fullra mindegy, mert egyrészt nem tv-
zni jöttem másrészt nem hiszem hogy Zakopanába bejön az RTL klub, vagy bármi magyar:-) Szóval adja a 
wifi kódot, mert hát a családnak be kell jelentkezni.
Elsőre nagyon nehézkesen ment....alig mutatott 1-2kb-os sebességet. Estére pörgött fel.

Csináltam a lányoknak egy kaját, főztünk egy kávét......és kaja.
Mivel ugye 2009 január 24-e óta nem főzők a lányokra, csak mikor átjönnek hozzám (elváltunk ugyebár), így 
ez a kép király lett:-)) Mint ha szarul főznék:-)))

Pedig nem:-)))
A második nejem is a kajám vette le tutira a lábáról és nem a sármom:-)))

Kajálás és séta.......olyan 17-18 órakor eső megszűnt, felhők huss.....és sütni kezdett a napocska is, a 
maradék energiájával. Szóval meleg azért nem volt:-) De nem voltam még elég fáradt, a lányok 
folyamatosan szajkózták hogy séta, ugrálás.... OK. Menjünk.-)) Így levezetésnek lenyomtunk egy laza 
5,9km-ert:-) (google map szerint).
Útközben vettünk egy cukrázdába némi CH-t. Ezt NUGET-nek nevezték..... hát engem 30 évet repített 
vissza. Ostyalap és a közepébe valami porcukor+méz+dió+tojásfehérje egyveleg..... A nap fénypontja volt:-))

Ja és miért cicispópó és tanga????
Ez csak a poén:-)) De mindenhol ilyen táblák vannak, és a fáradt agy már csak hülyeségre képes:-)



És ehhez pluszba?? Az összes jobb forma buxa cicanadrágba olyan szinten bevágó tangába, hogy már 
nekem fájt:-)) látványba is, no meg hogy egy kis cicanadrág ebben a hőfokban?

Ez ugye egy tanga Ez meg vagy melltartó vagy implantátumos 
fenék:-)

Szállás, zuhany, füldugó és ágy....... kómába estem reggelig, szóval a lányok akár le is léphettek volna 
partyzni felőlem.-)))

2016.08.12. Péntek
Mivel sok túraleírást elolvastam – előre tudtam, hogy Morskie Okonál parkolási gondok lesznek....
Emi barát is említette hogy volt arra MOTORRAL, de már be se engedték, mert tele volt a parkoló.
Így próbáltam okos lenni. Turizmus. KI az a marha aki azért fel kell korán hogy elmenjen.....
Családok....gyerekek.....
Szóval nekünk bőőőven jó ha felébredünk 6:30-kor, gyors ébredés, pakolás és gooo.
24km a táv, 8-ra ott vagyunk és röhögve lesz hely......
Hát....... Aki bírja a nyers humort, öszinteséget, és szókimondást az megnézheti a videót itt: 
http://www.akmt.hu/video/morskieoko.avi 

Szóval a lényeg, hogy 8-kor már a felső parkoló fullon..... az 1,3km-es távon 2 oldalt kocsik fullon..... a 
körforgalomból már eleve tereltek mindenkit vissza az alsóbb parkolóba, ami plusz 3-400m lehet.
És már az is telítődött rendesen mikor odaértünk. És még nem volt 8:15!!!!
Mikor jöttek ezek? Vagy haza se mentek?

Szóval leparkoltunk 20 zlotyiért, és átöltözés.....majd irány felfeléééééééé:-))

Úton Morskie Oko felé.... Igen..... 9 fok:-)

http://www.akmt.hu/video/morskieoko.avi


De ne rohanjunk ennyire előre.....
Szóval beöltözés, és séta. Kb 3-400m..... Átkeltünk a körforgalmon, haladtunk, mire egy kis buszos csóka 
kiabál hogy felszállás...... Minket is noszogat, hogy felvisz a felső parkolóig.
Nyerünk 1,3kmert? Naná:-)))
9 zlotyi volt az 1,3 km 3unknak. Még meg is éri, hiszen itt Battán az utolsó városi buszozásom ami kb 800m 
volt az 200ftba került, ez meg 220-ba....

Felértünk, leszállás..... Ekkor jött a 4. (?) lengyel elmerogyantás....
Itt is kígyózott a sor..... vagy 2-300m.......
Elmegyek mellettük, nézelődök hogy egyáltalán mire várnak, vagy hol a pénztár......
Ekkor vettem észre, hogy 4 pénztár van, az egész sor meg egyhez áll. Vártam és figyeltem, hogy ez most 
mi? Mert ugye Battán a posta is úgy volt rendszerezve hogy egy a sor, de az eleje oszlik szét a felszabaduló 
pénztárakhoz. DE ITT? Semmi..... egy pénztár.....és senki nem megy sehova. Így odamentem az ÜRES 
pénztárhoz és vettem jegyet:-))  Majd hátranéztem – vártam a magyar virtusos anyázást, mint ha “beelőztem
volna bárkit is. Az hogy idióták az nem az Én bajom (lást az előző napi ajtós esetet:-)
(és a vezetési stílust itt még ki sem emelem, mert az majd a következő napi téma lesz)

Szóval mint a birkák állnak a sorba, de mikor beindulnak akkor jön a valós csordaszellem..... Hazudtoljon 
meg a 2 lányom, akik ott voltak velem.

