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Tuk-ba megérkezve egy nem túl nagy, 

de pont megfelelő méretű mólót 

találtunk, nekünk elegendő 

vízmélységgel.  Miután partra léptünk 

odajött hozzánk Henry, egy érdekes 

ember, aki azután érdeklődött, hogy 

honnan jöttünk majd rögtön ezt 

követte a következő kérdése:              

Hol húzódtatok meg a vihar alatt? A vihar alatt?.......Hmmm……. Mi akkor hajóztunk.  

Mondjuk, ez a vitorláinkon meg is látszott. Volt rajtuk javítani való bőven.  

Mivel közvetlen a móló előtt van a helyi 

„nagyáruház”, így ez bennünket 

mindenféle vásárlásokra csábított.  

Először a fagyasztott pizzának 

engedtünk, majd a sütni való 

kolbászkák következtek. Ezek közös 

jellemzője a mi szóhasználatunkban: 

„Arctik Good” ! Ez olyasmit jelent, hogy 

odahaza rá se néznél, fintorogva 

eltolnád magadtól, de itt… itt ez mennyei! Később, mivel az időjárás egyre hűvösebb lett, 

vettünk egy közepesen meleg, ám nagy, kétszemélyes hálózsákot magunknak. A közepes az 

azt jelenti, hogy lehetett kapni „0” fokig és „-50”Celsius fokig jó hálózsákot is. Mi a 

közepeset, a „-32” fokig jót vettük meg, ebbe azonban simán belefértünk hárman is. (Persze 

Kristóffal, nem Csengével. Egyébként lehet, hogy vele is, csak azt nem próbáltuk:)  

 



Az aprócska mólónál elég nagy volt a forgalom. Először Manu -egy francia fiú- érkezett  30 

lábas vitorlásával egy szál egymagában. Ez aztán a teljesítmény! Később kiderült, hogy Őt 

néztük a Snow Dragonnak a nagy hullámzásban, és azért nem reagált a rádióhívásra, mert 

éppen aludt.  Aztán jött a „Tiama”  a 3 francia úrral. Ők maradtak néhány napot. Egy 

harmadik hajó pedig villámlátogatást tett egy tankolás erejéig. Manu-val egyébként jó 

barátságba kerültünk. A sors úgy akarta, hogy neki is volt egy pont ugyan olyan és ugyan 

annyira nem működő Raymarine autopilotja mint nekünk. Mire észbe kaptunk, megrendelt 

(Magyarországról) egy új EV-1 szenzort ami tulajdonképp a kompasz ebben a rendszerben. 

Az eszköz drágaságán túl az volt a másik gond, hogy az csak 14-16 nap múlva érkezhetett 

meg. No-no,lassítsunk egy kicsit, mondta Zoli. Hisz itt a miénk, nézzük meg, azzal működik-e, 

s ha igen, másnap már indulhatsz is tovább. Szenzor itt, csere ott, de eredmény sehol, vagyis 

nem ez a hibás alkatrész. Szegény Manu ekkor szembesült vele, hogy megrendelt valamit 

méreg drágán, amire semmi szüksége. Csak reménykedtünk, hogy még le lehet állítani a 

rendelést. Node menjünk tovább, mi lehet még rossz ? Az ACU-100 (ez az agy) kiszerelés-

beszerelés után kiderült, hogy még mindig nem működik az autopilot. Így szedtük darabokra 

a rendszereinket  és cserélgettük annak darabjait, míg kiderült, hogy egy egyszerű T elágazás 

a hiba forrása. Heuréka ! Az automatakormány ezzel megjavult, s a hajó indulásra kész volt. 

Ennek örömére Manu olyan finom francia sós palacsintákat sütött nekünk, hogy mind a 

negyven ujjunkat megnyaltuk utána. 

 

Hajónk kidaruzását a helyi kereskedelmi állomáson ígérték, azonban a mobil daru egyenlőre 

foglalt volt, sőt előbb még el is kellett vinni uszályon egy olaj kitermelő céghez. Loyd, a 

vállalat vezetője ekkor azt kérdezte: Mi lenne, ha kivennék a hajónkat a nagy targoncával? 

Szokatlan megoldás (persze csak nekünk, ugyanis  Ők még daruval sem vettek ki vitorlás 

hajót soha) de járható útnak tűnt. Van a telepen egy hatalmas  targonca, hosszú villákkal.  



