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Chapter 1
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Norvikinfo (2010-01-08 19:00)

Elindítottuk a Norvikinfo portált a Norvik vitorláshajóval kapcsolatos információk összegyqjtésére. Itt
található információ a hajóról, annak építésérQl, útjáról.

Árbóc (mast) (2010-01-08 21:00)

Felállítottuk az árbocot. MegdöbbentQen erQs, hihetetlen méretq a boom is. Az árbóc Selden típusú,
nagyon meg vagyunk vele elégedve.

Az árbócot a földön raktuk össze és egy daru emelte a helyére. Az elsQ darut el kellett küldeni, mert 1
méterrel alacsonyabb volt mint kellett volna. 17m az árbóc...
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Mqszerek (Instruments) (2010-01-09 07:46)

Elkezdtük összerakni a mqszereket. EgyelQre csak az asztalon a navigációs berendezéseket. A navigációs
mqszerek többnyire raymarine típusúak.
Nagyon szép képe van a mqszereknek, klasszul mqködik minden.
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Illustrated Custom Boatbuilding (2010-02-04 22:51)

A Norvik bekerült Bruce Roberts-Goodson ”Illustrated Custom Boatbuilding” könyvébe!
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Vitorlák (Sails) (2010-04-04 08:00)
Elkészültek a vitorlák...
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Fqtés (Heating) (2010-04-04 20:42)

Édesapám most szereli be a fqtést.
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Csobbanás (2010-09-13 20:44)

Végre vízretettük a hajót, egy jó hosszú nap munkájával... Nagy volt az izgalom, de a hajó nagyon
szépen viselkedik, minden jól sikerült. Kb. 200m métert mentünk is vele a vízben, egyelQre nem a saját
motorjával, de a saját kormányával irányítva. Az árbóc is fel lett rakva a tetejére a szállítás miatt.
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December

Karácsony (2010-12-19 20:48)

Boldog karácsonyt és sikeres új évet kívánok az újpesti jégmezQkrQl!

Tóth Tamás
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Indulás BudapestrQl (2011-07-18 20:49)
2011. Június 21-én egy álom valóra vált és Édesapám elindult saját készítésq hajójával és barátaival,
hogy körbejárják a Földet. Az építés közel 4 évig tartott és valószíq teljesen sosem fejezQdik be... :)
A hajó 11 utásával indult a Dunán lefelé a Fekete tenger felé. Édasapám számára ezzel egy munkában,
kihívásokban, de ugyanakkor sikerekban gazdag életszakasz záródott le (a hajó építése), hogy egy új
utazás vegye kezdetét!
Jó utat kívánunk!
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Köszönetnyilvánítás (2011-09-04 20:51)
ElsQként és leginkább feleségemnek, Katinak mondok köszönetet, hogy mint eddigi hosszú közös életünk
során mindig, a Norvik építésében feltétel nélkül a segítségemre volt, a nehézségekben okosan bátorított.
Itt köszönöm meg fiaimnak és menyeimnek a folyamatos támogatást és segítQ aggódást a munkám során.

A Norvik felépítése a vártnál nagyobb feladattá nQtt, de szerencsére a sok régi és új barátom csapataikkal”
a segítségemre voltak.
Bele sem kezdtem volna a hajó megépítésébe, ha Földi Karcsi barátom 2006 augusztus 18-án nem biztosít
támogatásáról a keszthelyi kikötQben a balatoni hajónk fedélzetén. Köszönöm neki és feleségének a több
évnyi hajóépítés alatti önzetlen és folyamatos segítségüket.

Karcsi barátom révén kerültem baráti kapcsolatba Vasali Józsival és a Vasanfer csapatával, valamint Kósa
Tibivel és az Él-team csapattal. A nem kevés napi teendQjük mellett mindég jutott idejük és energiájuk
a hajóépítési problémáim megoldására, illetve segítésére. Elmondhatom, hogy a Földfém telephelyén
eltelt háromévi munkám során bármelyik vállalkozáshoz fordultam, önzetlenül segített mindenki. Külön
köszönetet mondok nevek nélkül azoknak a szakmunkásoknak és mérnököknek, akik több-kevesebb
alkalommal, lelkiismeretes munkájukkal segítették vállalkozásomat.
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A hajóépítés kapcsán barátkoztam össze Horváth Gáborral, akinek önzetlen segítsége nélkül a Norvik nem
ilyen lenne. Gábor beszélt rá, hogy a befejezQ munkákra vigyük át VecsésrQl Újpestre a Norvikot, ami
késQbb ragyogó ötletnek bizonyult. Rengeteg munkája mellett mindennap volt ideje a Norvik elektromos
rendszerének alakítására. Magára vállalta az összes hatósági eljárás ügyintézését is, aminek kivitelezése
számomra reménytelen feladat lett volna. Itt szeretném megköszönni az Újpesti hajójavítóban dolgozók
segítségét is.
Horváth és Csiki Kft.
Végül, de nem utolsósorban köszönöm Pagács Gyuri segítségét, aki a hajó mqszerezésében, a bizonsági
felszerelések beszerzésében volt segítségemre.

Istambul 2011 (2011-09-04 20:55)
Norvik a tengeren 2011 augusztus 13-ig.
A Norvik helyi idQ szerint 2011. július 13-án 2 órakor befut Istambulba, sikeresen teljesítve próbaútját”
az 1650 km-es dunai szakaszon és kb. 250 NM fekete tengeri átkelésen.
A tegnapi nap az ünneplésé volt, mivel közel 4 évi munka és 3 heti hajózás – ebbQl közel 1 hét szerelés
(árbocállítás, kötélzet, navigáció) – után kifutottunk a nyílt tengerre és rövidesen csak a kerek horizont és
a játszadozó delfinek voltak útitársaink. A Fekete tenger nagyon barátságosan fogadott minket, ragyogó
napsütés, enyhe szél, lágy hullámok. Szóval minden körülmény alkalmas a meditációra, az elmúlt évek
örömteli, de sokszor igen fárasztó hajóépítQ idQszak végiggondolására. A Norvik megépítése – bár több
évtizedes mqszaki kivitelezQi gyakorlattal fogtam hozzá – a vártnál jóval nagyobb feladat volt, de most
már kijelenthetem, a vártnál jobb eredményt is hozott. Remélem a jövQ is ezt fogja igazolni. Az idei
év elsQ fele a befejezQ munkák, az otthoni teendQk és a hivatalos ügyek intézésének szinte véget nem
érQ áradatával telt. Így a honlapra nem kerültek új infók, talán kicsit babonaságból sem, míg nincsen
eredmény. A Duna alacsony vízállása is egy bizonytalansági tényezQ volt az indulási dátum kitqzésében,
mivel a Norvik merülése teljes terheléssel 2,2 m.
Végül június 21-én 7óra 01 perckor a Norvik kifutott az Újpesti kikötQbQl fedélzetén 11 fQvel és egy
kísérQ motorossal. A dunai hajóút külön fejezet, remélhetQleg sikerül beindítanunk egy online hajónaplót
napi információkkal. A második éjszaka a Fekete tengeren már jellemzQbb arcát mutatta, a kellemetlen
döghullámok távoli vihar utóhatásaként dobálták a Norvikot. Pontos navigációval helyi idQ szerint du.
2-kor beértünk a Boszporuszba. Nagy segítség volt, hogy 3 évvel ezelQtt Katival már kis helyismeretre
tettünk szert az akkori török túránkon. Az Ataköy marinában kötöttünk ki. A recepció információinak
segítségével 1 nap alatt sikerült a beléptetést elintéznünk ügynökség nélkül, ami nem kis feladat volt,
de 800 EUR helyett csak 200 EUR-ba került. 14-én du. elbúcsúztunk Zoli és Péter barátunktól, akik
ÚjpesttQl voltak útitársaim, valamint Tomitól, aki Tulceában csatlakozott hozzánk.
Ketten maradtunk Gyurival, hogy megkezdjük a Norvik tesztelését a mediterrán térségben. Azóta
végighajóztunk a Márvány tengeren, az Égei tenger török partvidékén, Marmarisnál kiléptünk
Törökországból és Rodosznál beléptünk Görögországba. Megismertük a jellemzQ szél, a meltemi kellemes
és kellemetlen oldalát. Rodosznál Chalkin keresztül 40 órás kellemetlen szembe szélben való motorozással
értünk Iraklionba. Krétán olajcserét és általános karbantartást végeztünk és egy felejthetetlen hetet
töltöttem Kati társaságában. A log közel 2000 NM-et mutat, kipihenten készülünk egy 500 NM-es
szakaszra Cataniába.
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37

BlogBook

2.2. September

Iraklion, 2011. augusztus 13.
T.T.
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Nápoly 2011 (2012-02-18 22:35)

Családommal és Édesanyámmal úgy döntöttünk, hogy meglátogatjuk Édesapámat Nápolyban a hajón,
aki már négy hónapja úton volt.

A cél azért esett Nápolyra, mert egyértelmq volt a kiutazás (van reptér és direkt járat BudapestrQl),
valamint nem volt túl messze.

Öten indultunk útnak 2011 Október 7-én. Feleségem Nóra, fiam GergQ, lányom Kinga, Édesanyám Kati,
valamint én Norbert.

Az út sima ügy volt. RepülQ OK, Nápolyban busszal és metróval értük el a kikötQt, ahol már Édesapám
várt minket.
c 2013 www.norvikinfo.com
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Az elsQ két-három napot Nápolyban töltöttük, megnéztük a várost. Állítólag már nincs annyi szemét
mint régebben, de azért Európai szemmel meglepQek voltak a szemétdombok a városban& Egyébként
különleges hangulatú hely.
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A gyerekek megbarátkoztak a hajós léttel, pillanatok alatt megszokták a hajót. Segédkeztek a fQzésben,
élvezték a hajós vacsorákat és, hogy emeletes ágyon alszanak felettünk az elsQ kabinban.

Nápoly után Capri szigete felé vettük az irányt a hajóval. Mindenki kivette a részét az utazás közbeni
teendQkbQl.

Amikor megérkeztünk, gyönyörq látvány tárult elénk. Capri sziklás parttal rendelkezik, sok barlanggal,
átjáróval.
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Ahogy megérkeztünk, nekiláttunk a vacsora elkészítésének a hajó mindennel felszerelt konyhájában.
Kardhal volt a menü, amit feleségem és Édesanyám készített el, különlegesen finomra.

Caprin 4 napot töltöttünk egy kis öbölben horgonyozva. A partra a bocival kellett kimenni.
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A naplemente és a napfelkelte az öbölben különleges élmény volt a hajón.
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Összességében egy különleges hetet töltöttünk el a hajón a családdal. Ez volt a gyerekek elsQ látogatása
a hajón. Sok tapasztalatot és élményt gyqjtöttünk. Végezetül még egy néhány kép az útról.
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TúralehetQségek (2012-04-14 08:58)
Készítettünk egy külön menüpontot a túralehetQségekrQl az érdeklQdni vágyóknak, valamint egy rövid
bemutatót a hajóról.
TúralehetQségek
A hajó bemutatása
Journey Boat

3.3

May

Hajónapló 2012.04.16, Castelsardo, Szardínia (2012-05-05 12:24)
Régi ígéretemnek próbálok eleget tenni egy rendszeres hajónapló írásával.
Miután Katival március elején kocsival kiszállítottuk a hajóhoz szükséges felszereléseket (a Mondeo
kombiba egy gyufás doboz sem fért már bele), egy hetet töltöttünk kemény munkával a hajón Szardínián.
c 2013 www.norvikinfo.com

49

BlogBook

3.3. May

Ekkor határoztuk el, hogy legközelebb repülQvel jövünk. Így az elQre megvásárolt jegyekkel olcsón és
kényelmesen repültünk újra Szardíniára április 26-án.

• Április 26.

A reggeli indulás Gárdonyból majdnem izgalmas lett mivel a vekkerünk megállt háromnegyed hatkor, de
így is kényelmesen felértünk Budapestre a fiamékhoz. P kivitt bennünket a Keletibe, ahonnan vonattal
mentünk Pozsonyba a Rynair járathoz. Retúr vonatjegyet váltottunk, mert az olcsóbb volt 5000 Ft/fQ. A
vonat kulturált volt, alig voltak rajta, nagyon élveztük. Pozsonyban az átszállás a 61-es busszal nagyon
kényelmes a reptérre. 90 centes jegyet kell az automatából venni rá. A buszon TV is van!
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A reptér kicsi, de új és modern. Gyönyörq idQben nagyon szép repülQ utunk volt. Algheroban Fritz Gyuri
barátom vártminket autóval, így útban Castel Sardó felé Porto Torresben már új sim kártyát is tudtunk
venni az Internet eléréshez, így este már video kapcsolatunk volt a gyerekekkel. A hajón a szükséges
dolgokat gyorsan be tudtuk indítani, így estemár fqtés és meleg vízünk is volt.
c 2013 www.norvikinfo.com
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Hajónapló 2012.04.27, Szardínia (2012-05-13 14:42)
Szép idQ van, Fritz Gyuri perc pontossággal jött segíteni 9 órára. A dingit vízre raktuk, felhúztuk a
vitorlákat és a boomra felszegecseltük a márciusban hozott kéder sínt a napponyvához. Nagyon jól
sikerült. A grószba betettünk egy új latnit a tavaly eltörött helyébe. Közben délben elmentünk együtt
egy hangulatos kisvendéglQbe pizzát enni. Katival este tízig rámoltunk a hajón, vacsi, zuhany, alvás.

Hajónapló, 2012.04.28–2012.05.05, Szardínia (2012-05-13 15:02)
• Április 28.

Fritz Gyuri pontosan jött ígéretéhez híven. Az új napponyvára mindannyian kíváncsiak voltunk, így
ezzel kezdtük. Nagyon szépen állt és a korláthoz kötve esQ ellen is védett a következQ napokban igen
hasznos lett. Délben ebéd a szokásos kisvendéglQben. Ebéd után elmentünk kirándulni, megnéztük a
Castel Sardói várat. Nagyot sétáltunk a városban. Délután a horgonykamra ajtóhoz a zsanér szerelés
volt a következQ feladat. Este Gyuriék finom halvacsorára hívtak bennünket, ami utónévnapi és egyben
búcsú vacsi is volt, mivel Q a feleségével vasárnap hazarepültek. Nappal 30 fok volt, de készülQdött az
esQ a hidegfronttal.
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• Április 29.
Megjött az esQ. Gyuriék még délelQtt beköszöntek, indultak haza a melegbe. Egésznap ki sem mozdultunk
a hajóról, bent rendezkedtünk.
• Április 30.
Esik az esQ és hqvös van. Találkoztunk a tavaly megismert spanyol párral Lanzarotte-ról, Qk ma indultak
egy évre tervezett Földközi tengeri kalandozásukra. Tavalyi ismerQseink közül így senki sincs itt,dolgozunk
a hajóban. Holnap lejár a kikötQi szerzQdésünk és a régi kikötQmester nyugdíjba ment és az újnál nem
jártunk szerencsével, hogy a fél év bérlet után néhány grátisz napot kapjunk. A spanyol pár is ezért ment
el. Mi így ráfizettünk 6 napot.
• Május 1.
A munka ünnepén zuhog az esQ és 8 fok van (otthon 32 fok).Szerencsére a hajót jól ki tudjuk fqteni.
Szinte ki se dugjuk az orrunkat, de bent a hajóban is van mivel foglalkozni.
• Május 2.
Szebb idQ van lassan javul.Reggel elkezdtem a hajószámítógéppel foglalkozni. A monitort márciusban
sem tudtam elindítani, de most a végére akartam járni. Persze ez úgy be lett építve, hogy a fél navigációs
asztalt szét kellett szednem. A monitor kiszerelve mqködött, mikor visszaszereltem nem. Kb. 12-szer
megismételtem, mikor délután feladtam és másba kezdtem. Délután meglátogattuk Michelle-t és Ingét,
akiknek szintén saját építésq Bruce Roberts hajójuk van. Este Norbert fiammal beszéltünk Skype-on és
Q megnyugtatott, hogy valószínqleg apró hiba lehet.
• Május 3.
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Reggel megint a monitorral kezdtem. Mqködött, a számítógépen a programok is elindultak, ezért a
monitort véglegesen beszereltem. Mire kész lettem megint nem mqködött. Vettem egy nagylevegQt és
szétszedtem az egészet, közben az asztalosmunkán is javítottam.Megtaláltam a hibát a tápkábelen. Két
helyen volt bizonytalan az érintkezés, de egyik sem volt szem elQtt. Összeraktam mindent, mqködik
rendben, megnyugtatóan nagy gyakorlatot szereztem a szerelésében. Délután pihenésképpen felszereltem
a horgonykamra ajtót az új zsanérokkal.

• Május 4.

Reggelire visszatértem a gyümölcsétrendre (alma, mandarin). A délelQtt az adminisztrációval, emaillezéssel, crewlista nyomtatásával telt. A horgonykamrában ma még orr aksi körüli teendQk vannak.
Közben próbáljuk folyamatosan racionálisan elhelyezni egy kb. 100 m2–es lakásra való cuccot. A tartalék
tartaléka, a hátha kell még, stb. Délutánbefutottak Carlosék a korsikai útjukról és meghívtuk Qket
Michellékkel egy búcsú vacsorára holnapra. Palacsinta lesz. ElsQ este tudtam olvasni a karib szigetekrQl.

• Május 5.

Reggel idQben keltünk, mert rengeteg a tennivaló. Mostunk, befejeztem a boomfék veret felszerelését,szokásos rámolás, 11 kor indultunk bérautót szerezni. Ez itt NEM KIS FELADAT!Végül remélem
sikerült, ma este a kikötQben, 7 kor vehetjük át a hatalmas Cliót, mivel az ajánlat Fiat Cinqecentóról
indult, de mivel 5–en jövünk vissza csomagokkal a reptérrQl, kellet a nagyobb kocsi, ahonnan a Kati haza
repül. Most készülünk a vacsorára, folytatás holnap.

Hajónapló, 2012.05.06, Szardínia (2012-05-13 15:08)

• Május 6.

A tegnap este hibátlanul sikerült.A kocsi megjött, bár bele sem ültem, mivel a vendégeink elQbb jöttek.
Kati fantasztikus vacsorát készített, rendkívül kellemes nemzetközi este volt, német,belga, francia, argentin
és magyar részvétellel. Michellék még kaptak egy sajátkészítésq erdei lekvárt is Katitól. Most már tényleg
elindult a visszaszámlálása túrára. Katival egy métert sem mentünk és a következQ alkalom is hasonló
lesz, de egy családi túra, remélem rövidesen következik.
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Hajónapló, 2012.05.06, Szardíniából Horvátországba (2012-05-17 17:09)

• Május 6.