A belépő amúgy 10 zlotyi volt..... gondolom 4-3-3.

Kb. 10 méter múlva már jöttek is a lovaskocsis emberkék, hogy felvinnének minket. A leírások alapján (ami 
nem a múlt heti), fix 50 zlotyi/fő a fuvar...... az érdekes hogy 2-3 éves leírásban is 50ZL szerepel.
Ez egy alap magyar fizetőképességhez kicsit kemény, hiszen 3750ft/fő, de a ~8km-es távra mondanak 2,2 
órás menetidőt – ami képtelenség magyar lábnak:-))) Egyrészt hegynek fel......másrészt sík terepen se 
megyek fixen 4km/órával. Szóval nagyobb túrás beszámoló is 3-3,5 órát ír, akkor az nekem lett volna 4-4,5 
óra:-)) A lovaskocsi viszont a 8km-ből csak 6,5-et megy, azt viszont majdnem 1 óra alatt letudja.

Nekem úgy 32 percnél kezdett zsibbadni a sejhajom:-)) Itt már viszont jött az a bizonyos csordaszellem. Az 
emberek össze vissza mentek fel, jöttek le – vagyis semmi rendszer. Szegény lovaknak néha szerintem azt 
nézték ezt a bandát most honnan kerüljék?

A tetőn van egy forduló....addig mennek a lovak. Innen még egy laza 1,5km a tó, kisebb emelkedőn. Nem 
gyilkos még egy lakótelepi patkánynak se, mint Én:-) (pedig a háti tatyóba egy komplett túlélőfelszerelés 
volt:-)) (Kép később:)



Már előre számoltam......felfele lovaskocsi. 
Elég lesz fent hegyet mászni, meg lefele 
jönni..... 2 nap után az első Suzuki:-)) még 1et 

láttunk.... Lengyelbe nem épp „a mi autónk”

Szóval a fordulónál leszállás és séta.

Fent viszont a menedékháznál ilyenkor is mellbevágó az élmény ami fogad:-)) Hát még ha lenne egy kis hó 
is a hegycsúcsokon......



Poén 6:-)
Menyasszonyi fényképezés..... Csóri fiatal pár gondolom gyalogosan, kiöltözve jött fel....... a gáz? Mikor mi 
délután mentünk lefele, akkor mentek ők is..... Szegény ruhák:-)))

No itt készült pár kép, és belevetettünk magunkat a leírások szerinti útvonalba. A tó körbe állítólag 2,8km.....a
tengerszem egy plusz 6-700m-es út oda.....6-700m vissza, ~ 200m-es emelkedővel.....
Akkor haladjunk. Jobbra indultunk. Az első vízesés előtt félreálltunk és reggelizés. Ekkor került elő a 
túlélőfelszerelés:-))

 

Egy kávéra mindig van idő:-)))

A sétáló tömeg itt döbbent le igazán.-))) No igen. Van az a marha aki felpakolja magát – ellenben 
forrásvízből, és hozott anyagból bármikor és bárhol tud kávét főzni:-)) Igazi vadnyugati feeling.-)))

És csak mentünk....mentünk.......



Kicsit több mint a fele úton következik a leágazás a tengerszem felé......
Megláttásom:



– szívbetegnek tilos
– mozgás és egyensúlyhiányos embernek SZIGORÚAN tilos
– víz legyen nálad
– és ne csak azt nézd hova lépsz, hanem hogy a csorda hogy mozog körülötted.....

Miért?
Mert ez a 6-700m 200m-en emelkedik, és nem aszfalt és nem lépcső..... hanem sziklák. Felfel nem gond, de
lefele van 1-2 érdekes rész benne ahol ha nincs meg a megfelelő érzéked és tapadásod akkor könnyen érsz
le hamar:-))) És a csorda a néhol 1m széles terepen semmire nem figyel.... se felfele, se lefele.

De fent a látvány megér mindet:-)))

 
Egy nagy pihi, pár kép....... és ereszkedés lefelé.....
Nem hiába:-) lefele minden egyszerűbb:-)) Legyen az egy hegy, vagy csak szimpla emberi dolog.
(mi egyszerűbb? Szegénységbe rohanni, vagy meggazdagodni?)



Lent jobbra vettük az irányt, így a tavat is körbesétáltuk. A menedékházhoz már majdnem négykézláb 
mentünk és az első amit néztünk hogy HOL VAN VÍZ:-)))) Ez a szívás..... tele minden vízeséssel, patakkal – 
de a városi bél nem tudja hogy merjen e csak simán inni belőle (a kávéhoz ugye ledesztillálja magát).