 A nagyobb fejtörést az emelő hevederek 

valamint a tartó bak összeeszkábálása 

jelentette. Szerencsére volt Tuk-ban egy 

Horvátországból ide települt mérnök (Rad), 

aki látott már kidaruzott vitorlást és Ő sokat 

segített nekünk. A hajót végül szeptember 

15.-én emeltük ki, és aznap, valamint a 

következő napon  Zoli egész jó kis 

bagolyvárat ácsolt a hajónk alá. Közben Kristóf is jól elfoglalta magát. 

 

 



Este a tolóhajó másodkapitánya Dan, -akit még Cambridge Bay-ből ismertünk- átjött segíteni. 

Hozott nagy rögzítő pántokat, és mikor a fejlámpa fénye kevésnek bizonyult még a hajó 

reflektorait is ránk irányíttatta.  A motort természetesen most is téliesítettük, a vizeket 

kipumpáltuk, a napelemet és a szélgenerátort lekötöttük és az ajtót ismét csak látszólag 

zártuk be, úgy mint az előző években. A kikötőbeliek később  körbe rakták a hajónkat két sor 

konténerrel. Ez véd a nagy szelek idején és nehezíti az illetéktelen bejutását is.  

 

A különösen fontos és fagyveszélyes dolgainkat, valamint a puskát egy kedves helyi emberre 

Bobra bíztuk. Értékeink a telet és a tavaszt az ő garázsában vészelik át.   

Ezen a részen telente állítólag két-három alkalommal van „stormy wind” ami a helyiek 

szerint 120-140-160 sőőt 180 km/órás is lehet. A téli hőmérsékletről meg csak annyit, hogy 

elmondásuk szerint a mínusz harminc nem ritkaság, de néhány éve volt kicsivel mínusz 60 

alatt is a hőmérséklet. Ezt nekünk elképzelni is nehéz, de azt hiszem, olyankor még a 

gondolat is megfagy az emberben.  

Tuk-ban egyébként a daruzásra várva bő két hetet töltöttünk, és a városkának mind a 900 

lakója tudta, mi vagyunk a hajósok. Így történt, hogy meghívtak bennünket a városi 

grillpartira, amit az új tanárok érkezésének alkalmából rendeztek. Minden évben jön 4-5 új 

tanár az iskolába, akik jobbára csak egy évig maradnak. Ilyenkor összegyűlik a „falu” apraja-

nagyja, a fogadtatás igen szívélyes, az ételek pedig a világ bármely grillpartiján megállnák a 

helyüket. A városka – hasonlatosan Észak Kanada más kistelepüléseihez- eléggé funkcionális. 

Nekünk a városban a sok uszadékfa és a jegesmedvés rendszámtáblák voltak a 

legérdekesebbek, Kristóf pedig a kölyökkutyák simogatását élvezte a legjobban. Sokat 



voltunk egyébként a játszótéren is, igaz a helyi gyerekek modora minden kedvességük 

ellenére is kicsit nyers. 

 

 

 

 



Hazautazás: 

Ha valaki úgy gondolná, az Átjárón való áthajózás volt a legnagyobb kihívás, az sajnos téved! 

Mi volt a hazautazáshoz képest a jegek közti navigálás, vagy Bernard Harbourban a viharra 

való készülődés ? Az kész szanatórium! Nagyon sokat küszködtünk a Tuk-ból való 

hazajutásunkkal.  Tuk-ból ugyanis nincs közút, a McKenzie folyón kis hajóval felhajózni 

nagyon drága és körülményes, szóval marad a még drágább repülő.  No, és hogyan lehet ez a 

repülő még ennél is drágább, mondhatni még sokkal, de sokkal drágább? Úgy, ha az első 

kisgép nem jön el, és ezzel elveszítjük az összes további repülőjegy foglalásunkat. Velünk ez 

történt. Az első szakaszon közlekedő kisrepülő ugyanis idefelé árút, visszafelé bennünket vitt 

volna. Nem volt elég árú amit hozott volna, így nem jött el értünk sem.  Azt tartja a mondás: 

okos ember más kárán tanul, a buta pedig a sajátján.  Persze, ki gondolta volna, hogy 

ugyanez megtörténhet még egyszer? Mikor második alkalommal is lefoglaltuk a jegyeinket 

és kimentünk a helyi reptérre, azt láttuk:  a bennünket szállító kisgép bizony most sem 

érkezett meg. Jóval később azért 

csak eljött értünk, azonban 

amikor beszálltunk,már akkor 

lekéstük a következő városkából 

induló és természetesen más 

légitársaság által működtetett  

csatlakozó járatunkat, s ezzel 

persze a többit is szép sorban.  A 

gép egyébként olyan kicsi volt -

mindössze 9 személyes-, hogy kis 

híján a pilótafülkében ültünk. A 

dolgok azonban mégiscsak jóra 

fordultak s ennek  magyarázata a 

tuktoyaktuki reptér két fős, és 

egyébként elég érdektelen személyzetének részünkről történő  tartós inspirálása, valamint   

az inuviki reptéren dolgozó, - csodával határos módon magyar származású – fiatalember 

segítőkészsége volt.  Így végül az Inuvik-Edmonton járatunk helyett egy teljesen más 

légitársaság teljesen más útvonalon és három részletben repülő járatára átírták a jegyeinket. 