A bérelt Clio egyik kereke lapos volt, MichelléktQl kaptam kompresszort. Kati egész de. takarított,
ágynemqt húzott és rendbe tette a dolgainkat. Kora du. indultunk a reptérre. Az idQ nagyon rossz lett,
szél, esQ, hideg, így nem volt kedvünk útközben kirándulni, a reptéren beszélgettünk, ötkor elbúcsúztunk.
A csapatom 1/2 7 kor jött meg, mivel késett a gép. A Clióba nem kis mqvészet volt bepakolni a cuccokat,
de végül befért minden. Castel Sardóban kocsi leadás, elrendezkedés, vacsi.
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Hajónapló, 2012.05.07 - 11, Szardíniából Horvátországba (2012-05-17 17:18)
• Május 7.
ElQkészületek, vásárlás és délben eldöntöttük, hogy csak másnap indulunk Bonifacio-ba. Jani és Mila
még tegnap belevetették magukat a hajó navigációs rendszerébe és ma is éjfél után feküdtünk le.

• Május 8.
Ma reggel tankolás, majd a kikötQ iroda elé kötöttünk és rendeztük az anyagiakat. Ragyogó idQben
indultunk Bonifacio-ba és kitqnQ vitorlázás után 5-kor megérkeztünk.
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Az elsQ kikötQ helyünkön nagy volt az áramcsatlakozó, ezért átkötöttünk egy másik mólóra. Ez volt
ma a 4-k kikötésem, így jót gyakoroltam. Este városnézés, majd pizza vacsora a parton. Találkoztunk
Michellékkel, 3 hajóhelyre vannak tQlünk. Különleges város, ahol most harmadszor vagyok. Esti fröccsözés,
sörözés.

• Május 9.
Reggel vásárlás, mivel Ponsa-ig nem állunk meg. Megtankoltunk, majd indulás a Costa Smeralda-n
keresztül Ponsa-ra. Egy kis szigetnél meglátogattuk Miláék tavalyi strandoló helyét, majd elbúcsúztunk
Szardíniától. ElQször gyenge szembeszél volt, de az elQrejelzés szerint É-NY-ra fordult. Ez csak éjszaka
jött meg, gyönyörq tiszta volt az égbolt, de a hold keltét nem vártam meg éjfélkor lefeküdtem.
• Május 10.
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Reggel 5-kor vettem át az Qrséget, gyönyörq holdvilág és enyhe jó irányú szél volt. Így jól haladunk,
van esélye, hogy világosban érünk Ponsa-ra. Fél 7-kor lehorgonyoztunk, de fél óra múlva arrébb kellett
mennünk többünknek egy komphajó érkezése miatt. Fantasztikus rákvacsora a hajón és rövid séta a
városban. Nagyon jót és mélyen aludtam.

• Május 11.
Hatkor keltünk, hogy de. megnézhessük a várost, ami most szebb volt, mint tavalyi látogatásomkor.

Városnézés után elhatároztuk, hogy lehorgonyzunk a közeli sziklák tövében és a dingivel megnézzük
a barlangokat és a mesterséges alagutakat a sziklákban. Fantasztikus kirándulás volt, így késve csak
du. 2-kor indultunk Ischia felé enyhe szélben vitorlázva, várható érkezés este 10 óra körül. Ebéd a
hajón Kati milánóiájából. Útközben módosítottuk a az útvonaltervet és kihagytuk Ischiát és Capri felé
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vitorláztunk.Összeállítottuk a spinakkert, de a szél megfordult. Motorlázva hajnal 3-kor horgonyoztunk
Capri déli oldalán, a tavalyi helyünkön. Fantasztikus párás idQ volt.

Hajónapló, 2012.05.12 – 16, Szardíniából Horvátországba (2012-05-21 16:45)

• Május 12.

Párás reggel, gyors reggeli és kibociztunk Caprira a Marina Picolora, ami egy kb. 5 m hosszú partfal.
Délután 1 óráig sétáltunk, kicsit vásároltunk, tartályokat feltöltöttük. Indulás 14 órakor, Lipari felé, mert
egy csúnya front közeledik és holnap délután ott szeretnénk lenni. Sötétedés elQtt lefeküdtem, hogy az
éjszakai Qrség könnyebben teljen, de kb. 1 óra múlva ébresztettek, hogy valószínqleg halászhálót fogtunk,
amit lefényképeztek a víz alatti kamerával. Jani vállalta, hogy kiszabadítja a csigát, de már sötét volt.
Végül is 18 m hosszú, 50 mm átmérQjq kötelet fejtett le a csigáról. Nem csoda, hogy a kötélvágó nem bírt
vele, de szerencsére semmi baj nem történt, egy óra múlva folytattuk az utunkat a zsákmányunkkal”.
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• Május 13.

Érkezés Liparira meleg napsütés. Jani kötött ki gyakorlott hajósként. Este városnézés. A félsziget a
Juventus gyQzelmét ünnepelte görögtqzzel, felvonulással. Fantasztikus volt a hangulat. Érdekes volt
összehasonlítani az otthoni szurkolói szokásokkal. Az erQs front pontosan érkezett az elQrejelzésnek
megfelelQen. A marinából egy hajó sem akart kimenni, így vásárlás, városnézés és két adag mosás volt a
program. A kis automata mosógép ragyogóan mqködik.
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• Május 15.
Indulás Lirariról 10.45-kor érkezés Vucano-ra 12.20-kor. Vulkánón kb. 3 órát töltöttünk a tranzit
pontonon, utólag derült ki, hogy 18 EUR/óra, végül 20 EUR-ban meg egyeztünk a 3 órára. Vulcano-n
hosszas elhatározással mindannyian belefeküdtünk a sártóba, majd lemostuk magunkat a tengerben, ahol
a talpunkat sütötte a feltörQ forró gáz. Fürdés után ebéd a hajón, majd 2-es reffen elindultunk a Messinai
szoros felé. KésQbb 1-es refre álltunk teljes hátszélben. A hajó kegyetlen billegése jó edzés volt az Atlanti
átkelésre. Este 9-kor érkeztünk a szoros bejáratához, elQtte gyakoroltuk a halzolást erQs szélben. A szoros
bejáratánál levettük a vitorlát és az esti fényben úszó szorosba bemotoroztunk. Harmadszor tapasztaltam
meg a bejárát rendkívül erQs örvényeit, melyek az esti fényben is látszódtak. Az orrszög és a irány közötti
eltérés 15-20 fok volt, ami partközelben elég ijesztQ volt. Milával vállaltuk az egész éjszaki Qrséget, mivel
mi már voltunk az Etnán és a tervezett reggeli érkezés után mi a hajón maradtunk, a többiek kirándultak.
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• Május 16.
Az eddigi út leghidegebb éjszakája volt, 15 fokos a tenger 12 a levegQ hQmérséklete. A hidegért kárpótolt
a csodálatos éjszakai látvány a ragyogóan kivilágított sqrqn lakott part. Taormina kitqnt még ragyogóbb
fényeivel, jellegzetes formájával. A pipáló Etna meghozta a hajnalt. Géza ½ 7-kor leváltott, de igen
rövid volt a pihenés, mert 8.30-kor kikötöttünk az Etna marinában, Catania belvárosában. Beatrix, Géza
és Jani elindultak a kirándulásra, mi Milával intéztük a kijelentkezést, ami egy vicc volt. A Harbour
Master és vámhivatalnál fogalmuk sem volt mit akarunk, végül megunták és rányomtak néhány pecsétet
a Crew litánkra. Remélem a horvátok ezt elfogadják. Európában ez az ötödik kijelentkezésem, mindenhol
más a szisztéma. Sikerünket Milával megünnepeltük néhány fröccsel, majd elmentünk pizzázni. Ebéd
után hajó karbantartás. Cockpit világítás, mivel a tavalyi teljesen tönkrement, elsQ WC szelep javítás,
rámolás. Mire végeztünk és leültünk skypolni megjött a kiránduló csapat is. Kis vacsora után én Gézával
a hajón maradtam, a többiek elmentek bulizni. Catania jó hangulatú, vidám város. ezt már többször
megtapasztaltam, de most a fáradság gyQzött.
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Hajónapló, 2012.05.17– 24, Szardíniából Horvátországba (2012-05-30 19:18)

• Május 17.

Kiadós reggeli - szalonnás rántotta – után készülünk az átkelésre Dubrovnikba. Az elQrejelzés 40 csomós
szelet is mond, így a grószba bekészítjük a harmadik reffet. Remélem jó lesz az átkelési taktikánk és
kikerüljük a legerQsebb szélcsatornát! Beatrix és Géza bevásároltak, Mila navigációt tervez,Jani szöveget
és képet szerkeszt a honlapra. Én szerelek. Este 9-kor indultunk mert a 25 csomós szél egész nap
forgott. Kint a szél megfordult és 30-35 csomós ellenszélben küzdöttünk másfél órát. Ekkor döntöttünk
a visszafordulás mellet. Éjfélkor már a marinában vacsoráztunk.
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• Május 18.
Indulás Cataniából. Jóval kisebb hullámok és gyengülQ szél, de sajnos szembQl. Délután próbálunk
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vitorlázni, de éles a menet. Hablécig dQl a hajó, reffelünk, így jobb. Estére szembe fordul a szél és gyengül
megint motorozunk. A két felsQ latnink eltört és pilot motort is majdnem megfQztük!!! Kapcsolásnál
automatikusan 5-ös állásba ment és ezt kb. húsz percig nem vettük észre. Kihqlés után mqködik.
Remélem nem lett komolyabb baj. Jani átnézi sz összes dokumentációt, most remélhetQleg a bekapcsolási
opció 2-es, de folyamatosan figyeljük a hQfokot.
• Május 19.
Fél négykor vettem át az Qrséget. A szél lecsendesedett, de 13 fok van. HéttQl jót aludtam. Ebédre
Beatrix fantasztikus sült halat készített. Motorlázunk. A pilot mqködik, de nem engedem negyven fok
fölé.
• Május 21.
Érkezés Caftatba 11.10-kor. Caftat szép fekvésq nagyon kellemes hangulatú kisváros. A vám molóhoz
horgonnyal és farral kell beállni. 13-órakor Tudtunk be chekol-ni. Harbour Master az eddigi utam
legsegítQbb és legfelkészültebb hivatalnoka volt. Kár volt izgulni a horvátok miatt. A vízterület használat
247 EUR volt egy évre és van egy új adó a hajózásra. Mivel mi az EU-ból jöttünk és két nap múlva
leállunk, ezt most nem kellett kiváltanunk. Miután minden formalitást elintéztünk gyors ebéd a hajón
és irány Dubrovnyik. Jani még soha nem volt itt, Beartix 30 éve Milával megbeszéltük, hogy a városi
kikötQben kitesszük a csapatot, mi pedig kint megvárjuk Qket. A két óra városnézés alatt a szél nagyon
megerQsödött, de Mila megszokta a 26 tonnás Norvikot és hibátlan manQverrel felvette a csapatot. A
Jacht Marinában sajnos zárva volt az üzemanyag kút, így elég kevés gázolajjal indultunk Korcsula felé. Az
elsQ Qrség még tudott vitorlázni, de hajnalban ébresztett Mila, hogy védett öblöt kell keresni, mivel 25-30
csomós szembeszél van. Mivel kevés volt az üzemanyagunk, gyorsan eldöntöttük, hogy visszafordulunk
és északról bemegyünk Korcsulára tankolni. Ez nagyon jó döntés volt, fontosabb, hogy nem szabad
kiszámolni az üzemanyagot. Tankolás, gyors vásárlás, indulás Murterbe, mivel Jani itt kiszáll erQsítve a
Jacht Akadémia Kupa mezQnyét.
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• Május 22.
Murterbe reggel hétre értünk, Jani csapata kilenc körül. A marina árak érdekes matematikáját tanultuk
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meg. Ha a marinában kikötsz egy perc után is fél napi díjat kell fizetni, de csak két órát maradhatsz.
Utána már egész napi díjat kell fizetni. Jani nagyon sokat segített utunk során, kívánok sikeres versenyzést
és mielQbbi viszont látást a Norvikon.

• Május 23.

Most már igyekeznünk is kellett, mivel Géza nevezett A Pünkösdi regattára, Milát pedig várta a munkahelye. Sajnos a szél az elQrejelzéssel ellentétben rossz irányból fújt, így végig motoroztuk a zadari csatornát.
Sukosan elQtt felhívtam Zoli barátomat, aki 10 éve itt tölti a nyarat a feleségével. Megható volt látni,
ahogy a partról integettek a Norviknak. Kürtöléssel üdvözöltük Qket. Közeledve Creshez stratégiai
megbeszélést tartottunk a várható szélirányról. Sajnos vitorlázásról szó nem lehetett, viszont az éjszakai
Qrségem alatt 30 csomós szembeszél volt és 13 fok. Hajnali 3–kor feküdtem le és hatkor keltem.

• Május 24.

Reggel érkezés Cresbe. 8-kor érkeztünk kellemes napsütésben, mintha az éjszakai idQ hetekkel elQbb
lett volna. Csapatom ma érkezik haza. Én, ha kialudtam magam megpróbálok egy összefoglalót
írni az útról. Nem lesz nehéz, mivel kizárólag kellemes élmény volt a visszaút Horvátországba”.
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A csapattól du. 2-kor búcsúztam. Beatrix fia jött ki értük Mila kocsijával. A rendcsinálásra kevés volt az
idQ, így ezt bevállaltam, bár tudtam, hogy Katinak is jut belQle. Az utolsó menetben kevés volt a pihenQ
idQ, de a csapat szuperül teljesített végig. A Duna túrán éreztem ilyen jól magam, ahol szintén nem volt
egy veszekedés, egy zsörtölQdés se.
Tehát kor szerinti sorrendben:
• Géza: gyakorlott túra és verseny vitorlázó, mindannyian sokat tanultunk tQle vitorlaállításból.
• Én: majd kiderül &
• Beatrix: gyakorlott hajóépítQ és tulajdonos, azonkívül, hogy felvállalta a konyhát, végig segített a
hajó felügyeletében (Kati 2.)
• Mila: kitqnQ navigátor, szoftvermérnök. Az elsQ perctQl kézben tartotta az összes navigációs
feladatot, ráadásul kitqnQ vitorlázó is, a hajóját még BalatonlellérQl ismerem.
• Jani: a csapat legfiatalabb és legszerényebb tagja. Hobbija és munkája a navigáció, ötleteivel frissen
tartotta a csapatot., cégeket itt most direkt nem említek, de Jani biztos nagy segítség lenne a
jövQbeli tervezett túrákon.

Hosszú hétvége Horvátországban, Cres 1 (2012-05-30 21:13)
A hosszú hétvégén lemetünk Horvátországba Cres-re egy kis hajó karbantartásra. A hely nagyon szép,
de most dolgozni mentünk, volt mit csinálni&
[EMBED]
A kikötQ
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[EMBED]
Az elektronika egy része&

3.4

June

Jani videója (2012-06-10 16:41)
Olaszország –> Cres
[EMBED]

Hajónapló 2012.06.17, Cres (2012-06-17 13:35)
Családommal tegnap este érkeztünk Cres városába Horvátországba. Hosszú volt az út, mert feleségemnek
Nórának még úton idefele be kellett mennie Marcaliba egy kis munkaügyet elintézni, valamint a kompot
is pont lekéstük. Este érkeztünk, minden nagyon szép volt, szüleim már vártak minket finom vacsorával.
Gyakorlatilag azonnal elaludtunk.
A mai nap már gondoltuk elindulunk a hajóval, de a szükséges papírmunkát nem tudtuk elintézni, így
még ma itt maradtunk a kikötQben, akklimatizálódni. De. strandolni voltunk, szegény kislányom (Kinga)
– aki egyébként nagyon kemény csaj – belelépett egy tengeri sünbe, így rajta feleségem rögtönzött kis
mqtétet hajtott végre. Kisfiam (GergQ) – aki jelenleg a család csontváza, 0 % zsír – Fürödtünk itt is egy
nagyon hangulatos kis standon, naplemente után. Ez nagyon praktikusnak tqnt, mert nem tqzött a nap,
nagyon kellemes volt. Itt nagyon hangulatos kis éttermek voltak, úgyhogy tartottunk egy közös családi
vacsorát, hallal és cevab-bal.
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Holnap meglátjuk mit hoz a szél, ha el tudjuk intézni a papírokat, elindulunk Losinj felé!
Norbert

Tóth EnikQ (2012-06-25 06:04:33)
Szép napokat! Szegény Kinga!!!!!!Ajaj!!!! :(Azok a fránya tengeri sünök! Bálint is ezért nem kívánkozik a
tengerpartra, nehogy kifogjon ilyen fenevadakat. EnikQ

3.5

July

Norvik földkörüli útja (2012-07-10 16:31)

Rövidesen a honlapon lesz a Norvik földkörüli útjának útvonal terve!
Szeptember 15 és 20-a között indul a Norvik földkörüli útra. Az útvonal pontosítása júliusban megtörténik.
Hosszabb –rövidebb szakaszokra csatlakozhatsz!

Hajónapló 2012.06.15-06.23. Cres-Losinj (2012-07-10 16:40)

Június 15.
Tudtam, hogy szoros lesz az indulás, mivel Kati ma még dolgozott, nekem pedig Nagytarcsára kellett
mennem az utolsó pillanatban megérkezett hajtómq szqrQkért. Utána Vecsés, majd Norbiéknál Budán
felvettem az alu állványokat és egyéb alkatrészeket a hajó algátlanító festéséhez. Egy órakor irány Gárdony,
gyors bepakolás és kezdQdik a nyaralás! A határon azonnal megbüntettek, mert lejárt a jogosítványom
orvosi része. Ha minden rendQri intézkedés – mulasztás miatt – ilyen udvarias lenne, csak felsQfokban
beszélhetek róla. Rijekánál szoktuk a komp menetrend szerint eldönteni, hogy Krik, vagy Brestova. Az
utóbbit választottuk, mert így elvileg 1 órát nyertünk, de nagyon kellett igyekezni, mivel ez volt aznap
az utolsó komp. Kati kis autója nemrég volt nagyszervizen, ami az utolsó egy órás szakaszban döntQ
lehetett. Végül elértük a kompot, ami utána késett is (kár volt sietni) és este 10 óra után már pakoltunk
a hajóba. Itt szokásosan minden rendben volt, hiszen csak 2 hétre hagytam magára. Éjjel 2-kor kerültünk
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ágyba.

Június 16.

