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2015. július 8. 

Reggel fél 7. Megérkezik Szilvia barátnőm és Levi, hogy kivigyenek bennünket a reptérre. 
Már a szemük se rebben a csomagjaink láttán, pedig erősen hasonlítunk egy afgán menekült 
családhoz. Ez így még rendben is lenne, csak az a kupac katasztrofális, ami a feltétlen 



elviendő dolgokból otthon maradt. Erősen kellett szelektálni, mert ugye az új vitorla 
kötelestől, Csenge északi vizekre való új  viharruházata, a tartalék automata kormány, Kristóf 
meleg ruhái mindenképpen kellenek. Stb, stb, stb…. Nem is beszélve az ajándéknak szánt jó 
kis pálinkákról. Útban a reptér felé csatlakozott hozzánk operatőr barátunk Totó (Komjáti 
Ferenc) is, aki 2 hetet tölt majd velünk a festői északon. Valószínűleg a vitorlázás is vonzza 
egy kicsit, de azért a filmezés lesz a fő profilja, az biztos. Grönlandig eljutni egyébként nem is 
olyan egyszerű feladat, bár idén a tavalyi 49 órával szemben már 28 óra alatt sikerült 
teljesíteni, és csak 1 éjszakát kellett a Koppenhágai repülőtéren tölteni. 
 
 
2015. július 9. 
 
Megérkeztünk Grönlandra. A reptéren rögtön egy Veresegyházi Asszonykórus jellegű 
integető bizottság üdvözölt bennünket, gondoltuk, ezt biztosan nem volt könnyű Zolinak 
elintéznie . (Persze később kiderült, hogy ők nem bennünket vártak.) Az időjárás nem a 
tipikus arcát mutatta, így délután egy szál póló is elég volt. Persze lesz ez még így se…. 
 
2015. július 10. 
 
Amíg Totó a nemzetközi kajakversenyt filmezte mi a készletezéssel voltunk elfoglalva. A 
tavalyi év tapasztalatai alapján - Arctic Kanadában alig lehet valamit kapni és azt is 
méregdrágán - a csak egyszerűen nagyon drága Grönlandon kell feltölteni a hajót 
élelmiszerrel. Annak megítélése, hogy mennyi a mi négytagú családunk kb. 3 hónapi 
fogyasztása szinte lehetetlen, egyszerűbb lenne, ha a lottó ötöst próbálnám kitalálni. Szóval 
a biztonságra játszottunk. Zoli kölcsönkérte az egyik munkás platós kisteherautóját és 
fordultunk a boltig háromszor. A helyiek vendégszeretete és segítőkészsége egyébként 
minden képzeletet felülmúl. Amikor a hajóba kellett berakni a dolgokat (két termetes 
halászhajón keresztül és pont apálykor) a semmiből előbukkantak vagy hárman és 
csatárláncban segítettek leadogatni a csomagokat. Míg mi elrendeztük a hajó gyomrában a 
dolgokat, Zoli elrohant a távolabbi hajós boltba, hogy elcserélje a tavaly vett puskánkat egy 
igazi medve ölőre. Bár mi már az előzőről is azt hittük, hogy jó lesz medve ellen, de kiderült, 
hogy azzal csak felmérgesíteni lehet a macit. No, de ki akar egy macit felmérgesíteni??? 
Pláne, ha az jegesmedve. 
 
 
2015. július 11. 
 
Elindultunk egy kis próba útra a hajóval. Persze ahogy kell dülöngéltünk rendesen. Az első 
utak valahogy soha nem sikerülnek kíméletesre. Totó finoman szólva nem viselte jól a 
hullámzást. Én a kabinban halódtam a szokásos első menet szindrómámmal, ő pedig a 
kokpitban volt erőteljes zöld uborka. Hát, nem most készülnek majd az Oszkár-díjas 
felvételek, az biztos. Szerencsére a kikötés után visszatért belénk az élet. No, persze nem 
azonnal, Totónak még egy kis Unicum is jól jött hozzá. Még amikor a közeli szigeteknél 
megálltunk horgászni, Zoli húsz perc alatt fogott nyolc termetes tőkehalat. Én éjjel kettőig, 
kb. 4 órán keresztül pucoltam, beleztem, sütöttem őket. Hallal minden esetre most néhány 
napig el leszünk látva . 
 



2015. július 12.  
 