Sőt a gép meg is várt bennünket és addig a többi utast se engedték beszállni, míg mi meg 

nem érkeztünk. Óriási megkönnyebbülést éreztünk és hálásak voltunk érte, ám a görcs még 

egy darabig bennünk maradt. Északról dél felé haladva egyébként jelentősen változtak a 

dolgok. Például minden egyes reptéren le kellett vennünk egy réteg ruhát. Mire másnap 

Montreálba értünk már csak egy polárfelső maradt. Megvacsoráztunk a terminálban lévő 

gyorsétteremben, majd kifelé induláskor Zoli mondta, hogy akkor kezdjünk el öltözni. 

Mondom, szerintem nem kell, az emberek egy szál pólóban jönnek befelé. De, de, öltözzünk, 

még Kristóf megfázik…. Mikor kiértünk kiderült, hogy bent nem azért volt olyan jó idő, mert 

fűtöttek, hanem azért mert  hűtöttek. Nagy erőkkel ment a légkondi  A másik nagy változás 

a csomagellenőrzés volt. Tuk-ban egy olyan mérleggel mérték meg a csomagjainkat, amilyet 



Zoli szerint utoljára a föníciaiak használtak. Szerintem ez nem így van, mert  Fönícia híres volt 

kereskedelméről, szóval nekik  biztosan volt valami ennél rendesebb eszközük. Az a kérdés, 

hogy van-e folyadék a kézipoggyászban, már fel sem merült. Persze miután kiderült, hogy a  

csomagteret csak egy háló szeparálja el az utastértől, már értelmet nyertek a dolgok. 

Inuvikban annyira örültek az érkezésünk, hogy semmi perc alatt bepakoltak mindent a másik 

repülőbe. Utólag is nagyon hálásak vagyunk annak a magyar származású fiúnak az inuviki 

reptéren. Ezt követően volt még négy megálló melyből kétszer a gépen maradtunk egyszer ki 

kellett szállnunk a tankolás miatt, s egy amikor Edmontonban töltöttük az éjszakát. Végül 

gond nélkül megérkeztünk Montrealba, és csak egy doboz vaj került a veszteséglistára, amit 

elfelejtettünk kivenni a kézipoggyászból. Délebbre bizony alapos volt az ellenőrzés. 

 

Montreal: 

 

Montrealban töltöttünk még négy napot a csatlakozásra várva, de jót is tett nekünk ez a kis 

városi  akklimatizáció. Nagyon jó benyomásokat szereztünk. Valahogy egészen más… 

Nyugodt és előzékeny autósok állnak meg a kereszteződéseknél, és mindenfelé a burjánzik a 

kultúra. Magasan képzett utcai zenészek és táncosok akik bárhol megállnák a helyüket, s 

mindez, egy a neogót és a  XXI. századi épületek keverékéből álló, parkokkal, szökőkutakkal 

és ivókutakkal szellőssé tett városban. Montreal egy jól élhető város benyomását kelti.  



 

 

 



 

                                 

 



  

 

Az egyik legérdekesebb dolog -persze a Notre Dame után-  a felnőtteknek szóló kivilágított 

hintasor volt, ami a lengés ütemére még zenélt is.  A felnőttek pedig simán beültek 

öltönyben, nyakkendőben. A nagy hintát Kristóf és Csenge is kipróbálta, mert az öltöny 

szerencsére nem volt kötelező .  Kristófnak természetesen az éjjel kivilágított szökőkutak 

tetszettek 

legjobban, és a 

földből fellövellő 

vízsugarakat 

ugrálta át több-

kevesebb sikerrel. 

Persze csurom 

vizes lett, de 

készültünk 

váltóruhával, így 

önfeledten 

élvezhette a 

játékot. A többi 

gyerek (és 

felnőtt!) meg csak irigykedett. A helyiek biztos azt gondolták, már megint néhány zakkant 

turista.  

 

 

2015. szeptember 24-én érkeztünk haza és a barátaink vártak bennünket Ferihegyen.  

Mielőtt a parkolóban elértünk volna az autóig, egy sietős sofőr már ránk dudált.   

Semmi kétség: hazaértünk! 

 

 