Gyerekeink és unokáink ma érkeznek. BQven maradt munka a hajón, a vendégvárás mindég hoz plusz
feladatokat. GergQ unokám 6, Kinga 4 éves lesz és bár voltak már velünk rövidebb túrán, próbálunk
minden eshetQségre készülni. Végül este 7 óra után érkeztek, mivel a kiszemelt kompot lekésték, de
nagyon feldobott volt az egész csapat. A gyerekek most is a szülQi kabin emeletes ágyán akartak aludni,
ami mindenkép az utolsó alkalom, mivel tavaly óta 10-10 cm-t nQttek.
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Este mindenki fáradt, így nagyon jól esik Kati hajóvacsorája”!

Június 17.

Reggel Norbival elkezdtük intézni a hivatalos hajópapírokat. Sajnos a kikötQ kapitányság nyitva tartását
lekéstük, így autós programot terveztünk. Cres-bQl ½ órányira lévQ Valunba mentünk strandolni és
vacsorázni. Norbert vendégei voltunk, nagyon jól fQzött. Helyi specialitásokat ettünk, csevapcsicsát és
haltálat.

Június 18.

Ma ünnepnap van Horvátországban, de bíztunk benne, hogy reggel lesz 1-2 óra hivatal a kikötQ
kapitányságon. ½ 9-kor már ott voltunk, sikerült is elintézni a crewlist-et és az üdülési adót. A crewlist-be
nem számít bele a tulajdonos skipper és a 14 év alatti gyerekek. Ehhez kitöltenek egy külön crewlistet
a valós létszámmal. Elég szövevényes a hajós bürokrácia, próbálom követni, de minden országban más
még az EU-n belül is. Lényeg, hogy megvoltak a papírjaink és elindultunk a családi túrára Losinj felé.
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A harbour master irodájában felhívták a figyelmünket, hogy estére erQs bóra várható, így ennek megfelelQen
kerestünk biztonságos horgonyzó helyet. A kis gyerekekkel nem lehetett hosszú távokat tervezni, a bórától
jól védett Ustrine öblöt céloztuk meg. 8 hajó horgonyzott itt. Mikor megjött a bóra kettQnek újra
kellett horgonyozniuk, mert nem fogott a horgonyuk. Mi Norberttel, a megérkezésünkkor leellenQriztük a
horgonyunkat, és az ÉK-i szélre számítva dobtuk le, így nyugodtan aludtunk.
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Június 19.
Reggel Norbiék kis kirándulást tettek, míg mi Katival készültünk az ebédre és a következQ szakaszra.
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Losinjig nagyon kellemes vitorlázás volt. Én kevesebbet voltam Horváthországban, mint a Kati, de Losinj
mindkettQnk egyik kedvenc helye. A mooringgal, árammal és vízzel ellátott partfalon az utolsó helyet
csíptük” meg, ami fontos volt, mert ma van Norbertnek és Nórának a 8-k házassági évfordulója és ezt itt
szeretnénk megünnepelni. Az érkezés utáni rövid séta után Nórika megtalálta a helyi legjobb éttermet.
Igaz kicsit kellett gyalogolni dombnak fel, de megérte. Ilyen báránysültet nem sokszor ettem, és az árak
is méltányosak voltak. Egy családi vendéglQ volt, igazi ünnepi hangulattal, ragyogó ételválasztékkal.
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Június 20.
Reggeli után mindenki strandolni indult, csak én maradtam a hajón egy-két elmaradt dolog elvégzésére.
Kivágtam a helyét az üzemanyag átfolyás jelzQnek, feltöltöttem a napi diesel tartályokat és a víztartályokat.
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Folyamatos rendrámolással próbáltam a hajót szinten tartani. Délután kiderült, hogy az elsQ zuhany
szintérzékelQje megint elromlott, valószínqleg végleg. A helyi hajósboltban próbáltuk pótolni, de nem
sikerült. Így az elsQ fürdQszobában lezártuk a csapokat, csak a WC-t lehet használni.
Június 21.
Losinjból 8.30-kor indultunk, hogy elérjük a Privlavka csatornán a 9 órás forgóhíd nyitást. A csatorna
állítólag 8 m széles, de mivel elég nagy az áramlás én inkább 6-nak éreztem, vagy a hajó lett szélesebb.
Ez egy unokázós vakáció. így a mai napra is csak kisebb távot terveztünk, így délben már ki is kötöttünk
egy pici városi kikötQben, Nerezinében.A szqk és sekély kikötQben nagyon jó helyet kaptunk. Gyorsan
feltettük a napponyvát és irány strandolni. Ebéd a hajón, du. alvás a gyerekeknek. Nórika és a Norbert
nagy családi túrát terveztek és a gyerekekkel felmentek az 557 m magas Televrina hegyre. Mindannyiuknak
nagy sportteljesítmény volt, mivel az út nagy részét a gyerekek szüleik nyakában ették meg. A gyerekek
kaptak tQlem egy walky-talkyt ami a hegyrQl mqködött, a hajóról vissza már nem. A csapatot nem kellett
altatni, de Norbert Nórikát még elvitte éjszakai fürdQzésre este 10-kor.
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Június 22.

NerezinébQl már nyolc órakor indultunk, hogy le ne késsük a híd nyitást Osornál. A nagyon szqk
kikötQhelyrQl,
a
móló
végérQl, orrsugár kormány nélkül, farkötélen fordulva, hiba nélkül elstartoltunk és ½ 9 kor már Osorban

voltunk.
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A 9 órás hídnyitásra elég nagy lett a tömörülés , de mi nem siettünk. Szerintem a többiek sem, csak
megszokásból. Egy lakatlan szigeten, Zecan szerettünk volna éjszakázni, de rosszul fogott a horgony és a
sziget is nyitott volt, így inkább visszamentünk az ismert horgonyzóhelyünkre, Ustrinébe. Kati ebédre
gulyás levest készített és 4 féle palacsintából lehetett választani. Kb. 30 darabot készített, estére is
maradt. Délután GergQ nagy álma teljesült, NorbettQl vette elsQ motorcsónak vezetQi leckéjét. Nagyon
ügyes volt és ragyogott az arca az örömtQl. Meglepetésként ért minket, hogy egy 46 lábas motoros
szuperjacht horgonyzáshoz készülve, mellénk érve tQlünk kérdezte a vízmélységet. Utána összeakadt
a mellettünk horgonyzó vitorlással, de végül sikerült lehorgonyoznia. Vacsorára a lányok sült hal tálja
versenyre kelt az ebéddel.
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Június 23.
Nagyon csendes éjszaka után 9 órakor már indultunk Cres felé. Sajnos szél nem volt, de a motor most
is csendesen és gazdaságosan mqködött. 1750-es fordulatszámon 5,9 csomóval haladtunk a tükör vízen
3,7 l/óra fogyasztással. Végül a város elQtt vetettünk horgonyt és estig fürdQztünk, pihentünk és GergQ
unokám gyakorolta a motorcsónak vezetést a kis dingivel. Nagy élmény volt, hogy 2 delfin is versenyre
kelt velük.
Június 24.
Korán keltünk, hogy Norberték elérjék a 9 órás kompot. GergQ a reggeli asztalnál sírva fakadt, hogy nem
akar hazamenni, ami be kell vallanom nagyon hízelgQ volt a szívemnek. Megbeszéltük, hogy még sokat
lesz a hajón és Gárdonyban is kipróbáljuk a kis dingit. Megnyugodott és a kis család 8-kor útra kész
volt. A hajót Kati szokás szerint rendben hagyta itt, nekem csak a nagymosás (automata mosógéppel) és
némi rendrakás maradt.

Elkészült földkörüli útjára a dingi (2012-07-29 06:35)
Nagyjából annyi idQ alatt mind nagytestvére a Norvik, elkészült a Dingi is, amit Gárdonyban a Velenecei
tavon próbáltunk ki!
[EMBED]
A kishajót mindenki kipróbálta, a gyerekek is nagyon élvezték. Ahogy jött egy kis szél nagyon megindult.
Kocsival vittük le a tóra, két ember simán felrakja a kocsi tetejére. Napközben még volt vele munka,
köteleket befqzni, stb. Mindenki izgult, hogy mennyire, mqködik, de szerencsére minden szuperul
mqködött!
c 2013 www.norvikinfo.com

81

BlogBook

82

3.5. July

c 2013 www.norvikinfo.com

3.5. July

c 2013 www.norvikinfo.com

BlogBook

83

BlogBook

3.6

3.6. August

August

Hajónapló - Járai család 2012.07.01–2012.08 (2012-08-01 19:34)
• Július 01.
A családi nyaralás utáni mosással és rendberakással éppen végeztem, mikor befutott Tomi a
kisfiával, Balázzsal.
Gyorsan becuccoltunk, kifizettem a kikötQdíjat és kimentünk horgonyra
az öbölbe, így mindjárt kellemesebb lett a klíma, volt egy kis szellQ. Este Tomi tartott egy
rögtönzött bemutatót rádiózásból, ami teljesen lenyqgözött. Pillanatok alatt lépett kapcsolatba
lengyel, ír, cseh, német, román, bácskai rádióamatQrökkel. Megnyugtató, hogy a rövidhullámú
rádió mqködik.
Persze Tomi most egy hétig finomít a technikán.
Éjfélkor feküdtünk le.

• Július 02.
Reggel hétig Tomi kisfiával kifogták a reggel sült hal alapanyagot. Könnyq és finom reggeli volt.
Jóllakottan bociztunk ki a partra – én a kikötQ kapitányságra a crewlist miatt – Tomiék pedig a helyi
ízek beszerzése miatt. Délben indultunk Ustrinéba a megszokott horgonyzóhelyünkre. Sajnos a szél nem
kedvezett a vitorlázásnak, így du. 4 elQtt dobtunk horgonyt 4 óra motorozás után. A horgászszerencse
most elkerülte a barátomat, így a vacsora hideg tál volt. Tomi folytatta a rövidhullámú rádió tesztelését
és a vashajó sajátosságaiból adódó probléma jelenségeket tapasztaltunk. Estére leállt a szél, nagyon
meleg lett, így ezek megoldása holnapra marad.
• Július 03.
A halak rutinosabbak voltak a kis öbölben. mint barátaim, így Tomi toszkán paradicsomlevessel lepett
meg minket. Nem emlékszem, hogy valaha is szedtem 5-ször ételbQl, mint most. Nagyon ízletes és könnyq
étel volt ebben a melegben. Balázs nagyon élvezte az öböl felfedezését a dingivel, mi Tomival próbáltunk
a parajelenségek” végére járni. Például a legtöbb LED villog, vagy világít a hajón a rövidhullámú
rádió adása alatt. A deck világító lámpákat leszereltük, ebbe Tomiék otthon zavarszqrést építenek. A
horgonyzó öböl hangulata vendégeimet is megragadta, számomra itt kezdQdik a hajózás. 10-12 hajó
horgonyzott egymás mellett, a legtöbbjük saját hajó.
• Július 04.
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Balázsnak megígértem még Cresben, hogy kipróbálhatja a dingit a motorral. Ma alkalmas volt az idQ
ígéretem betartására, így Balázs gyakorlott motorcsónak vezetQ lett. Mivel a halak óvatosak voltak,
Balázs egy termetes rákkal tért vissza az öbölbeli portyáról. Mivel vacsora adagot nem sikerült fogni,
Losinjban vissza engedtük a tengerbe.

• Július 05.
A rövid szakaszt terveztünk, így kényelmesen indultunk UstrinébQl, 10 órakor indultunk Mali Losinjba,
ahová Tomi feleségét és Marci fiát vártuk. 13.30-kor már mooringon voltunk, gyorsan feltöltöttük a
víztartályokat és míg Tomiék felfedezték a kisvárost, én lemostam a hajót, hogy a vendégeket méltóképpen
fogadjuk. Este felderítettük a parkolási lehetQségeket és Gábor barátom telefonos segítségével találtunk
egy ingyenes parkolót a város déli részén. Mártiék este 11 óra elQtt érkeztek, sajnos a lázas Marcival, de
szerencsére kevés lázcsillapító a kislegényt másnapra rendbe hozta. Persze alvás szokásosan éjfél után.

• Július 06.
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A kiadós reggeli után a közeli Susak szigetére indultunk kellemesnek ígérkezQ szélben. Sajnos mire az
öbölbQl kiértünk csak a hullámok maradtak. Mivel viszonylag védett vízen hajóztunk végre megcsináltuk
a hajó deviációs táblázatát. Susakot körbehajózva a falu elQtti öbölben dobtunk horgonyt. Este jött
egy motoros, hogy éjszakára bójára kell állnunk, persze ezért fizetni kellett, fillérre annyit mint a városi
kikötQben a mooringért. A mellettünk horgonyzó gyönyörq Újzélandi hajó inkább elment, de éjszaka a
ránk törQ zivatar közepén visszajött. Gondolom nem talált alkalmas horgonyzó helyet. A helyi zivatarokat
napok óta jelzik, számítottunk rá. A nagy árnyékoló ponyvát tesztelésbQl fent hagytam és ragyogóan
állta a sarat, illetve a szelet. A hajóban a zivatarból semmit nem lehetett érezni, hasonlóan, mint a múlt
heti bórából Ustrinében.

Július 07.

Ragyogó idQre ébredtünk. A délelQtt strandolással, motorcsónakázással telt. Kora délután indultunk
vissza Mali Losinjba. A mooringra állással nem voltam megelégedve, mivel a lefújó mistral erQsebb volt,
mint az orrsugár kormány, de végül baleset nélkül megúsztuk a kikötést. Reggel a hasonló szélben a
szomszéd olasz hajónak rendesen nekiment egy honfitársa, így legalább nyelvi nehézségeik nem voltak.
Este Tomiék meghívtak búcsú vacsorára az Odussey étterembe, aminak magyar származású a tulajdonosa.
Ragyogó haltálat ettünk, kiegészítve 2 adag kagylóval. Esti séta, fagyizás, késQi lefekvés, mivel nappal a
szokásos 35 fok van, jólesik az esti hqvös.
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• Július 08.
Tomi családja reggel hazaindult Losinjból, mi hajóval jöttünk vissza Cresbe. Este 6-kor dobtunk horgonyt,
így gyors dingizéssel a partra, Tomi elérte a 7-órás kompot. Nagyot fürödtem és élveztem a civilizáció
áldását”, az internetet. Skypon az egész családommal tudok video telefonálni, így talán az unokáimnak
sem leszek idegen bácsi, mint a kisfiam óvodás társainak, mikor 2 évig távol voltam a családtól.

Hajókiemelés, karbantartás 2012.07.09 . 2012.07.18 (2012-08-01 19:46)
• Július 09.
Reggel beindítottam a háztartásvezetQi motort. Mivel egyedül vagyok könnyq a kommunikáció és nincs
félreértés. Teszteltem az energia mérleget a hajón, ami eddig is pozitív volt. A szélgenerátort nem
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használom, mert értelmes energiát 20 csomós szél körül ad, viszont a napelemek ragyogóan teljesítenek. 8
órakor indítottam az automata mosógépet, közben teát fQztem vízmelegítQvel, mqködött a mikró és egy
hqtQ, így ½ 10-kor az akku bank 91 %-on maradt. Délben 100 %-on voltam, a többletet el kellene adni.
Abban biztos vagyok, hogy a hajó energia mérlegével nem lesz probléma, a 6 KW-os diesel aggregát csak
biztonsági tartalék a hideg égövre.

• Július 10.

Jani barátom felajánlotta, hogy segít a hajó kiemelésében, a festés-javításban, algagátlózásban. A reggeli
telefonomkor már úton volt, így a hajót be tudtam jelenteni a másnapi kiemelésre. Az elQrejelzés változóan
felhQs napokat jósolt, ami kellemes, ha már kint van a hajó. 11-én reggel néhány órás csendes idQ várható,
így reggel 8-ra kértem idQpontot. Jani kora délután érkezett. Csak a legszükségesebb dolgokat vittük be
a hajóra a dingivel, mivel reggel a kikötQben leszünk.

• Július 11.

Reggel 7-kor keltünk, ami késQinek bizonyult, így néhány percet késtünk a kikötQben. Már vártak
bennünket és az egész mqvelet nagyok flottul, profi módon ment. Beálltam a dokkba és a safety skegnél
elQzQ nap áthúzott kötéllel a hevedert áthúzták a hajó alatt. A travel lift 80 tonnás, így a Norvik 30
tonnája meg se kottyant neki. Volt mit lemosni a hajóról, de 11-kor már egy part menti panorámás”
helyen, biztonságos, új támasztó állványokon állt a hajó. Ebéd után már csiszolhattam is. Este fürdés,
vacsora a hajón.
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• Július 12.
Szerencsére a szél tegnap dél óta fúj és ez várható a továbbiakban, de meleg van. A csiszolás jól halad,
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de nagyon nagy a felület. Este fürdés a tengerben, a hajón fQzünk. Jani egy szakács tehetség, így nem
éhezünk, igaz alapanyag is van.
• Július 13.
Ma végeztem a csiszolással és a leverQdéseket is kijavítottuk epoxi festékkel. Délben kiemeltek és mellénk
tettek egy gyönyörq régi építésq acél hajót. KésQbb a hajó német tulajdonosa elmesélte, hogy a hajója
37 éves és Q 23 éve vette és Amsterdamban épült. Az egymás mellett álló két acél vitorlást igén gyakran
megnézték a kikötQben.
• Július 14.
Algagátló festés elsQ réteg. Este fürdés, vacsora Cresben.
• Július 15.
Algagátló festés második réteg. A hajó alja olyan lett, mint újkorában.
• Július 16.
A szomszéd német hajótulajdonos tanácsára elhatároztuk, hogy a vízvonal feletti részeket lepolírozzuk.
Polírozó gépem volt, de sajnos a polírpasztából kicsi volt a választéka helyi hajós boltban. Próbálkoztunk
néhány anyaggal, de végül arra jutottunk, hogy ezt itthonról kell beszerezni szaktanácsadás kíséretében.
Így inkább a hidraulikus tengelyfék javítását folytattuk.

• Július 17.
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Sikerült a tengelyféket összerakni, de néhány módosítást gondoltunk. ezért kiszereltük és hazaviszem
Karcsi barátomékhoz a Földfém Kft-be továbbfejlesztésre. Délután ötletbörzét tartottunk a primer
hqtQrendszerrQl / motor leállításkor a tengervíz a szqrQn keresztül ne kerülhessen a motorba / órákon
keresztül elemeztük a dolgot, végül Jani helyes elemzése alapján délután már a mqhelyrajzokat készítettem
a megoldáshoz. Ha ez mqködni fog, két rendszer is felügyeli, hogy a motorba ne kerüljön víz, mivel Gábor
barátom is készíti hozzá az elektromos rendszert.