Délelőtt részt 
vettünk egy 
keresztelőn, sőt 
hála Zoli immáron 
kiterjedt sisimiuti 

ismeretségeinek 
még az azt követő 
babazsúrra is 

meghívtak 
bennünket. A 
vendégek ugyan 
nem, de a 
családtagok mind 

gyönyörű 
népviseletben 

voltak. Hihetetlen, de a női ruhák olyannyira egyediek, hogy egyik részletük sem egyforma! 
Semmi sem azonos rajtuk, de mégis egységesek. Elképesztő! A zsúrról pedig csak annyit, 
hogy a sütik valóban sokfélék és nagyon finomak voltak.  Egyvalamiben pedig mind 
megegyezett: rengeteg kis grönlandi zászló volt a tetejébe tűzve. Sőt a többi dekoráció is 
grönlandi zászlóból állt, mindenféle méretben és formában. Nálunk azért elég érdekes lenne 
a mákos guba magyar zászlóval a keresztelőn, de náluk ez valahogy természetesnek tűnt. 
Délután elindultunk a hajóval észak felé, reményeink szerint az idén már nem térünk vissza 
Sisimiutba. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



 

 

 

Éjfél körül dobtunk 
horgonyt egy már ismert 
öbölben, ahol a parton 
még látható egy régi 
fűkunyhós ház egész jó 
állapotú maradványa. 
Természetesen éjfélkor is 
látható, hiszen ebben az 
időszakban mindig világos 
van . A nap nagy 
eseménye volt, hogy 
felhúztuk új 
szerzeményünket a 
genakkert. Ez a génua és a 
spinakker házasságából 
született könnyűszeles 
vitorla, amely a mi 
esetünkben élénk piros és 
sárga színekben pompázik.  
A debütálás jól sikerült és 
szerencsére nemcsak szép, 
hanem jól is működik. Zoli 
esti elfoglaltsága a rádiózás 
volt, de ezt inkább csak 
küzdelemnek nevezném. A 
későbbiekben ezen  
szórakozását gyakran 
megismételte s általában 
elsötétült ábrázattal 
fejezte be a hosszas,  és 

eredménytelen 
próbálkozást.  Az időjárás 
előrejelzés lenne ilyenkor a 
legfontosabb, de ritkán 
sikerül letölteni. 
 

 
 
 
2015. július 13. 
 
Zoli reggeli elfoglaltsága ismét a rádiózás volt, szintén küzdelem eredmény nélkül. A parti 
séta eredményesebbnek bizonyult. Totó filmezett, Kristóf rohangált. Kinek-kinek a maga 
szórakozása. Ezt követően tovább indultunk észak felé és estére ismét egy öbölbe értünk. Itt 
megtörtént a nagy találkozás, felbukkant az idei első jéghegy.  No, persze nem a legnagyobb, 
de azért mégis igazi jéghegy.   
 



 
2015. július 14. 
 
A reggeli induláskor még nem tudtuk hol alszunk majd este.  A következő horgonyzó hely 
helyett az úti cél előbb Aasiiaat városára változott, majd ezt később elcseréltünk a Disco 
Islandon fekvő Qeqertarsuaq-ra. Így hajóztunk egyhuzamban 25 órát és tettünk meg ez alatt 
104 mérföldet.  
Ám a nap elején mindezt még nem tudtuk, s amikor a gyönyörű napsütésben impozáns 

jéghegyek felé közeledtünk, akkor szántunk időt egy kis élvezkedésre. Zoli a jéghegy mellé 

állt a hajóval, s mindenki megtapogathatta a fölénk magasodó hideg óriást.  Jó kaland volt, 

számos kép készült róla. 

 

 



 

 

Délután észrevettük az első bálnát. Sajnos a hullámzásban csak igazi mozgó-képeket tudtunk 

róla készíteni. Vagy inkább izgő-mozgó képeket. Valahol ez idő tájt öltött végleges formát 

mai úti célunk, amit másnap reggel értünk el. Qeqertarsuaq védett öblében két vitorlás hajó 

horgonyzott. Zoli már mindkettőt ismerte korábbról, mivel itt északon a vitorlázók tábora 

nem olyan népes. Mi kihasználtuk korábbi helyismeretünket és beálltunk negyediknek a 

mólóhoz kötött halászhajók mellé. Helyismeret ide vagy oda, most alapos meglepetésben 

volt részünk. A szélső halászhajó ugyanis a csalinak rothasztott hal és a hajómosás 

ismeretének hiánya miatt épp süllyedezni készült a rajta megtelepedett milliós 

nagyságrendű légy és szúnyog terhe alatt.  Szerencsére ez a hajó nem soká el is ment 

halászni. A legtöbb légy követte, a szúnyogok azonban maradtak. Milyen szerencse, hogy 

anno még a trópusokra készülve vettünk szúnyoghálókat a bejáratra és a tetőablakra. Egy 

tároló mélyéről még a szúnyog elleni sprayk is előkerültek. 