És akkor irány lefele a kocsi....... a kemény rész.....hiszen ez olyan 9-10km.
Útközben megálltunk ebédelni (15 óra lehetett?) Ekkor is néztek rendesen a népek:-))

A blue family  Az ujja, hegyén voltunk fent:-) Szasza VIGYÉÉÉÉÉL LE

Innen még 7,6km a pénztár 1,3 a 
körforgalom....0,2 a kocsi.....

Western konyha alapjai: végy egy kalapot:-)

És csak mentünk és mentünk..... a futómű oda, a felfüggesztések nyikorogtak:-) De azért voltak még szép 
helyek lefele:-)



Végül mint a zombik elértük a kocsit:-))))
Öltözés és irány vissza.......ja......és hol a kulcs, mármint a szállás kulcsa?
Persze meglett, de már csak akkor mikor Szandráék bementek inglisül ecsetelni hogy hát LOST IN 
SPACE....LOST KEYS:-))
Hát a nő volt a legjobban megnyugodva mikor meglett:-))
(már már szívroham gyanus volt:-)))

Az este zombi üzemmódba..... fürdés és ágy.....mozdulni alig tudtunk.
Egyrészt mert fájt minden, másrészt első este füldugó volt.... most nem.....így hallani lehetett mennyire 
nyikorog az ágy:-))

2016.08.13. Szombat
Hát nem akartam korán ébredni, de a nyikorgások miatt 5kor már fent voltam.....
A tervek szerint 8kor ébresztő, pakolás..... 9kor lemegyünk a piacra a Gubalowkához, elköltjük a maradék 
zlotyit.... (füstölt sajt, nagy....10ZL....)
10-kor kocsi és irány Csorba-tó.

Nos 8:40-kor már a piacon vultunk, mert még nem is volt minden nyitva...... de sikerült az összes pénzt 
elkölteni, és kapott is mindeni valami ajándékot otthon.
(anyám pl a füstölt sajtoknak örült a legjobban:-))
9:30-kor uton voltunk.

A GPS valamiért nem a kis úton vitt most el minket, hanem a főúton..... Alapban nem volt gond, hiszen lakott 
terület. De olyan dugók voltak hogy a kuplungnak keményen kezdett szaga lenni.
Alap eset – az előbbiek most jönnek – hogy a lengyelek valamiért nagy kocsikat használnak a SEMMIRE..... 
főút, 90-es táblák...és 40-46-al csurognak. Ezt már tapasztaltam 2008-ban is, akkor is anyáztam, de mikor 
kint a puszta (amiből kevés van) is 42-el kell mennie a feltorlódott sornak hát a qurva anyát. Előtni meg nem 
mindenhol lehet. Szóval míg pénteken a szállás – Morskie Oko 23 perc volt, most ez lett 72 perc.....
Kanyarodunk a körforgalomhoz...... rendőrség....... lezárva, mert nem fullra, hanem fullosan, tele, tökig, 
szóval szavak nincsennek rá mennyire tele lehetett az egész út kocsikkal – és még csak 10:40 környéke 
volt.... 
Visszaterelés.....plusz 14km kerülőút......
De az legalább már főút volt. És lehetett előzni – kellett is:-))) Ahogy láttam hogy PL a rendszám már 
mentem is a rákba......
Érdekesmód az SK rendszámok már mentek.....ott is volt néhány vakegér, de 98%ban úgy mentek ahogy 
lehetett. Szóval a Tátra déli oldala már élvezetesebb volt.
Irány akkor Štrbské Pleso, vagyis Csorba-tó.

Itt volt a következő tömegnyomor..... a Tó felé vezető úton már rendőr.....és tört magyarsággal közölte hogy 
700m tovább, szálloda, parkoló.....
Persze, csak ugye se € se semmi nálunk, mikor megláttuk a csordát hogy vonulnak a parkolótol felfele 
inkább csináltunk egy 180fokos kanyart és irány hazafele:-)))) Azért az alsó tónál megálltunk egy képre



Innen pedig le a pályára......Ruzomberok......Besztercebánya.....
Tankolás, kávé......és irány a "Faragott bácsis kajálda" és jó is Furmansky Halsukyra.
Ja...... de € nincs..... kártyát meg bár ki volt rakva valami VISA logó, de nem fogadtak el..... akkor Ungarise 
konyha.
A határ után megálltunk az első étteremnél. Megyünk fel jókedvel hogy majd bőséggel térejünk vissza a 
kocsihoz – ott meg az ajtón a papír....."műszaki okok miatt zárva"

Szóval hazatértünk éhen halni:-)))
Vácnál gondoltam letérünk, de meginformáltam a lányokat.....Ők még bírják. Akkor Batta......ráadásul itthon 
meg már készült a kaja, mint az telefonon kiderült:)))

Összegezve?
878km autókázás
59,19L benzin
pár liter kávé, cappuchino
~összesen 25-27km gyaloglás:-)
És ha csak nyersen nézem az árakat akkor 75000ft volt egybe minden (benzin, parkolások, Gubalowka, 
Morskie Oko, szállás) persze 3unknak.

Ennyi......


	Családias Lengyelország