• Július 18.
Jani barátomnak megköszöntem az önzetlen segítségét és mielQbbi hazaindulását szorgalmaztam, mivel
otthon is sok feladat várta. Szokásos nagymosást tartottam, nagyon élvezem az automata mosógépet.
Délután leltároztam az elvégzendQ és otthoni feladataimat. Elég hosszú a lista.
• Július 19.
A délelQtt egy kis rendrakással a hazaviendQ cuccok összepakolásával telt. A 2/4 1-es kompot céloztam
meg, amit majdnem lekéstem, mivel az idQ múlásával nem akart fogyni a feladat. Végül épp elértem a
kompot, már a kompon szereltem le a csomagtartót, mert most nem kell. Hazáig csak a fizetQkapuknál
és a határnál álltam meg, míg kiadtam a pénzt, illetve az útlevelet. Kati ragyogó vacsorával várt. A
kert megnyugtatóan zöld, a ház a kinti forróság ellenére hqvös. Szeretünk Gárdonyban lakni, de Kati
visszaköltözik a budai házunkba QsztQl, mikor én elindulok az óceáni túrámra.

2012 július utolsó hete Gárdonyban (2012-08-01 19:51)
• Július 28.
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A hét a két idQsebb unokánkkal telt, akiknek megígértem, hogy a dingit vízre tesszük a Velencei tavon.
Már alig volt munka rajta, de jól jött Norbi segítsége, így este ½ 7 kor vízen volt a kis csónak. Ragyogóan
mqködik, a szinte semmi szélben is jól megy. Nagy volt az öröm, de kevés az idQ estig. A gyerekek rekord
késQn feküdtek le.

• Július 29.
Nórika javaslatára vasárnapra is nálunk maradtak, így volt idQ újra próbálni a dingit. Nagyon kezes,
remélem a tengeren is megtartja jó tulajdonságát. Nagy sikere volt a Gárdonyi strandon.

FöldkerülQ út indulás, sarok dátumok, még lehet jelentkezni utasnak! (2012-08-09 04:21)
Egy kellemes július végi hétvégén hajóstársaimmal pontosítottuk a földkerülQ túránk elsQ szakaszának
sarokdátumait. A túra elsQ szakaszának útvonala és idQbeosztása változatlan, csak a fix idQpontokat
emelem most ki, amihez repülQjegy rendelések kapcsolódnak.
Az Atlanti átkelés idQtartamát 5 nappal megemeltük, mivel a Zöld-foki szigeteken szeretnénk 4 napot
tölteni. A dátumokból kiderül, hogy az Atlanti átkelésre a Zöld-foki kitéréssel 35 napot szánunk.
Így most három határnapunk van:
- Indulás Észak Adriáról: 2012. szeptember 17.
- Indulás Gran Canaria-ról: 2012. november 10.
Ide november 05-én tervezzük az érkezést.
- Érkezés Martinique-ra: 2012. december 15.
A Norvik egy cruiser hajó, így a hosszabb túrákra maximum 6 fQ utazó létszámmal tervezünk, ez komfortos
elhelyezést biztosít.
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Tájékoztató repülQjegy árak, egyik utastársunk ezzel repül:
Martinique-Párizs 2012.12.16 118 000 Ft
Párizs-Bécs 60 000 Ft
Bécs-Las-Palmas 2012.11.08 75 000 Ft
Tóth Tamás (2012-09-28 17:25:31)
Köszönjük mégegyszer, vigyázunk rá, megy egy nagy kört. ;)
András (2012-09-16 20:50:43)
Jó utat, vigyázzatok a függQágyra és küldjetek minél több képet!

3.7

September

Hétvége

Cresben,

hajóelektromosság

szerelése

2012.08.03

–

2012.08.05

(2012-09-05 06:21)

Augusztus 3.
Gábor, Lacika, én du. három negyed 3-kor indulás Gárdonyból Cresbe. Este a három negyed 8-as kompot
épp elértük, fél 9-kor már a hajón söröztünk. KésQn feküdtünk.
Augusztus 4.
8-kor már szereltünk, sok dolgot terveztünk mára. KülsQ motor panel, üzemanyag szintkapcsoló,
üzemanyag mennyiség mérQ, waste tartály szintjelzQ, stb., mind tavalyról elmaradt feladat. KülsQ
hangszóró, mellyel nem csak hangosan beszélni, de Icom rádióval hangszignálokat is lehet adni. Igen
hasznos manQvereknél, ill. rossz látási viszonyoknál. A külsQ reflektort Gáborék még a májusi
látogatásukkor felszerelték.
Augusztus 5.
A mai délelQtt a befejezQ munkáké. Reggel vettem kannában gázolajat, hogy az átfolyás mérQt ki
tudjuk próbálni, ill. bekalibráljuk. Kipróbáltam az új polírozó szert is, ami szintén mqködött. A waste
tartály szintjelzQjére kapcsolt sziréna a halottakat is felébreszti. Délután összepakolás után gyors fürdés
a tengerben, indulás haza. Szerencsére a három negyed 4-es komp késett, így elértük és este 10 elQtt
Gárdonyban voltunk.

Hajó vízre tétel, nyaralás 2012.08.09 – 2012.08.26 (2012-09-05 07:09)
Augusztus 9.
Mivel Kati ma még fél 2-ig dolgozott, sejtettem, hogy szoros lesz a hajóra menet megint. A belvárosból
háromnegyed kettQkor indultunk Gárdonyba. Itt az elQre összekészített több köbméternyi cuccot
bepakoltuk a kocsiba, írtunk néhány email-t és pont 3-kor indultunk Cres-be. Még Gárdonyban teletankoltam a kocsit, mert tudtam, hogy egyszer sem szabad megállnunk, ha el akarjuk érni a háromnegyed
8-as kompot Krk-en. Elég feszes menet volt, mert túl gyorsan se szabad menni – három traffipax is volt az
úton – de lassan se, mert akkor nem érünk oda idQben. A lényeg, hogy 7 óra 42 perckor, Kati jegyért állt
sorba és egy idétlen kamion sofQr miatt majdnem lekéstük a kompot, mert nem voltak rendben a papírjai.
Az utolsó kocsiként fértünk fel a kompra. Éppen sötétedés elQtt a hajón voltunk. A tároló állványon
lévQ Norvikra egy létrán, onnan egy szerelQ állványon, majd a fürdQ létrán keresztül lehet feljutni. Így
este testgyakorlásnak nem volt kis teljesítmény a bQ 200 kg-nyi poggyász felhordása. Majd feltettük a
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nagy árnyékoló ponyvát, mivel esQt jósoltak, és így nyitva maradhattak az ablakok. Még kicsit rámoltunk
és éjfél után feküdtünk. Bár nem ringatott a hajó, pillanatok alatt elaludtunk.

Augusztus 10.
Reggel korán keltünk, mert a hajó szombatra tervezett vízre rakásáig rengeteg tennivalónk volt. Én
este 8-ig políroztam, mivel erre lehetQleg következQnek, csak Ausztráliában lesz lehetQségem, mivel itt
tervezem a következQ hajókiemelést, algagátlózást. Kati a hajóban takarított és rámolt egész nap, volt
mit. Este még átszereltem az orrsugár motor csigáit. A háztartás Katis” volt, tehát osztályon felüli.
Augusztus 11.
Reggel kijelentkeztünk a marinából, elköszöntünk a kikötQmestertQl és megbeszéltük a travellift kezelQkkel,
hogy délben rakjuk vízre a hajót. Addig lemosta Kati a decket édesvízzel és én pedig bezsíroztam a
kormánytengelyt. Sokkal könnyebb lett a kormány, tanulság, hogy rendszeresen zsírozni kell. 12-kor
felemelte a travellift a hajót és a dokkoló elé vitte.

Itt volt két órám, hogy a feltámasztásoknál, ill. a kiel alatt kijavítsam a festést.

Délután 2-kor már Cres elQtt álltunk horgonyon. Egy kis izgalmat okozott, hogy a szonárunknál néhány
csepp víz szivárgott, de mire kitaláltam a megoldást megszqnt. 4-kor végre a megérdemelt fürdés
következett, de a víz igen hqvös volt. Mikor kijöttünk a vízbQl néztem meg a vízhQfok mérQt 16,6 fokot
mutatott. Katival már fürödtünk hidegebb tengerben is, de ezen itt meglepQdtünk. Reméljük melegszik.
Augusztus 12.
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Mára kevesebb feladatot terveztünk, végül is vasárnap van és nyaralás. Persze nem unatkoztunk, csak
nagy munka nem lett betervezve. Elkészült két csörlQtartó felszerelése, dingi tisztítása félig, villamos
alkatrészek rámolása, mqszerfal szerelés. Az Icom rádióhoz megtaláltam a hangszóró csatlakozót, ami
egy két cm-es mqanyag alkatrész (3 pólusú csatlakozó), de 20 ezer Ft. Ennek nagyon örültem és ennek
hatására az esti ünnepi halvacsoránál is méltányos borravalót hagytam.

Augusztus 13.
Mára terveztem a motor hqtQvíz rendszerének átalakítását.

Ez egy izgalmas feladat, mivel a hajó legneuralgikusabb pontja eddig ez volt. Kati volt az inas, kb. 3 óra
alatt végeztem a Karcsi barátomék által gyártott alkatrészek beszerelésével. Plusz 8 méter hqtQcsQ és
következett a próba. Egy szikla esett le a szívemrQl, hogy a motor leállítást követQen azonnal megszqnt
a hqtQvíz áramlása a rendszerben. Ilyen jól régen aludtam, hogy sikerült megoldani ezt a problémát.
Délután fürdés, szerencsére az idQ is melegebb, így a víz is majdnem 19 fokos.
Augusztus 14.
Reggel kibociztunk Cresbe burekért és kenyérért. Utána még átcsónakáztunk a marinába a kocsiból
kivenni apróságokat és egy búcsúkört tenni. 12.30-kor indultunk Ustrinébe. Az autopilotunk teljesen
megbolondult, míg rájöttem, hogy a Lacika leszerelte a girocompast és nem szerelte vissza. Ennek a
bekalibrálása még hátra van, de ideiglenesen felszerelve tudtunk a pilottal menni. Fél négykor érkeztünk
az öbölbe, ami szokásosan szép, a víz kristálytiszta, rengeteg a hal, de ezeket nem lehet kifogni. Itt
már majdnem 20 fokos a víz, így kellemes volt a fürdés. Este zenéz hallgattunk és kicsit táncoltunk is.
Kényelmes a hajó.
Augusztus 15.
Reggel mosással kezdtünk, persze az automata mosógéppel két adagot mostunk. Végre felhQtlen az ég,
így a napelemek is jól teljesítenek. Estére várhatóan 100 %-on leszünk. A horgonyzó helyen több ismerQs
hajó volt és délutánra teljesen meg is telt. 12 vitorlás és 6-7 motoros hajó, köztük két horvát lobogójú
mega jacht több családdal és apró gyerekekkel. Pk itt is összekötötték a hajóikat, mint Cresben, ahol
szintén mellettünk horgonyoztak. Délután nyaralós napot tartottunk, sokat úsztunk és pihentünk.
Augusztus 16.
Reggel indultunk UstrinébQl Mali losinjba.
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Kati kormányozta a hajót, most elQször.Délben már ott is voltunk a városi kikötQben, aminek a felújítása
mostanra fejezQdött be. Kicserélték az összes úszópontont és nagyobb távolságot hagytak köztük, mivel
a hajók átlag mérete jócskán nQtt az elmúlt húsz évben. Az így sem óriási helyen Katival hibátlan
manQverrel kötöttünk ki egy 47 lábas Jeannau és egy 30 lábas olasz hajó közé. Az olasz hajón lévQ
házaspárral gyorsan össze barátkoztunk, nagyon tetszett nekik a Norvik, az eddigi és a tervezett útjai.Kis
vásárlás következett, majd hozzákezdtünk a hajó padlók felszedéséhez és a hajó aljának kirámolásához.
Alapos mosásnak vetettük alá.

Jutalmul este elmentünk egy magyar tulajdonosú bisztróba kagylót venni.
Augusztus 17.
DélelQtt visszarámoltuk a hajó alját egyben rendszerezve a dolgokat és vendégváró elQkészületeket tettünk.
Péter barátunkat és családját vártuk. A vendégek megérkezése és elhelyezkedése után kimentünk a
nyüzsgQ városba sétálni. Megbámultunk egy zöldség-gyümölcs standot, szédítQ kínálatával.

Este a Corrado étteremben vacsoráztunk a vendégekkel nagyon finom halat és tintahalat.
Augusztus 18.
Reggel elindultunk Mali Losinjból Nerezine felé megkerülve a Losinj szigetét. Útközben nagy fürdQt
csaptunk a kristálytiszta vízben. Még Nerezine elQtt a delfinek is feltqntek, de sajnos ellenkezQ irányban
úsztak. Kikötés után Péterék kimentek a strandra, majd bementünk a kisvárosba sétálni, fagyizni.
Vendégeink elindultak megmászni Losinj legmagasabb hegyét, mely a sötétedés miatt meghiúsult, vissza
kellett fordulniuk.
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Augusztus 19.
Sajnos megint szorít az idQ vissza kellett indulnunk Cresbe az osori csatornán keresztül. Pontosan 9 óra
elQtt a csatorna megnyitására ott voltunk. Nagy volt nem csak a tülekedés, hanem a szél is, de még így
is szépen átmentünk a csatornán. Csak addigra mérsékelQdött a szél mire cresi öbölbe értünk. A fürdés
mindég kihagyhatatlan, mégis meglepQdtünk a 19 fokos vízen. Timi szeretett volna szörf leckét venni,
de mivel a szörf klubba be kellett volna lépnie ez meghiúsult. Kárpótlásként bebociztak Cresbe egy kis
városnézésre.
Augusztus 20.
Sajnos Katinak és a vendégeknek véget ért a nyaralás. A fiúk reggel elmentek Maili Losinjba a Péter
kocsijáért, a lányok addig pakoltak. Fél 12-kor két menetben bociztunk ki a kocsihoz. A kiszemelt
kompra nem fértünk fel, így sok idQt vesztettünk. Kati Gárdonyba fél 8-kor, Péterék haza fél 11-re értek
a kényszerq pesti tqzijáték megtekintése után.

Hajónapló, ELINDULTUNK! (2012-09-17 18:54)
2012.09.15-én levittem Édesapámat és Jani barátját a dingivel Nerezine-be, hogy a Norvik végre megkezdhesse földkörüli útját.

Ma 2012.09.17-én el is indultak egy hosszú, ám még hosszabb ideje tervezett és álmodott utazásra. Ennek
az útnak a tervezett kiindulópontja és célállomása is Nerezine (Horvátország) érintve Ausztráliát, valamint
még néhány kisebb szigetet (Karib szigetek, Új Zéland, stb.) és nagyobb földrészt (Amerika, Afrika,
Ázsia) útközben .
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Jó szelet kívánunk,
Családod
Bódor Gábor (2012-09-18 13:32:37)
Üdvözlet a Hajónak és a Tengerészeknek, Jó szelet és sok szerencsét kivánok Karib-térségi találkozásig. Addig is
figyelemmel kisérem a Hajónaplót. Üdvözlettel Bódor Gábor
Tóth Tamás (2012-09-28 17:33:49)
Kedves Gábor, köszönjük a figyelmet, igyekszünk a Karibra, de egyelQre a földközi-tengeri sellQkkel harcolunk. ;)
A mihamarabbi viszont látásra!
Tóth Tamás (2012-09-28 17:38:38)
Szia György, köszönjük a bíztatást, ezekben a napokban élvezzük az utolsó olasz ízeket, készülünk a jövQ heti
spanyol vendégszeretetre.
SQtér László (2012-10-17 18:32:12)
Jó szelet Kapitány! Üdvözletünket küldjük,és szerencsés hajózást kívánunk Gárdonyból:Laci Klári
Sárkány György (2012-09-25 18:12:29)
Sok szerencsét az úthoz. Remélem egy részén találkozunk. Jó szelet. Sárkány György
Tóth Tamás (2012-10-29 20:35:58)
Köszönöm a figyelmeteket, jól esik. MeglehetQsen kedvezQtlen idQket is kifogtunk, Gibraltarból napokig
ki se lehetett menni, közben kegyetlenül megfáztam 4 napja 39.4 a lázam.Ma végül elmentem a gibraltári
super klinikára.Itt felvettek a IC. kártyámmal, megvizsgált egy ápoló, majd az orvos, végül csináltak egy
vérképet, ami 2 óra múlva kész.Egy nagyon erQs torok gyulladásom van, a többi adatom jó.A doki irt egy kicsit
jobb gyógyszert, ez 2,5font és visszamegyek kontrollra szerdán es újabb vértesztre.Ha minden rendben csüt.
hajnalban indulhatunk.Az egészért egy fillért se kellett fizetni.Ezt csak peldakent irtam le ilyen részletesen. Üdv:TT.
Bódor Gábor (2012-10-30 16:00:52)
A Kapitánynak és a Hajónak! Remélem mostanra sikerült már meggyógyulni és minden rendben. Továbbra
is élénk figyelemmel kisérem utatokat. Nem tudom hallottátok-e a hirekben, hogy a Sandy nevq hurrikánban
elsqllyedt a HMS Bounty a Hattenas foktól pár száz méföldre. Hihetetlen, mert nem akárki volt a kapitány.
Mostanában super-hurrikánok vannak errefelé. Szerencsére mire ideértek vége lesz a szezonnak. Sok szerencsét és
jó szelet kivánok továbbra is. Üdvözlettel Bódor Gábor

Hajónapló, 2012.09.21 Olaszországban (2012-09-21 19:00)
Ma beszéltem édesapámékkal, megérkeztek Olaszországba, Santa Maria di Leuca-ba. Fárasztó út volt,
mert Dubrovniktól idáig 30 csomós szél volt és 4 méteres hullámok. Mindenki jól van, klassz kihívás és
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élmény volt. Most hallottam elQször édesapámtól, hogy a hajó biztos bírja, az emberekre kell jobban
figyelni
. Közben csináltak Dubrovnik elQtt egy gyors olajcserét is.

Leutazás 2012 szept.15 (-1) (2012-09-28 10:47)
Hét órakkor indultunk Janihoz otthonról, útközben beugrottunk Gárdonyba - egy fontos dolgot ott
felejtettünk. A dingivel a kocsi tetején elég lassan haladtunk, így a normálisan hat és fél órás út tizenegy
órásra nQtt. Szerencsére a hajón minden rendben volt. Elkezdtünk bepakolni, este pedig bemetünk a
faluba egy jó kis pizzára. Vacsora után folytattuk a pakolást, éjfél után feküdtünk.