 

 
 
 
 



 
 
 
Délután feltúráztunk a bálna néző ponthoz, amely a tenger fölé magasodva nyújt jó  kilátást 
és egyben védelmet a szél ellen a bálnamegfigyelőknek. A partról még nem tűnt olyan 
messzinek, de később mintha egyre távolodott volna. Szerencsére gyönyörű volt a kilátás. 
 
 

 
 

 
 
 



 
 

           
 

 



2015. július 16. 
  
A délelőttöt olyan hasznos 
tevékenységekkel 
töltöttük, mint a tusolás, és 
mosás a már jól ismert 
sportcsarnok öltözőjében. 
Sokat számít ám a 
helyismeret! Beszereztük 
Kristóf aktuális méretű 
Baffin csizmáját. Szerencse, 
hogy volt 34-es. Mondjuk, 
csak 34-es volt! Meg a felnőtt méretek, amiből a 46-osba biztos belefért volna mindkét lába 
egyszerre. Persze akkor a rohangálásról is le lett volna a gond, de mégis inkább a 34-es 
mellett döntöttünk. Így elérkezett az az idő, amikor a család minden tagjának van megfelelő 
lábbelije a sarkkör fölötti vitorlázáshoz. Az enyémnek ez már a 3. szezonja, de a többieké 
még bejáratós. 
 A csizmán kívül kutyafuttában vásároltunk egy Stanley márkájú termoszt is, gondoltuk 
majdcsak jó lesz valamire. Azóta napi használatban van, és Zoli nagy kedvence lett. 
Délután 20 csomós szélben indultunk és átvitorláztunk a közeli "Koronaherceg Szigetek" 
egyikére. A csupa szikla szigeten nagy meglepetésben volt részünk. Láttunk egy legalább hét 
kis "Arctik Fox"- ból álló sarki róka családot, ahol a kicsik vígan hancúroztak a sziklák között.  

 
 

 



  
 

 
 

 

 



2015. július 17. 

A mai napra nem terveztünk hosszú menetet, inkább bálnát szerettünk volna mutatni 

Totónak. A bálnák azonban ma szemérmesek voltak, vagy mi maradtunk le a találkozóról.  

Úgy döntöttünk, az éjszakát egy közeli öbölben töltjük, és reggel újra próbálkozunk. Sokat 

genakkereztünk, Zoli és Csenge már egészen jól belejöttek. Bár az öböl nem volt ideális a 

horgonyzásra, de szerencsére az ígért nagyobb szél is elmaradt, így jó alkalom nyílt a 

horgászásra. A halak érdeklődőbbnek bizonyultak, mint a bálnák, és jó páran horogra 

akadtak. Belőlük lett a finom sushi vacsora. Ez volt egyébként életem első önálló sushija, 

szóval kicsit izgultam. Otthon elmentem egy tanfolyamra, ahol kb. 2,5 órában beavattak a 

rejtelmekbe. Japánban állítólag 16 év, míg azt mondhatja magáról valaki, hogy sushi séf, és 

az első 6 évben csak zöldségeket vághat! Hát, ilyen babérokra nem török, a lényeg, hogy az 

én sushim is elfogyott mind egy szálig. 

  

 

 

2015. július 18. 

Jó döntés volt megvárni a közelben a következő napot.  A kék bálnák óriási kifújásait most is 

csak távolról láthattuk (tavaly órákig próbáltuk utolérni őket, hasztalan) azonban a 

hosszúszárnyú bálnák jámborul tűrték a közeledésünket.  Bár amikor az egyik hatalmas cet 

közeledett felénk, s a hajó előtt talán három-négy méterrel bukott alá, hogy átússzon alatta, 

no, ott volt egy két nagyobb szívdobbanás és izgalom! Minden esetre mire delet mutatott az 

óra, beteltünk a bálnák látványával, és tovább hajóztunk Aaissiiat városának kikötője felé.  



 

 

 