Pakolás, 2012 szept.16 (0) (2012-09-28 11:02)
Norbi reggel fél hatkor indult haza, kikísértem a kocsihoz, elbúcsúztunk. Janival próbáljuk elpakolni a
rengeteg dolgot. Péterék három körül érkeztek egy újabb autónyi cuccal. Már szinte reménytelennek
tqnt a másnapi indulás, de optimisták voltunk és szakadatlanul rámoltunk. Estére a szél is csendesedett,
így fel tudtuk rakni a kis dingit is a fürdQdekkre. Erzsi rengeteget segített a konyha összerakásában.
Elhatároztunk egy korai indulást a losinji hídnyitáshoz, ezért még délután kifizettem a kikötQt. Éjfél
körül feküdtünk megint, nem kellett ringatni...
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Van mit pakolni.. Szerencsére van hova.

A rend nem uralkodik...

Az indulás, 2012 szept.17. (1) (2012-09-28 11:15)
Reggel 5:40-kor keltünk, Péterék vettek friss kenyeret az útra. Megköszöntük Erzsinek a segítségét, és
7:40-kor elrúgtuk a partot, megkezdve a földkerülést. Nem volt felhajtás, Erzsi integetett a partról egyedül,
én szeretteimtQl gondolatban búcsúztam, Kati Svájcban van Viktor fiunknál, így könnyq volt a búcsú.
Kilenc elQtt Losinj-ba voltunk, így a hídnyitásra várni kellett 15 percet. A Privlaka csatornán áthajózva
a mellette levQ kútnál tankoltunk 580 litert - majd Dubrovniknál teletankoljuk a hajót. Korculánál terveztünk megállni, így az éjszakát menetben töltöttük. Jani adta az elsQ Qrséget, neki rengeteg halászhajó
(19) jutott, utána Péternek már csak egy-kettQ, nekem kettQtöl csak néhány utasszállító.

Búcsú - ideiglenesen
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Mint tqn a cérnát...

Mindent kipróbálunk, 2012 szept.18. (2) (2012-09-28 11:37)
Nagyon kellemes idQben hajóztunk, de mindannyian elég fáradtak voltunk, mivel indulás elQtt is alig
aludtunk és az elmúlt éjszaka is hosszú volt. Ennek ellenére nagyon lelkesek voltunk, az indulás izgalma
a levegQben volt. Különösen Jani volt lelkes, mindent ki kellett próbálni: a tengeri horgászfelszerelést, a
tengelyféket és a korculai csatorna elQtt a spinakkert. Persze halat nem fogtunk, motor indításkor a féket
elfelejtettük kinyitni, de megúsztuk, a spi nehezen akart visszajönni a zsákba, de nagyon szépen vitte
a hajót. Korculan a városi kikötQben láttam egy magyar hajót, de végül nem itt kötöttünk ki, mivel
nagyon befújt az északi szél és olajcserét terveztem, amihez nyugodt hely kell. Az ACI marinába nem
akartunk bemenni, így tovább hajóztunk Lumbardába, egy városi kikötQbe. Hétkor álltunk mooringra,
és kimentünk pizzázni. Életünk egyik legrosszabb pizzáját ettük, de jóllaktunk, utána egy-egy sörrel
próbáltuk felejteni. Tízkor már aludtunk és nem terveztünk korai kelést.

A Korculai csatorna felé

Olajcsere, 2012 szept.19. (3) (2012-09-28 11:57)
Hajnali nyolckor már keltünk. Mindent összekészítettem az olajcseréhez, közben ellenQriztem a gépházat
is. Az egyik motortartó csavart utánahúztam. Jani segített, Péter közben lemosta a hajót. 11-re
végeztünk, könnyq reggeli (gyümölcs, kenyér). A marinába külön felszámoltak 30 kunát, mert lemostuk
a hajót. Ez nekem újdonság volt, fQleg úgy hogy a víz és az áram benne volt a kikötQdíjban, mégsem
volt a mosást leszámítva semmire szükségünk.
Fél egykor indultunk Dubrovnikba. Igyekeznünk kell, mert a navtex rossz idQt jósol. A marinát elhagyva
egy kék hajó teljes gázzal rohant felénk. Nem tudtam mire vélni, amíg meg nem hallottam Vízvári
Zoli hangját. Tudtam hogy errefele hajózik, de a találkozás véletlen volt. Zolival tavaly a Bonifacio
c 2013 www.norvikinfo.com

101

BlogBook

3.7. September

szorosban is találkoztunk. Remélem lesznek még találkozásaink a világ tengerein. Az elQrejelzés éjszakára
viharokat jósolt, így elhatároztuk, hogy terveinkkel ellentétben nem horgonyon, hanem marinában töltjük
az éjszakát. Sötétedéskor értünk Dubrovnikba és a Porat-Gruz kikötQben mooringra álltunk. Éjszaka
hatalmas esQvel és villámlással jött egy zivatar, de reggelre gyönyörq idQ lett.

Reggel Lumbardában

Este Dubrovnikban

Adriai átkelés, 2012 szept.20 (4) (2012-09-28 12:07)
Nehezen döntöttünk az indulásról, mert a navtex és a rádió folyamatos viharjelentést adott az egész
Adriáról, de itt az idQ szép volt. Végül megtankoltunk és kijelentkeztünk. A kijelentkezés inkább formális
volt, látszik hogy rövidesen Horvátország is uniós tag lesz.
Fél 12-kor indultunk Santa Maria di Leuca felé. A szél kezdett beerQsödni az elQrejelzéseknek megfelelQen,
így a grószt második reffre húztuk, de teljes génuával tudtunk vitorlázni. Délutánra a szél 25 csomóra
erQsödött és folyamatos volt a vihar figyelmeztetés. Megcsináltuk a harmadik reffet, és kurtítottuk
a génuát is. Végül az orrvitorlát betekertük és 30 csomós hátszéllel vitorláztunk az egyre növekvQ
hullámokban. Estére a szél 35 csomóra erQsödött, a hullámok 3-4 méteresre nQttek, így a könnyebb
kormányzáshoz a motorral próbáltunk rásegíteni. Brindizinél a nagy hajóforgalmat egy takkváltással
sikerült kikerülnünk, halászok szerencsére nem voltak. Röviden szólva nem volt könnyq menet. Néha
úgy éreztük csökken a szél, de reggel a csizma sarkánál még mindig 30 csomó volt, amivel nem lett volna
gond, az életünket inkább a hullámok keserítették meg. Most használtuk elQször üzemszerqen a Horváth
Gábor barátomék által gyártott és beépített automata üzemanyag töltQ rendszert. Tökéletesen mqködött
- rossz idQben igen nagy segístég az elQzQ manuális rendszerhez képest.
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Kijelentkezés

Még nyugodt a tenger

Csizmára szállás 2012 szept.21 (5) (2012-09-28 12:20)
A csizma sarkánál befordulva a szél is csökkent 20-25 csomóra, a hullámok határozottan kisebbek lettek. Délután 3-kor érkeztünk S.M. di Leucába, elég jó idQt futottunk. Leszedtük a vitorlát, kitettük
a puffereket és a marina bejáratában egyszercsak megállt a hajó. Felültünk egy homokpadra. A pilot
könyv errQl egy szót sem írt, mi pedig elég fáradtak voltunk, szerencsére semmi baj nem történt. Két
percen belül kijött a kikötQi rib és a Norvik orrát megtolva letolattunk a homokpadról majd 5 perc múlva
már mooringon álltunk. Valószínqleg nem mi voltunk az elsQ hajó, aki fentakadt, mert nagyon rutinosan
ment a mqvelet. Ittunk egy jól megérdemelt manQverslukkot - nem a homokpadra futásra gondolok,
hanem az elmúlt 28 óra hajózásra. Bár Dubrovnikból indulva azt gondoltuk, jól elpakoltunk a hajón,
most 2 órát válogattuk a cuccokat a padlóról. Szerencsére csak apróbb károk történtek, Jani még a
telefonomat is össze tudta rakni. Mi Péterrel már voltunk itt, este Jani egyedül ment felderítésre, mi egy
gyors vacsora után pillanatok alatt elaludtunk. Én elQzQ éjjel gyakorlatilag egy percet sem aludtam, így
volt mit bepótolni.

Keverve, nem rázva
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Szicília felé, 2012 szept.22 (6) (2012-09-28 12:33)

Santa Maria di Leucaból 10-kor indultunk tovább, röviddel ezután a partiQrség ellenQrzött minket de
csak az érdekelte Qket, hogy honnan jövünk és hova megyünk. Egy darabig kísértek minket, gondolom
leellenQrizték a hajót a regisztráció alapján, majd elszáguldottak. Néhány órát motorláztunk gyenge északi
szélben, majd a szél sajnos befordult délnek, így maradt a motor. Janival felszereltük a függQágyat, amit
a függQágybolt jóvoltából kaptunk (www.fuggoagy.hu) és ki is próbáltuk. Nem csak nagyon kényelmes,
de hasznos is lesz a trópusokon. Jani nagy szakértQje a témának, és én hiszek is neki.
A vacsora Kati nyári töltöttkáposztája a mélyhqtQbQl. Éjszakai Qrség a szokásos beosztás szerint. Jani
kezd, majd Péter, én pedig kettQtQl.

Hát igen... Élni tudni kell... ;)

Átmentünk

a

Messinai-szoroson

és

a

vámvizsgálaton

is,

2012

szept.23

(7)

(2012-09-29 09:59)

Pár peccel nulla óra után ellenQriztek a vámosok. Se a radar, se az AIS nem jelezte a hajójukat, egyszer
csak nagy tempóval fények nélkül felbukkantak a vak sötét semmiségbQl, egy hatalmas reflektorral
pásztázva a Norvikot. 5-10 percig csak kerülgettek minket, majd átfüttyentettek, hogy a 12 csatornán
szeretnének csevegni velünk. Végigkérdezték az adatainkat. Jani volt a rádiós, hibátlanul kommunikált a
csatornán, majd a vámosok leelenQrizték az adatokat, megköszönték a kooperációt és elszáguldottak.
Szél nincs, így motorozunk, közeledünk a csizma orrához. Jani ebédre halas tésztát készít. KésQ délután
értünk a Messinai szorosba. A kijárat elQtt ránksötétedett, nagyon jó volt az idQzítés, mert világosban is
láttuk a szorost és sötétben is a szikrázó fényeket. Most mentem negyedszer át a szoroson, most volt a
legkisebb a hajóforgalom.
Az egyetlen érdekesség egy hatalmas tanker vontatása volt, melyrQl a radión folyamatosan tájékoztatott
egy kétségbeesett hangú operátor.
A tirrén-tengeri kijáratnál a szél 25 csomó fölé erQsödött, ami egy helyi jelenség és Palermó felé folytatva
utunkat néhány mérföld után szinte elállt. Meleg nagyon párás éjszaka van, korai félholddal.
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A Calabriai-félsziget, és tréfás képzQdményei

Az ebéd tálalva... percekkel késQbb elfogyasztva...

Esti fények a szorosban

A nagy fogás, 2012 szept.24 (8) (2012-09-29 10:30)
Hajnali fél háromkor vettem át az Qrséget PétertQl, csendes párás idQ van, néhány halászhajót kell csak
kikerülni. A hajó mqszerezése nagyon kényelmessé és biztonságossá teszi az éjszakai hajózást (digitális
radar, AIS, plotter), a VHF 16-os csatornán az olaszok folyamatosan marióznak, azt hiszem sosem unják
meg. A 68-as csatornán állandó automatikus idQjárásjelentés van, borzasztó unalmas, de kezdem érteni.
Sajnos nincs internetük, mert S.M. di Leucan nem lehetett feltöltQ kártyát venni, így valószínqleg csak
Cagliariban lesz lehetQségünk netezni.
A nap folyamám Szicíla partjaitól látótávolságban hajóztunk nyugati irányban, többségében motorral,
néha motorláztunk. Estére beerQsödött a szél, 20 csomó körülire és felkészültünk az éjszakai menetre,
melynek kapcsán bevonásra került a Járaitomitól kapott horgászkészség. Legnagyobb meglepetésünkre a
horog végén fickándozott egy közel egy méteres, kb. két kilós kardhal. Egy jól irányzott mozdulattal a
vágóhorog végére került, majd pillanatok alatt a fedélzeten találta magát a meglepett hal... nyomban el is
kereszteltem Rudinak. Szimpátiám ellenére sok idQm nem volt a baratságunk ápolására, mert Jani akkora
ütést mért célzottan a koponyájára, hogy a horog kirepült a szájából, és a 4-es vaslemez is elismerQen
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döngött alatta. Rudit az erQsödQ szélben, méretes hullámok között gyorsan feldolgoztuk, percek alatt a
hqtQben végezte.

Távolodunk Szicíliától

Nem túl nagy, de a miénk!

Négy adag bQségesen futotta a zsákmányból

Szardínia felé, 2012 szept.25 (9) (2012-09-29 20:15)
A nap folyamán a hullámzás egy kicsit csökkent, éppen annyit, hogy lassan-lassan eltqntek a szicíliai partok
a szemünk elöl, és jónak mondható, mintegy 5-6 csomós sebesség mellett, több mint 24 órát tudtunk
célra motorlázni, s ezzel a Szicília-Szardínia közötti távolság nagy részét legyqrni. Éjszaka is kemény,
nagy hullámok döngették a hajót, állandóan eltérítve a megcélzott iránytól, keményen kormányoztunk
egész éjjel felváltva, szerencsére más hajóval nem találkoztunk.
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Szardínia felé

Peixe espadarte, 2012 szept.26 (10) (2012-09-29 20:34)
Egész délelQtt borult ég alatt, döghullámok között motorláztunk, 10 óra körül támaszottuk le a vasat
Szardínia szigetén Cagliari város Marina Del Sole kikötQjében, miután helyünkre kísért a kikötQi motoros
- négy nap után jó volt megint marinában lenni. Mivel útközben nem tudtunk fQzni, Rudit a mai ebédre
terveztük. Jani a konyhában is elég kreatív, de ehhez a feladathoz telefonos segítséget kért Portugáliában
élQ húgától, mivel Horváth Rozi szakácskönyvében nem találtunk kardhal receptet. :) Nem szaporítom
a szót, az ebéd fantasztikusan sikerült, az egész halat megettük. Az utolsó éjszaka semmit sem tudtam
aludni, társaim sem sokat, így megszavaztunk egy délutáni sziesztát.
Miután pihentünk is, jól is laktunk, rendes tengerész szokás szerint belecsaptunk az éjszakába. Jól esett
ellazulni kicsit (nagyon), így éjjel fél három körül jöttünk vissza a hajóra, egy utolsó sör mellett kicsit
beszélgettünk még a kokpitban és három után feküdtünk le.

A kapitány egy Michelin csillagot adott

Hukk
c 2013 www.norvikinfo.com

107

BlogBook

3.7. September

Macskajaj, 2012 szept.27 (11) (2012-09-29 20:37)
Persze a tegnapi sörözés után a korai kelésbQl semmi sem lett, de azért délelQtt az automata mosógéppel
két adagot kimostam. Útközben az elsQ kabinok kaptak sós vizet, Rudi maradványainak felmosásakor a
hátsó is, így szinte az összes huzatot ki kellett mosni a sós víztQl. Délután próbáltuk behozni az elmaradt
adminisztrációt, mivel végre van netünk. Este Jani elment kocsit bérelni, így rövid városnézésre mentünk.

Informatika, városnézés, kagyló, 2012 szept.28 (12) (2012-09-29 20:55)
Ma délelQttre maradt nagy részben a bejegyzések pótlása, hiszen van internetünk! Délután a kiskocsival
bejártuk Cagliarit, valamit egy-két környezQ településre is elautóztunk. Este kagylót ettünk kagylóval,
pontosabban kagylólevest kagylós spagetti kíséretében. Viszonylag korán feküdtünk - éjjel egykor.

Cagliari látképe kicsit magasabbról

Az esztétikum a fotón is múlik, de az íze kifogástalan

Aigner Szilárd nyomában, 2012 szept.29 (13) (2012-09-29 21:05)
Az indulással még mindig várunk, mert az útirányunkat érintQ térségben 35 csomós nyugati szél van,
számításaink alapján vasárnap délelQtti indulással elkerüljük a cudar idQt és reményeink szerint a harcos
hullámok is megengedQbbek lesznek mire odaérünk. Hogy hasznossá tegyük megunkat, kihasználtuk a
kerekes motorizáció elQnyeit is, és bevásároltunk egy Auchan-ban. Az ebéd hazai ízeket idézQ grillcsirke
volt, amit örömömben majdnem megint elneveztem. Miután lokalizáltuk a Norviknak megfelelQ benzinkutat, leadtuk az autót. ÉrdeklQdéssel várjuk a holnap reggeli, legfrissebb idQjárási elQrejelzéseket, remélve,
hogy nem kell a terveinket újragondolni.
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Imádok vásárolni!
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October

Most kipróbálhatod az óceáni hajózást! (2012-10-01 16:53)
A Norvik földkörüli útján hajós társakat keresünk Gibraltártól a Kanári szigetekig Madeira érintésével.
A Norvik már úton van, most Mallorca felé tart.
Találkozási pont: Gibraltár október 21.
Érkezés Gran Canariára legkésQbb október vége-november eleje.
A Norvik (www.norvikinfo.com ) egy cruiser hajó, így a hosszabb túrákra maximum 6 fQ utazó létszámmal
tervezünk, ez komfortos elhelyezést biztosít. A túrának két állandó tagja van, akik a Jacht Akadémián
végeztek. Más szakaszokra is lehet hajóstársnak jelentkezni.
ElérhetQség: Tóth Tamás
tamastoth0@yahoo.com
skype: tamastoth1
tel: +36 20 276 65 07

Az Atlanti óceáni átkelésre, még egy helyre jelentkezQt keresünk! (2012-10-01 16:58)
Földkörüli útján a Norvik már úton van, most Mallorca felé tart.
Találkozási pont: Gran Canaria, Las Palmas november 5 – 8.
Érkezés Martinique-re december 16.
Az útvonal a Zöld-foki szigeteket érinti, ahol 4 napot szeretnénk tölteni. Cél a karibi térség, Martinique.
A biztonságos hazautazás miatt a Karibon pár napos hajózást tervezünk a visszaút ideéig, december 16-ig.
Így a túra egy hetes karibi hajózási szakasszal zárul, hogy a repülQt biztonsággal elérjék az utasok. Az
összes hajózási idQ kb. 40 nap.
A Norvik (www.norvikinfo.com ) egy cruiser hajó, így a hosszabb túrákra maximum 6 fQ utazó létszámmal
tervezünk, ez komfortos elhelyezést biztosít. A túrának két állandó tagja van. Más szakaszokra is lehet
hajóstársnak jelentkezni.
ElérhetQség: Tóth Tamás
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tamastoth0@yahoo.com
skype: tamastoth1
tel: +36 20 276 65 07

Pozíciójelentés (2012-10-02 19:47)
2012.10.02. 17:45:
39°11,717’ N / 004°00,115’ E

Hajónapló, 2012.10.03, Palma de Mallorca (2012-10-03 08:03)

Arrivederci, 2012, szept 30. (14) (2012-10-04 12:01)
Cagliariból nem tervezünk korai indulást, így Jani este búcsúzni indult a várostól. Az este a marinában
tartott születésnapi rendezvényen fejezQdött be egy hatalmas adag helyi étel elpusztításával. Ez, és a
hozzá fogyasztott sörök hajnali tíz órás ébredést eredményeztek. A marina recepciíón sem volt egy lélek
még fél 11 -kor sem. Így kényelmesen feltöltöttük a hajót vízzel, elrendeztük a felszereléseket, Jani
felmatricázta a dingit és a Norvik oldalát. Az idQjárás elQrejelzés miatt ráérQsen indultunk, fél egykor.
A benzinkutat elQször a móló másik oldalán kerestük, de aztán sikeresen beálltunk, tankoltunk, majd
virslit ”reggeliztünk”. Kezdetben Szardínia szél és hullámárnyékában voltunk, így kellemes volt a hajózás,
késQbb a takarásból kijutva nQttek a hullámok és a szél is egyre inkább szembe fordult. Kellemetlen
éjszaka volt. Kitettük a horgászkészséget is, de egy nagy hal elvitte a csalit az elQkével együtt. Ez is azt
bizonyítja, hogy mqködik a felszerelés és van hal a Tirrén-tengerben.
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Búcsú Cagliaritól

Így tankolunk mi - a lófejes benzinkútnál

Csúnya éjszaka után csúnya nappal, 2012 okt.1 (15) (2012-10-04 12:28)
Éjjel én áztam meg kétszer, nappal Péter, Jani mázlista, Q megúszta. Az éjszakai Qrség a szokásos, Jani
nyolctól éjfélig, Péter éjféltQl fél háromig, én a végén ameddig bírom. Nagyon erQs az áramlat szembQl
(1,5-2 csomós). Végre a szél kicsit fordult, így tudunk motorlázni, idQnként 8 csomó felett, de a SOG
így is 6 csomó alatt van, viszont legalább nem 3. Estére a szél beerQsödött, így a génuát kicseréltük a
jib-re. Ez a kisebb orrvitorla. Hangulatunkat nagy részben javította a csodaszép telihold és a napfelkelték,
napnyugták fényei. Éjszakára csökkent a szél, lassan a hullámok is.

A hangulatot nehéz fotóval visszaadni, de megpróbáljuk
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Amiért megéri hajnalban ügyelni

Meditáció, 2012 okt.2 (16) (2012-10-04 12:37)
Kedden már megnyugodott a tenger, a hangulatunk is vidámabb. Fogynak a mérföldek, hajnalban erünk
Palma de Mallorcába. Tudunk enni (fQzni) és pihenni is.

Rend és nyugalom a szalonban

Van, amit nem lehet megunni

Buenos dias, 2012 okt.3 (17) (2012-10-04 13:05)
Szokásosan hajnali fél háromkor vettem át PétertQl az Qrséget Mallorca partjainál, rövidesen elment a
fix pontunk a plotterrQl, majd visszajött. Elég idegesítQ volt partközelben, de szerencsére nagyon szép,
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nyugodt holdvilágos éjszaka volt. Lassan elérjük a keleti 002 fok hosszúságot, így az otthonihoz képest
több mint egy óra az idQeltolódás, reggel fél nyolckor kel a nap. A GPS tovább rakoncátlankodott, ezért
felkeltettem Janit és újraindítottuk az egész rendszert. Szerencsére az autopilot jól mqködik, így csak a
környezQ hajókat kell figyelni. Volt elképzelésünk a probléma okáról, de reggel konzultálunk Gáborral
és Tomival. Palma elQtt lassítani kell, mert nem akarunk sötétben érkezni. Végül 8:15-kor két óriás
utassszállítót magunk elé engedve megérkeztünk a Mallorca Port Marinába. Mivel még korán volt, nem
volt személyzet, ezért egy üres helyre kötöttünk két ”kisebb” 70 lábas vitorlás közé. MegérdeklQdtük a
foglalt helyünket és átkötöttünk a B45-ös mooringra. A második kikötés is hibátlan volt, így mindannyian
megérdemeltünk egy manQverslukkot Kacsi barátom pálinkájából. Bejelentkeztünk, Péter lemosta a hajót,
én rámoltam, Jani kenyérért és mobil internetért bebicajozott a városba. Délután aludtunk egy keveset.
Internet kártyat csak este tudtunk venni, a skype-hoz túl lassú, de van netünk. A kikötQhelyhez jár
internet, de nem mqködik senkinek sem az itteni wifi hálózat. Este Jani felderítQ útra indult, Péter pihent
én kettQig neteztem, leveleztem, olvastam Mallorcáról.

Kerékpárút a tengerparton

Csallo Gergo (2012-10-12 19:31:59)
Sziasztok! Remelem a Corner Bar es a palinka utan mindenki sikeresen eltalalt a repterig :) Vigyazzatok
magatokra, jo volt talalkozni veletek Palman! Gergo

A NORVIK folytatja útját! (2012-10-16 18:43)
Részleges legénység csere (Jani hazautazott, Tomi és Péter váltották) után most két Péterrel és két
Tamással a fedélzeten Gibraltár felé tartunk.
Aktuális pozíciónk: 39-00N 002-44E

Mostantól gyakrabban tudunk magunkról információt küldeni a PACTOR modemmel a rövidhullámú
rádiót használva!
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Hajónapló, 2012.10.17, Gibraltár felé (2012-10-17 18:15)
A mai nap a halak jegyében telt - és reméljük folytatódik!
Tomi épp a frankfurti leves alapanyagait készítette elQ, amikor a speciális horgászkészség kapást jelzett!
A zsinór kihózását a hal nem vette jó néven, de nem volt esélye! Hamarosan egy 1,5 méteres KÉK
MARLIN-t vezettünk a damil-pórázon a hajó mögött. A ”halacska” jól tqrte a fotózást, videózást,
villogtatta hihetetlenül kék oldalát és uszonyait, de a szákolást már nem díjazta. .... szóval ”elengedtük”,
de a három kívánságról azért nem feledkeztünk meg!
Hamarosan be is váltotta az elsQ kívánságunkat: Tomi egy arany makréláról beszélt így alig tíz perccel
az elsQ szerencsétlen végq horgászkalandot követQen újabb izgalom, de ennek már pozitív lett a vége is!
A hajó akár egy mészárszék, a halak feldolgozására szánt húsosláda kicsinek bizonyult, de két gyönyörq
aranymakréla filé került a vadonat új grillrácsra, majd a tányérokra amihez Péterék családi pincészatébQl
származó olaszrizling adta a kíséretet! hmm... és a napnak még nincs vége! - csali a zsinór végén,
gyönyörq napsütés, elégedett, jól lakott kegénység! -> irány Gibraltár!

Hajónapló, 2012.10.18, Gibraltár felé (2012-10-18 18:17)
36°39,91N - 001°38,50W @ 17:30 UTC
Áttértünk a nyugati hosszúságra!
Ma olyan környezetben hajóztunk, mintha a Földközi tengert áthelyezték volna a Marsra!
dél körül megjelent, majd teljesen körülvett bennünket egy szürkés - vöröses felhQtakaró, amelyben a
nap csak egy halvány kék korongként derengett át, furcsa színe lett így a levegQnek és a víznek. Aki már
látott homokvihart, az pontosan tudja milyen ez! egy idQ után a hajó fedélzetén megjelentek a barna
lábnyomaink, mintha a beachen sétáltunk volna és felhordtuk a fedélzetre a homokot! Ez az állapot
jelenleg is tart, így korlátozott látási viszonyok mellett készülünk az éjszakára. A mai nap másik élménye
az afrikai pici csípQs legyek megjelenése! - bevetettük ellenük a hazai légycsapót (ezen a hajón minden
van! - csak salátacentrifuga nincs - még), de egyelQre vesztésre állunk.
Ma is folytatódott a helyszíni rádiós oktatás, a navigációs szoftverek fejlesztése, és a rövidhullámú rádió
egyéb lehetQségeinek kihasználása.
Halat ma nem fogtunk, de három delfin a hajóorr elQtt játszott vagy negyed órán át, illetve egy halom
kismadár költözött átmeneti vendégként a hajóra.
Haladunk Gibraltár felé!
Timi (2012-10-20 18:17:13)
Akkor most már én is elhiszem, hogy volt értelme odaszállítanom azt a légycsapót. :)

Hajónapló, 2012.10.19, Gibraltár felé (2012-10-19 18:02)
Tegnap elgyönyörködtünk a homokkal telt felhQk színeiben, és a csendes idQ alapján illetve a nap közben
HF rádión kapott grib (szél adatok) fileok elemzése alapján nem gondoltuk hogy az este meglepetéssel
szolgál. 23:00 órakor adta át Tomi és Péter a stafétát a törzsutas Péternek azzal, hogy elkezdett erQsödni
a szél és a hajóforgalom is fokozódik, de arra nem gondoltunk hogy alig két órán belül elszabadul a pokol:
megérkezett a nem várt melegfront! folyamatosan 30 csomó felett mutatott a szélmérQ, idQnként a 40-es
értéket is tartósan megközelítette a szélerQsség! Ezzel együtt döbbenetes méretq hullámok érkeztek az
Atlanti óceán felQl, valamint a Almeriai hajforgalom is jelentQsen megnehezítette a helyzet kezelését.
Folyamatosan kellett küzdeni a hullámokkal, többször kaptunk kiadós zuhanyt a nyakunkba a tengervízbQl.
Tamás derekasan állta a sarat és szinte egész éjjel küzdött az elemekkel. Közben persze a dülöngéléstQl
romos állapotba kerültek a kabinok és a szalon amit a két Péter igyekezett lekqzdeni, és a cockpitba jutó
tengervíztQl beázott egy panel, ami tovább zrikálta az egyébként sem nyugodt kedélyeket.
A hajnal sem sokat segített, szembesültünk az addig csak megbecsült mérteq hullámhegyekkel és addigra
114

c 2013 www.norvikinfo.com

3.8. October

BlogBook

egyértelmqvé vált hogy haladni gyakorlatilag nem tudunk, csak a pozíciónkat tudjuk tartani. Tominak
három óra alatt sikerült a hullámok között lavírozva megtenni 3 mérföldet, így az almeriai félsziget
viszonylagos szélárnyékában már jobban haladt a hajó.
Végül dél körül sikerült egy védettebb öblöcskében horgonyt dobnunk.
A kimerült legénység frankfurti levest kapott, majd rövid szieszta után a tervezett szerelési tevékenységeket
vettük sorra a kényszerpihenQt kihasználandó.
Estére megeredt az esQ, így beszorultunk a hajóba vacsorázni.
Ma korai alvás és holnap terv szerint korai ébresztQ, idQjárás ellenQrzés, és lehetQség szerinti gyors indulás
a terv Gibraltár felé.

Hajónapló, 2012.10.21, Aquadulce (2012-10-22 05:40)
Küzdelmes út után megérkeztünk Aquadulce-be. Innen az idQ rövidsége miatt Tomiék autóval indulnak
haza. A hajónapló hamarosan folytatódik.
Julian Aldridge (2012-10-23 10:11:28)
Hi Tamas, I’m following your progress with interest! Bruce Roberts sent me the link. I am building a Voyager 440
with classic stern in England. The hull is mostly assembled but I will not finish for 5 more years. Your boat looks
absolutely stunning. I enjoyed looking at all the pictures of the build. Have you any of the boat sailing? Good
luck with your Voyage. Best wishes, Julian Aldridge

Hajónapló, 2012.10.23, Gibraltár (2012-10-23 19:37)
A Norvik megérdezett Gibraltár kikötQjébe, hogy rövid pihenQ után kifusson az Atlanti óceánra!

Bódor Gábor (2012-10-26 17:43:36)
Hajrá Fiúk! Igazán izgalmas követni a hajónaplót. Várom a további fejleményeket. Üdvözlettel Bódor Gábor
Tóth Tamás (2012-10-28 16:48:26)
Szia Gábor! Jólesik a figyelem, különösen,hogy az idQjárás nem volt túl kegyes hozzánk.Gibraltárba 1 nap
keséssel érkeztünk es esélyünk se volt mostanáig tovább menni /5-6-os Ny-i szél/.Lassan kedvezö lenne az idQ,
de 3 napja lazas vagyok és nem tudom lenyomni.Remélem lassan sikerül, fQleg, hogy két hajóstársunk 9.-én vár
Las-Palmasban. A karibi viszontlátásra:T.Tamás

Hajónapló, 2012.10.26, Gibraltár (2012-10-27 15:14)
Elnézést kérünk az olvasóktól, hogy sokáig nem jelentkeztünk, de egyrészt nincs internetünk, másrészt
igen küzdelmes volt az utunk az Alboran tengeri bejárattól. 23-án, kedd este értünk Gibraltárba, az
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Acaidesa marinába és 25-én hajnali négykor a dagály után 3 órával szerettünk volna tovább indulni,
szerencsére ez nem sikerült, mivel az üzemanyagkút bezárt és kaptuk az újabb idQjárás jelentéseket, ami
abszolút rossz idQt jósolt a következQ napokra. Így 25-én megtankoltunk, és várjuk a kedvezQ idQt az
induláshoz. Mai nap, 26-án az egész napunk rá ment egy hibás MOFÉM csapra, ami miatt elázott az
elsQ raktér és a hibát sem volt könnyq megtalálni. Közben 25-én bebiciklizünk Gibraltárba az Európa
Pontig, Tamás valószínq itt fázott meg rettenetesen és közel 40 fokos láza volt, elkezdett egy antibiotikum
kúrát és lázcsillapítót szed. RemélhetQleg gyorsan kigyógyul mert a mostani idQjárásadatok szerint a
vasárnap hajnali indulást tervezzük. Mostantól a Pachtor modemmel igyekszünk napi helyzetjelentést
adni, reméljük sokan drukkolnak nekünk.
Barátaink ezalatt már kalandosan haza értek és elkészült a nagyon élvezetes naplójuk a közös utunkról,
amit itt olvashattok:
http://www.linteum.hu/index.php?p=hir &hid=19
Tamás

Hajónapló, 2012.10.27, Gibraltár (2012-10-27 16:59)
Továbbra is 5-6-os nyugati szél fúj (az idQjárás elQrejelzés és a valóság ismét nem vág össze) ,a
kikötQhelyünkrQl ki sem tudunk állni. Tamás továbbra is lázas, maradunk továbbra is a La Linea
ALCAIDESA MARINA-jában , a hétfQ hajnali dagály után 2 órával tervezzük az indulást. Addig is azért
készülünk az útra, ma ismét bevásároltunk és 2 kiló húsból pörköltet fQztem, melyet kisebb edényekben
lefagyasztunk, a hullámos Atlanti Óceánon csak meg kell majd melegíteni. Péter.

3.9

November

Hajónapló, 2012.10.28-11.05, Gibraltár (2012-11-06 19:05)
PRÓBAKP
A Gibraltár az én életemben minden bizonnyal jelképként marad meg. Már az Alboran tenger bejáratánál
erQs szembeszéllel küzdöttünk, de végül a tervezettQl két nap késéssel befutottunk Gibraltárba. Itt a
spanyol oldalon egy vadonatúj kikötQben kaptunk helyet. Gyors tovább hajózásban reménykedtünk, de
Poszeidon és a gondviselés nem így akarta. MellQlünk egy ausztrál házaspár ma tudott elindulni Gran
Canaryára, mivel 3 hete Ny-DNy-i szél fúj. Ez nekem némi vigaszt nyújtott, mivel egy ki nem derített
fertQzés 24.-én ágynak döntött, és a hetedik éjszakán 40 fokos lázban csúcsosodott ki. ElQtte két nappal
már voltam vizsgálaton és vérvételen a gibraltári szuper kórházban, így a kontrolon mint régi ismerQst
fogadtak. A szokásos gyors vérteszt /1 óra/ után több vizsgálat, majd javasolták a kórházi kezelésemet.
Végül hat napot töltöttem a kórházban, ma este jöttem ki felerQsödve, így Péterrel vacsora után mindjárt
csináltunk egy motorolaj cserét és készülünk a reggeli indulásra. 7.35-kor lesz dagály, így nekünk az
optimális indulás 9.30, ami egy kellemes idQpont mivel itt nyolckor kel a nap. Ennyi küzdelem után
Poszeidon remélem kegyes lesz hozzánk - már bekészítettem számára egy whiskyt és egy vodkát biztos
ami biztos- és utunkra enged Gibraltárból és jó szelünk lesz Gran Canaryáig. Azért most még átnézem
az idQjárás elQrejelzéseket. Jó éjszakát és remélhetQleg a következQ jelentkezésem az Atlanti-óceánról
lesz.
TT.
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Csák Attila (2012-11-07 09:16:09)
Szia Tamás! Örülök, hogy jól vagy. Amerre mentek, arra már az idQ is jobb. Nosztalgiával vegyített baráti
irígységgel gondolok rátok, mert tudom, milyen jó ott. Jó szelet, nyugodt tengert! Attila
mila (2012-11-07 09:37:09)
Örülök, hogy már minden rendben az egészségeddel! Péter egyedül volt a hajón, amíg Te kórházban voltál?
Milyen az ottani kórház a magyarhoz képest? Jó szelet! Várom a további infókat!
oláh levente (2012-11-15 12:39:38)
Szilárd apósa vagyok.Üzenem a vejemnek,hogy a képes beszámolót megnéztem,és drukkolok Nekik,hogy minden
úgy sikerüljön ahogy tervezték.Tamás szomszédja Rózsa Csaba barátom hívta fel a figyelmem, hogy nézzem meg a
képeket és olvassam az úti beszámolót az útjukról.Az biztos szememben bátor vállalkozásnak tünik.Örök élmény
marad az biztos Nekik. üdv Levente

Hajónapló, 2012.11.06-08, Kanári szigetek felé (2012-11-08 18:55)
Alkonyatkor már az Afrikai partok elQtt vitorláztunk, gyönyörködtünk az esti fényekben és ígéretünkhöz
híven kiérve az Atlanti óceánra Posseidonnak whisky-t es vodkát is áldoztunk. A sazel iránya kedvezQ volt,
kissé a vártnál erQsebb, viszont egész nap zuhogott az esQ. Az éjszakai Qrséget a szokásos 2 részletben
tartjuk 2-ig Péter, onnan Tamás. Este 10-kor teljesen elállt a szél így motort kellett indítani.
7-e szerda: az éjszaka eseménytelenül telt, korom sötét volt, és kisebb megszakításokkal folyamatosan esett.
Prségem lejáratakor 8-kor elmentem aludni és fél 11-kor arra ébredtem, hogy elröpültem az ágyamon,
azt hittem túl van vitorlázva a hajó, a szalonban a mqszeren láttam, hogy 9-es szél van, a kokpitba
kinézve Peter küzdött a kormánnyal és hajó csupasz árboccal száguldott a közel 50 csomós szélben,
közben zuhogott az esQ és újból megállapítottuk, hogy megjöttünk az Atlanti óceánra. Aztán a szél
lecsendesedett néha túlzottan is, így a genuával motorláztunk nyílegyenesen Las Palmas felé. Igyekeznünk
kell mert barátaink hétfQn érkeznek repülQvel, hogy csatlakozzanak hozzánk az Atlanti átkelésre. A nap
hátralévQ részében és éjszaka is borús, esQs volt, gyakori villámlással. Vacsorára Peter elQre elkészített
pörköltjét ettük, amit a mélyhqtQbQl varázsolt elQ. Ragyogóan sikerült, degeszre ettük magunkat, az
uborka saláta receptet meg tanulmányoznunk kell.
8-a csütörtök: az éjszakai Qrségek eseménytelenül sötétben és vizesen teltek. Prségeink középen mindkettQnket nagyon erQs fáradtság fogott el, de ezt egy kis tornával mindketten leküzdöttük. Az idQjárást
figyelembe véve elégedettek vagyunk a napi 130 mérföldes teljesítménnyel, s mivel az idQ is csendesedett
végre tudtam reggel 2 órát folyamatosan aludni. Gyönyörq napsütésre ébredtem, sajnos a szél szembefordult, de szerencsére nagyon lecsendesedett így motorozunk. Kihasználva a jó idQt szárítjuk ruháinkat,
megborotválkoztunk és óriásit zuhanyoztunk. Ebédre Péter szalonnás rántottát készített, amibQl szolidan
ettünk, mivel enyhén tengeribetegek vagyunk, mivel sokat vagyunk a kabinban és a hajó rendesen billeg.
Ebéd után a napsütötte kokpitban tartott csendes pihenQ rendbe hozott mindkettQnket. Így most van
idQnk hajónaplót írni, rendbe hozni a vitorlákat és egy kicsit rendet rakni. Az egyik mqholdas telefon
rakoncátlankodik, megpróbálunk újra kapcsolatot teremteni vele. A kék égbolt tele van gomolyfelhQkkel,
jó lenne éjjel néhány csillagot is látni, mivel eddig összesen 2-öt láttunk, és a csökkenQ Holdat, kb. 10
percet. Jelenlegi pozíciónk UTC 15.12-kor: 33-07.643 N, 009-44.532 W. A Marrakeshi partoktól 40
mérföldre NY-ra az Atlanti óceánon.

mila (2012-11-09 07:52:34)
Ajaj, esQt azt ne! Az nagyon rossz! Nyugodt tengert és jó passzát szelet! Nagyon jó ötlet, hogy beirtad a poziciót!
Ezt rendszeressé tehetnéd! -mila-
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Hajónapló, 2012.11.11, Las Palmas (2012-11-13 17:35)
Pénteken az elQrejelzéseknek megfelelQen pontosan szembeszelünk lett, DNy-i. Persze arról nem volt
szó, hogy a max. szél 40 csomó lesz! Így a napi teljesítményünk is csak 1 mérfölddel haladta meg a
100-at. Szóval nem volt kellemes az éjszaka, szombaton végre fordult a szél, és szinte Gran Canariaig
raumban vitorláztunk. Számításaim szerint este 10-kor érkeztünk volna Las Palmasba, de a végén a
szél kicsit forgolódott, idQnként jól megáztunk, így csúsztunk 2.5 órát. A marina bejáratát itt 2db
vörös lámpa jelzi!! A pilot könyv alapján a nagyon szqk bejáraton 25 csomós szélben sikerült bejutnunk,
hogy megállapítsuk nincs hely és irány a marina melletti horgonyzó hely. Szerencsére nekem volt kis
helyismeretem, így fél egykor horgony dobtunk és MEGÉRKEZTÜNK. Ittunk egy manQver slukkot
/megérdemeltük/ én megírtam néhány levelet, majd hajnali fél 4-kor még telefonon beszéltem Ottó
barátommal, hogy nyugodtam indulhat a reptérre, várjuk. Jól esett az alvás 8.-ig.
TT

Hajónapló, 2012.11.12, Las Palmas (2012-11-13 17:36)
JellemzQen 20 csomós a szél, de jól aludtunk, csak keveset. Péter az 1 hetes kenyérbQl készített szendvicset,
majd leeresztettük a bocit, hogy kikönyörögjünk 1 helyet a marinában. Közben idQnként esik az esQ,
de nincs hideg. A recepción mondta, hogy 5 éve jártam itt és nagyon kellene 1 hely. Végül du 2-kor
beállhattunk egy szükség helyre. A 2 kábelünk 1.5m-el volt rövidebb, amit megtoldottam, igaz H. Gábor
barátom nem dicsérne meg érte, de van áramunk /déliesen/. Ottóék szerencsésen megérkeztek, nagyon
kellemes a hangulat. Már igen vártuk Qket. Most a csapat a nagybevásárlást intézi, én próbálok rendet
rakni a levelezésemben és a hajón. MindkettQ nagy feladat. Vacsorára Ottó meghívott minket egy közeli
étterembe, errQl majd holnap számolok be.
TT
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Hajónapló, 2012.11.13, Las Palmas (2012-11-14 05:25)

Reggel 8-kor, itteni idQ szerint 7 órakor ébredt a csapat. Még bele kell jönnünk, mint új jövevényeknek a
ritmusba így a reggeli készülQdés kicsit lassabban ment.
De végül eljutottunk a reggeliig. Szilárd hagymás, szalonnás, kolbászos tojásrántottát készített. Hipp-hopp
elfogyott pedig elsQre soknak ítélte a társaság a mennyiséget.

Ezután következett a munka. Ottó elment a boltba elhozatni a tegnap bevásárolt kb. 400 kg-nyi kaját és
italt. Péter és Szilárd a piacra mentek húsokat, sonkát, kenyeret, felvágottat venni, hogy további kb. 15
kilóval növeljék a készletet. E közben Tamás a hajón végzett javításokat.
Péter és Szilárd bevásárlása kissé sokáig tartott, de azért, mert lusták voltak visszagyalogolni a távoli
piacról és ezért vettek két alu biciklit. No, persze nem ezért, hanem, hogy Péter és felesége, aki majd a
Karibon fog csatlakozni, kényelmesen tudjanak turistáskodni a szigeteken.
A tegnapi kajákat Ottó és Tamás a szállítók segítségével felpakolták a hajóra, de a nehézség csak ezután
következett. Helyet találni mindennek. Ne felejtsük el 4 fQ részére biztonság kedvéért 30 napra való kaját
és piát kellet beszerezni és elpakolni. Végül Ottó, mint logisztikai vezér irányításával fQként Péter és egy
kicsit Szilárd segítségével ez is sikerült. Szilárd mindeközben beszerezte a még hiányzó apróságokat.
A pakolás közben ebédet tartottunk és megettük a még korábban Péter által készített pince pörköltet.
Ezután Péter kiment levegQzni és a kétségbe esett felkiálltását hallottuk: ”már csak egy bicikli van, valaki
ellopta vagy beesett a vízbe”. Ez utóbbit tartottuk valószínqnek egyrészt azért, mert itt nem igen lopnak
és fQleg azért, mert keskeny úszó móló mellett állunk és erQsen mozog alkalmanként. A víz 10-11 m
mély, de Szilárd vállalta, hogy lemegy megnézni és felhozzuk. Így is történt. Második merülésnél (persze
pusztán szemüvegben és békalábbal) jött a jó hír: ”igen, itt van”. Gyors kampó készítés hosszú kötél
végére és kisvártatva kint is volt a bicikli. Ottó és Péter lemosták, Szilárd pedig ezzel ment az utolsó
beszerzQ körútra, hogy kipörgesse a nedvességet. Még jó, hogy alubicikliket vett Péter.
Estére Ottó fantasztikus fokhagymás sült csirkét és krumplifQzeléket készített. A csapat jóízqen falta a
fantasztikus vacsit.
Tamás egész nap észrevétlenül javította a hajót és a nap végére (helyi idQ szerint 11-ig) talán sikerül is
befejeznie és várhatóan üzembe tudja helyezni a vízkészítQ rendszert is. Este, helyi idQ szerint, kb. fél 12
körül el is fogunk menni aludni.
Holnap, otthoni idQ szerint 11 óra magasságában nekivágunk az átkelésnek. A Zöldfoki szigeteket
kihagyjuk, hogy minél több idQ jusson a Karib-szigetekre. Az átkelés várhatóan 20+/-2 nap lesz. Ahogy
a kommunikáció engedni fogja híreket adunk majd magunkról és folytatjuk a hajónaplót.
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Tomi (2012-11-18 08:03:27)
A levelek alapján arra következtetek, hogy a Pactor és a HF rádió is állják a vizet! - Lassan majd nézzétek át a
terjedés számító modulban hogy melyik idQszakban (UTC!) melyik állomásra érdemes felcsatlakoznotok hogy
folyamatos maradjon a kapcsolat és mi, itthoniak és élvezkedhessünk a kalandjaitokban! Horgászás nincs? Már
nem szeretitek a halat? :-) Jó szelet!
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Hajónapló, 2012.11.14, nekivágtunk! (2012-11-14 17:41)

Helyi idQ szerint 7 kor ébredeztünk. Hidegreggelit fogyasztottunk: spanyol sonka, joghurt müzlivel,
zöldségek. Tamásnak rossz érzései támadtak a zuhany alatt a kabinjába elhelyezetett krumplikkal
kapcsolatban. Ezért kiadta, hogy alaposan mossuk meg és szárítsuk ki a krumplikat nehogy ellepjenek a
csótányok és bogarak útközben.
Ottó és Tamás ez alatt 3 törött latnit cseréltek ki. Közben Péter és Szilárd elintézték a kijelentkezést a
kikötQbQl és a rendQrségen.
Átálltunk megtankolni a hajót. Ezalatt érkezett vissza Szilárd biciklivel a rendQrségi ügyintézésbQl.
Összesen 445 liter üzemanyagot tankoltunk, így összesen 775 liter üzemanyagunk van az átkelésre (a hajó
moderált sebességnél 3,7 liter gázolajat kér óránként). A kikötQben cirkáltunk egy kicsit, hogy a tankolás
után készült csapatképeket a helyi wifin keresztül haza tudjuk küldeni.
Ezt követQen helyi idQ szerint kb. 13.15-kor nekivágtunk az óceánnak. A szép az , hogy pont ma van a
kisebbik fiam 31-ik szülinapja. Viktor, Isten éltessen sokáig szép családod körében!
EgybQl a Karib-tengert vettük célba, hogy idQt spóroljunk és minél több idQt tudjunk ott eltölteni.
ElQször Gran Canáriát dél felöl kerülve alkonyatkor értük el a sziget végét ahol a 30 fok északi, 30 fok
nyugati koordinátát vettük célba. Ehhez 916 tengeri mérföldet kell hajóznunk. A jelen állapotok szerint
itt tervezzük elérni a passzátot és addig bízunk a szerencsében, persze utána is.
Szilárd fokhagymakrém levesét pirítós kenyérrel, sajttal és a tegnapról maradt krumplifQzeléket
tükörtojással ettük vacsorára.
Megbeszéltük a hajó mqszereinek kezelését, hogy mindenki önállóan el tudja látni az éjszakai Qrséget.
Az éjszakai Qrséget sötétedéstQl világosodásig (hajóidQ szerint este 7-tQl reggel 7-ig) osztottuk be 3 órás
váltásokkal. Az Qrséget Ottó kezdte, majd Péter folytatta. Ezt követQen jött Szilárd aki ekkora már
tengeri betegséggel küszködött. El is végezte az elsQ gyomor tisztítást a hajó oldaláról (Szilárd üzeni
Picurnak, hogy most már át tudja érezni hogy érezte magát a kabinban konyházás közben). Szilárd után
Tamás fejezte be az éjszakai mqszakot.
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Picur (2012-11-19 22:42:28)
Szia Szilárd! Vettem az üzenetet. Örülök, hogy megértésre találtam, s annak is, hogy jobban vagy!

Hajónapló, 2012.11.15, Atlanti óceán (2012-11-15 20:23)
Tamás már alig várta, hogy Ottó felébredjen - mert a szél befordult kedvezQ irányba és elég kellemes
erQsséggel is fújt - hogy vitorlát tudjanak bontani. Azóta kellemes átlag 5,5 csomóval vitorlázunk vagy
motorlázunk különösebb esemény nélkül.
Szilárd még mindig küszködik és a helyzet annyiban változott, hogy már Ottó sem érzi magát túl jól.
EgyelQre a feje fáj. Tamás és Péter csak mosolyognak a küszködQkön, mert Qk ezeken már korábban
túlestek és felemlegetik, hogy lehet mégsem kellett volna ennyi kaját bekészletezni :-) .
Az idQjárás kellemes, 22 fok fátyolfelhQs napsütéses.
Részvét az otthoniaknak.
UTC 12.00 pozició: 27-07.571N; 016-49.945W

Hajónapló 2012.11.16, Atlanti óceán (2012-11-16 17:51)
A november 15-i éjszaka motoroztunk, mert szembe szelünk volt. Az Qrséget mindig ugyan úgy csináljuk,
ahogy a kezdetekben felállítottuk. A két tengeri beteg éjszakára kiheverte a nehézségeket, a többiek ezt
kezdik sérelmezi, mert a két újjonc energiával teli.
November 16 reggel Tamás már alig várta, hogy a legénység felébredjen, mert megjött a szél és vitorlát
akart bontani. Ez hajó idQ szerint reggel 7-kor (otthoni 9 óra) meg is történt. Cutter vitorlázattal (két
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orrvitorla, teljes gross) hajózunk ÉNY-i 10-14 csomós szélben 4-7 csomós sebességgel. Napelemek teljes
fegyverzettel töltenek, töltöttségünk így 98 % teljes navigáció, auto pilot, mikrosütQ, két hqtQ használata
mellett.
Reggeli: egészséges spanyol sonka, spanyol és magyar szalámik, kolbászok, Canári szigeteki paradicsom,
paprika, uborka és mi szem-szájnak ingere. Teázgatás, rumozgatás igazi tengerész módjára a cockpitban
teljes vitorlázat mellett. Lee betéteket (az ágyak szélére leesés gátló paraván) fel kellett szerelni, mert
éjszaka majd leestünk az ágyakról. A szakácsok életének megmentése érdekében Tamás felszereli a sütQ
elé a kapaszkodó, támaszkodó korlátot.
Ebéd: a még maradék fokhagymakrém leves és az újonnan készített zöldséges csirkehúsleves volt, amire
Ottó 10 pontot adott Szilárdnak. Ottó még ez után folytatja majd a fQzést fokhagymás és titkos megújított
recept szerinti csirkehússal és sült krumplit is készítünk hozzá.
Szilárd megejtette az elsQ higiéniás fürdést menet közben az óceánban 3,5 csomósra lassított sebesség
mellett. A víz kellemes, a cápák még nem éhesek. Azért Péter cápa figyelQ szolgálatot tartott közben.
A hullámok fantasztikusak, Balatonhoz és az Adriához képest egész mások, magasak (2-3 m), lágyak és
hosszúak. A tetejérQl fantasztikus kilátás nyílik az aljáról pedig a gyönyörq hullám hegyeket látjuk. Nem
tudunk betelni velük. Ez már az igazi Atlanti-óceáni érzés.
Alattunk 4 km mélységq víz, körülöttünk nemcsak mi, de még a radar sem lát semmit.
Délután még kitartott a kellemes 10-14 csomós szel, teljes vitorlázattal haladtunk célunk felé. Otto megcsinálta vacsorára a tepsis, krumplis, csirkehúsos kaját amire Szilárd is 10 pontot adott és mindenki más
szerint is kitqnQen sikerült. Hamar besötétedett, hajó idQ szerint 6 fel 7 korul. A szolgálat a megszokottak
szerint zajlott. A szel erQsödött, ezért a kisebbik orrvitorlát bevontuk, de így is teli taklival száguldott
a Norvik a nagy sötét éjszakában mivel csillagok sem voltak sehol a borult égbolt alatt. Mindezt Jani
barátunk figyelmébe ajánljuk.
Poziciónk: UTC 12.00: 26-03N, 18-40W. Saharával vagyunk egy magasságban és Afrika partjaitól kb.
410 km-re.
Üdv, puszi, csók és szeretet az otthoniaknak.
András (2012-11-16 18:02:37)
Sziasztok, várom a további függQágyas képeket! :) Eddig csak egy jött! András
Rotorman (2012-11-16 20:28:28)
Hajrá!

Hajónapló, 2012.11.17+ a délután, Atlanti óceán (2012-11-17 18:37)
November 17-e:
Éjszakára a szél annyira megerQsödött, hogy Szilárd Qrsége alatt a hajó rendszeresen felluvolt. Ezért,
mikor Tamás átvette az Qrséget a genuát felére kurtítottuk, de a hajó így se lett lassabb. Éjszaka
várakozásainknak megfelelQ távolságot hagytunk magunk mögött több, mint 70 tengeri mérföldet. Éjszaka
a szél elkezdett befordulni az elQrejelzéseknek megfelelQen E-EK-i irányba. Éjszaka végig borús volt,
kezdetben szemerkélQ esQvel, délelQtt bújik elQ helyenként a nap. Nappal kb. 25 fokra nQ a hQmérséklet.
A reggeli raumos szakaszban megpróbáltuk a kannás üzemanyagot betölteni, de ez a projekt csak 50 %-ban
sikerült. Így, hogy legyen sikerélménye is Tamás beüzemelte a tengervizes mosogatót Otto unszolására. Ez
ragyogóan mqködik, így nem kell aggódni, hogy elhasználjuk az édesvizet mosogatásra. Az erQforrásokkal
(üzemanyag, édesvíz, áram) való gazdálkodás az egyik legnagyobb erQpróbája az átkelésnek. A másik
pedig a dülöngQ hajóval való küzdelem és e mellett a napi feladatok elvégzése. Tamás agya a hajón
keresztben van. Bár 140 széles, de a tegnapi dQlésben alig fért el rajta, mintha egy gyerekágyban aludt
volna. Ilyen körülmények között sem a kaja készítés sem a tisztálkodás nem egyszerq. De hát szeretjük a
kihívásokat, ezért csináljuk és mindenki örömmel vállalja ezt a személyes kihívást.
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Pozíciónk: UTC 12.00: 25-10N, 20-40W. Eddig a Canaritól összesen 364 tengeri mérföldet hajóztunk. A
napi átlag eddig 125 tengeri mérföld. A hullámzás továbbra sem kicsi.
A délután különösebb esemény nélkül telt vitorlázás szempontjából. Azonban kiderült a mélyhqtQnek
túl sok volt a benne tárolt húsadag, ezért szinte semmi nem fagyott meg. Hogy ne kelljen majd sok húst
kidobni, kármentés okán a húsok egy részét megcsináltuk. Ottó fokhagymás húst sütött le disznózsírban,
Szilárd pedig bolognai spagettihez készítette el a szószt. Azért ez a szósz biztos nem lesz olyan szuper,
mint a párja csinál otthon, de reméljük fog mindenkinek ízleni. Majd beszámolunk az eredményrQl.
Ebédre az elQzQ nap készített csirkehúsos levest ettük, illetve Tamás nagy kedvencét az összes maradék
fokhagymakrém levest elpusztította.
Vacsorára még a meleg, Ottó féle fokhagymás húsból csipegettünk.
Az éjszaka megkezdése elQtt a gross-t 1-es fokozatra reffeltük, kurtítottuk. Az éjszaka kitartott a jó ÉK-i
szél 13-18 csomóval. Ennek megfelelQen jó tempóval, 5-7 csomóval hajóztunk egész éjszaka.
Millió puszi mindenkinek.

Hajónapló, 2012.11.18, Atlanti óceán (2012-11-18 18:10)
Reggel Tamás átadta a szolgálatot Ottónak és a szél fordulása okán erQsen NY-nak tartottunk. Sajnos
folyamatosan borús idQ van, így a napelemek nem nagyon segítenek. Motort kellet kapcsolni, hogy
pótoljuk az áram felhasználásunkat. Tamás ennek okán erQt vett magán, felmászott a radar állványra és
beüzemelte a szélgenerátort, ami azóta szinte hangtalanul, enyhe suhogással jól teker. A hatása holnapra
kiderül.
A hajó eszeveszett módon dülöngél, minden hullik szanaszét. Ennek okán a tegnap készített bolognai
szósz a dobozokba történQ logisztikázás során részben a hqtQszekrényben landolt. A lehangolás hatására
ezt otthagytuk és inkább nekiálltunk reggelizni. Lágy tojás, szalámi, kolbász, paprika, kenyér. Ez sem
volt egyszerq a dülöngélQ hajó cockpitjében repült minden ide-oda. A kényelmes evéshez polipnak kellett
volna lenni. Azért minden kaja így is a helyére került.
Ezt követQen került sor a konyha rendbehozatalára ami szintén kemény akrobata mutatvány volt.
Hogy érezzétek, képzeljetek el egy hintát, ami nemcsak elQre-hátra, hanem jobbra balra billeg, mindezt kiszámíthatatlan módon, komoly kilengésekkel. Ily módon pakoltuk ki-be, mostuk le a kajákat és ki
a hqtQt, miközben persze továbbra is repkedtek a cuccok. Még jó, hogy túl vagyunk a tengeri betegségen
és még ez a feladat sem hozta újra elQ, egyelQre legalábbis. Minden rosszban van valami jó, újra felmértük
a készleteinket. Ami megnyugtató, van mit enni. Kaja hiánya miatt nem fogunk éhen halni kivéve, ha a
hullámzás miatt használhatatlanná válik a konyha.
Hangulat jó. Nemcsak a nagyvitorla, de kis pihi után a teljes csapat is top-on van.
A szél befordult DK-ire. Már korábban is fontolgattuk, de ennek hatására már tak-ot váltottunk (áttértünk
bal csapásra). Sajnos a szél legyengült, de a segítQ áramlás hatására 4,5-6 csomóval haladunk, immár
újra jó irányba.
Az órát 1 órával visszaállítottuk, így az új hajóidQnk 3 órával kevesebb az otthonihoz képest.
Tegnapi jelentésünk óta megtett távolság: 127 tengeri mérföld (1 tengeri mérföld=1 852 m)
Aktuális poziciónk: UTC 12.00: 24-26N; 22-58W
Pusz mindenkinek, a csapat.

Új túralehetQségek (2012-11-19 07:14)
Frissítettük a túralehetQségeket a Norvikinfo-n!

c 2013 www.norvikinfo.com

125

BlogBook

3.9. November

Hajónapló, 2012.11.19, Atlanti óceán (2012-11-19 18:28)
- Még tegnap: elfelejtettünk róla beszámolni, hogy idQközben átmentünk a RáktérítQn és ettQl kezdve a
trópusi övben hajózunk. A hajó legénysége közül lesz, aki egy évig. Az ebéd elmaradt. Este falatoztunk
a maradékokból: csirkehúsleves és fokhagymás sült csirke kenyérrel, paradicsommal. Egyébként az este
békésen telt, hamar besötétedett, a tegnapi idQállítás miatt is. Napközben a méltatlanul mellQzött
bumféket Tamás felszerelte és kiválóan mqködik a preventerrel kombinálva. Vasárnap lévén a kapitány
elrendelte a fürdést a kapitányi zuhanyzóban miután a mosogatásnál már nem használunk édesvizet.
Szilárd ismét az óceánban fürdött a farkötélbe kapaszkodva. Ezt a jövQben inkább vödrös fürdésre
változtatja.
- Ma: az éjszaka tök sötétségben, borús idQ mellett telt. Ilyen körülmények között nagyon nehéz az
irányt tartani, nincs távoli támpont. Az orrunk ellQtt levQ kompaszra kell meredni, ami billeg, mint a fene
és ebbQl kifolyólag 30 fokokat is el tud forogni. A szél is legyengült, ami a szél forgását is eredményezte.
Sokszor nem volt határozott szelünk. Az irányunk is erQsebben dél felé tartott e miatt. Ami csak kicsit
gond, mert legfeljebb nagyobb távot kell majd behajózni viszont hamarabb elérhetjük a stabil passzát
szelek vidékét.
Szilárd az éjszaka furcsa halkabb neszeket, zajokat hallott. Sejtése repülQ halak voltak, viszont látni nem
látta Qket. VergQdés jellegq zajokat is észlelt. Reggel, illetve hajó idQ szerint 10.30-kor Ottó repülQ halat
talált a hajó jobb oldalán a cockpit mellett az oda kitett kissé gázolajos rongyokon. Ekkor vált valóssá a
feltevés. Szilárd ekkor a hajó orrához ment, mert onnan is hallott hasonló zajokat az éjjel és talált is még
egy repülQ halat a pufferek között. A trópusi térség remélhetQleg hasonló érdekes és egyre több élményt
fog hozni a számunkra. A halak már régóta kimúlt állapotban voltak így most ezeket nem használjuk fel,
viszont ettQl kezdve reggelente körbejárjuk a hajót. A folyamatos borús idQjárás miatt nagyon lemerültek
az akkumulátoraink és e miatt hajnalban minden nélkülözhetQ dolgot kikapcsoltunk. Ennek ellenére
hajnalban Tamás Qrsége motorindítással kezdQdött.
Reggel visszakapcsoltuk a számítógépet azonban az nem mqködött megfelelQen. Mindent megpróbáltunk,
de nem sikerült orvosolni a problémát. Végül Tamás Norbi fiához fordultunk mqholdas telefonos segítségért.
A válasz nem rég jött meg miután konzultált Járai Tomival. Ha ezt a naplót még megérkezésünk elQtt
olvassátok, akkor sikerült megoldani a gondot. A tegnapi tervezett vasárnapi ebéd elmaradt az egyéb
tennivalók miatt, ezért ezt ma pótoljuk. Paradicsomleves, Péter kívánságára menzás stílusban, Ottó
készíti a rántott csirkét sült krumplival, miután Tamás pucolta és karikázta a krumplit, Szilárd pedig
elQkészítette a húst és a panírozáshoz a megtöltött tálcákat. A zenegépet is beüzemeltük és így ütemesen,
jókedvqen készítettük az ebédet Republic és Edda hallgatása mellett. Így a kajütbQl nemcsak jó illatok,
de jó zene is jut a cockpitban ténykedQknek, heverészQknek, amibQl ez idáig sok nem volt. Bár ma Ottó
már napozott fél órát a hajó orrában.
Az elmúlt nap során megtett utunk kissé rövidebb lett: 95 tengeri mérföld. Jelenlegi pozíciónk: UTC
12.00: 22-50N; 24-01W.
Továbbra is üdvözlünk és puszilunk otthon mindenkit. Vigyázzatok Magatokra.

Hajónapló, 2012.11.20, Atlanti óceán (2012-11-20 17:55)
- Még tegnap: délután megettük a ”vasárnapi” ebédet, amirQl elQzQleg írtunk. Nagyon jól sikerült.
Fényképeket majd internet hozzáférés esetén küldünk. Még vacsorára is ki-ki falatozott a maradék rántott
húsból. Az idQjárás egyre javul. Éjszaka is már csökkentett ruházatban tudtuk ellátni a szolgálatot. A
szél nem kedvezett, gyenge volt és ÉK-i K-i irányú.
- Ma: Az éjszaka minden esemény nélkül telt. Hajót sem láttunk. Eddig összesen 3 hajót észleltünk.
Két cargo és egy 92 lábas, 20 láb széles vitorlást. Általában 5-6 tengeri mérföldnél jobban egyik sem
közelített meg minket. Újabb repülQhal nem volt. Hangjukat sem hallottuk. Kicsit hiányoljuk a vízi életet.
Reméljük lejjebb és beljebb majd lesz részünk némi színházi elQadásban. Tamás szolgálata kezdetekor
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motoroztunk a nagyon gyenge szél miatt. Reggel 9 órára a maradék rántott hús is elfogyott. Volt, aki nem
bírta ki a reggeliig és elQétkezett. A reggeli müzlis joghurt és hagymás tojásrántotta volt paradicsommal.
Ottó nutellás vajas kenyeret evett. A gyümölcsök és zöldségek kezdenek rosszabb állapotba kerülni. Ezért
most már nagyjából naponta szelektálni kell és a romlottakat a tenger hullámaira kell bocsátani hátha más
még örül nekik. Az idQjárás fantasztikus: 25 fok árnyékban és verQfényes napsütés. Tamásnak le is égett
a feje. Sapka sem volt rajta egyéb takarás pedig már régen nem. A sok napsütés hatására a napelemek
jól termelnek és gyakorlatilag 100 % töltöttségen vagyunk így e miatt nem kell motorozni. Kipróbáltuk a
spinnakkerezést. Kb. 1 órát tartott, míg az összes kötelet elQkészítettük és fel tudtuk húzni a spinakkert.
Van még mit gyakorolni, mire a passzát szél zónába érünk, hogy jól tudjunk hátszelezni és jól tudjunk
elQre haladni. Erre még van egy kis idQnk. Elég kicsi a szelünk továbbra is és ezért a korábbiakhoz képest
lassan haladunk. Az elmúlt 24 órában megtett utunk 85 tengeri mérföld. Pozíciónk: UTC 12.00: 21-25N;
25-20W.
Továbbra is üdvözlünk és puszilunk otthon mindenkit.

Hajónapló, 2012.11.21, Atlanti óceán (2012-11-21 18:52)

Az idQeltolódás miatt még tegnap: A spinakkerezés után elfogyasztottuk az ebédet, ami igazából estebéd
volt. Maradék paradicsom levesbQl és a húsromlást megelQzendQen korábban Szilárd által készített
bolognai szószra alapozva bolognai spagettibQl állt. Ottó fQzte hozzá a tésztát és még megspékelte a
szószt egy kis fokhagymával.
Ezt követQen úgy döntöttünk, hogy a két napja végzett és nem túl rosszul sikerült pillangózást
újra kipróbáljuk, de stabilizáljuk a génuát a spinakkerbummal. A grosz helyett pedig genakkert húzunk.
El is kezdtük átfejteni a spinakker helyett a genakkert a spinakker zsákjába. Mikor már kibányásztuk a
spinakkert a zsákjából és kezdtük kibontani a genakkert szembesült a társaság azzal, hogy a genakkeren
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az alsó lekötési pontban nem lett berakva a ringli. Hosszabb-rövidebb bosszankodás után visszafejtettük
a spinakkert a zsákjába, összehajtogattuk a genakkert és betettük a helyére. Mindezt egy billegQ hajón
az Atlanti közepén két darab kb. 17 m hosszú és 120-120 nm vitorlákkal történQ ”játszadozásnak”
kell elképzelni egy kötelekkel teli 14 m hosszú vitorláson. Nem örültünk neki. Ezt követQen stratégiát
váltottunk és maradt a grosz és a génua spinakker bummal. Az új próba annyira bejött, hogy ezt a
vitorlázatot hagytuk fent éjszakára is. A szél nyereségünk 40 % körül volt ráadásul teljesen jó irányba
tudtunk hajózni, kb. 250 fokra. Sebességünk már ekkor sem volt túl rossz: 4,5-5,5 csomó. Ez nem jött
rosszul az elmúlt két nap nem túl jó teljesítménye után.
Az éjszaka ennek fényében indult. A szél ráadásul erQsödött így sebességünk tovább nQtt. 1114 csomós szélben álltunk neki az éjszakának. A hajó ezen vitorlázattal meglehetQsen kiegyensúlyozottan
haladt 5,5-6,5 csomóval. Éjszaka többnyire 11-17 csomós szél volt helyenként 19 csomós befúvásokkal.
Az éjszakát a szokásoknak megfelelQen Ottó kezdte hajó idQ szerint este 7-kor. A hold ezüsthídján
hajózott 3 órán keresztül a gondolataiba merülve, de precízen kormányozva.
Ma: Az éjszaka ilyen körülmények között telt. Végig jó szélben hajóztunk és a vitorlázathoz
azóta sem kellett hozzányúlni. Azóta is átlag 6 csomóval haladunk.
Töltésünk rendben, motort sem kellett indítani. Az idQ javul, hangulatunk ezzel együtt. Ottó
nem borotválkozik, szép fehér szakállal készül a karibi Mikulásra. Tamás feje szokásosan leégett.
Hajóval azóta sem találkoztunk. Radart sem használunk, mert feleslegesnek tqnik ennek fényében és ez
által az árammal is spórolunk. De az aktív radarreflektor folyamatosan üzemel. Persze az AIS is.
Ma elQször Atlantic show volt. 10-15 delfin ugrált körülöttünk kb. 10 percig. Kecses, fantasztikus
mozgásukban gyönyörködtünk és kicsit részese lehettünk a szabadságérzésüknek. Pk a vízben mi a
hajón. Szívesen bementünk volna közéjük játszani.
Hetedik napja vagyunk úton a Kanári szigetektQl. Összesen eddig 792 tengeri mérföldet tettünk
meg. Átlag napi több, mint 110 tengeri mérföld ami nem túl rossz itt a változó szelek övében. Reméljük
ez nQni fog a késQbbiekben a passzátszél zónában.
A Norviknak ez a 66-ik napja a horvátországi indulás óta és több, mint 3300 tengeri mérföldet
tett meg ez idQ alatt kisebb-nagyobb pihenQkkel. Eddigi állandó tagsága Tamás és Péter.
Pozíciónk: UTC 12.00: 20-40N; 26-59W. ÉK-i 13-15 csomós szél.
Az elmúlt 24 órában megtett távolságunk 108 tengeri mérföld. Ez a log szerinti, vízhez viszonyított távolság. A valós megtett utunk az atlanti áramlás segítQ hatása miatt naponta kb. 15 tengeri
mérfölddel több az elmúlt napokban. Ez jellemzQen a továbbiakban is így lesz az egész atlanti átkelés
alatt.

Hajónapló, 2012.11.22, Atlanti óceán (2012-11-22 18:37)
Nov. 22. - 67. nap
Az atlanti átkelés 8. napja.
Tegnap délután továbbra is közepesen erQs szélben hajóztunk. Borongós idQ volt, de kellemes hQmérséklet.
Sajnos a mélyhqtQ továbbra sem mqködik rendesen, ezért megint sürgQs húsmentQ akciót kellett tartani.
Lesütöttünk kb. 1 kg sertéshúst szeletekben hagymás, fokhagymás, fqszeres zsírban. Ezen kívül kb.
1 kg darált húsból hortobágyi palacsintához készítettünk húsmasszát. Hogy el is tudjuk kezdeni enni,
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ezért sütöttünk 24 db palacsintát és elkészítettük a szósz öntetet is. Mindeközben a szél rendkívüli
mód megerQsödött, 25-29 csomósra és a hullámok is megnQttek és az irányuk sem segítette a konyhai
munkálatokat. Ilyen körülmények között kellett a konyhában tevékenykedni egyszerre két fQzQlapon. Az
egyiken készültek a palacsinták a másikon a húsok. A hortobágyi palacsinta nem teljesen a szakkönyvekben
megadottak szerint készült a körülmények miatt. El is neveztük hortobágyi palacsinta ala Atlantic
receptnek. A megerQsödött szél miatt, Tamás lévén szolgálatban, bekiáltott a legénység többi tagjáért,
hogy reffelni kell. Behúztuk a génuát és késQbb mikor kicsit csendesedett a groszt is eggyel reffeltük,
hogy éjszaka ne érjen bennünket meglepetés. Majd a génuát újra kihúztuk. A hortobágyi palacsintát a
csendesedést követQen faltuk be, jó sok hússal töltve a palacsintákat. Mindenki 2 db hortobágyit evett
majd a maradék palacsintákat desszertként lekvárral, kakaóporral és nutellával ízesítve fogyasztottuk
el. A töltelék hús maradékának nagy részét dobozban tároltuk el a késQbbiekre. A többit elQl hagytuk
reggelihez szendvicsnek, meleg szendvicsnek. Az éjszaka 10-22 csomós szélben telt. Hajnaltól volt a szél
csökkenése és ekkor elég változékonyra is fordult az irányát tekintve. Csúcssebességünk 8,5 csomó is volt
alkalmanként a földhöz képest amikor a nagy hullámok tetejérQl szánkáztunk lefelé. A hajó szinte egész
éjszaka iszonyatosan billeget az oldalról jövQ hullámok okán, ezért a társaság elég keveset és nehezen
tudott aludni. Éjszaka Ottó és Péter a Hold, míg hajnalban Tamás és Szilárd a Vénusz ezüsthídjában
gyönyörködhettek. ElQtte levQ éjszaka pedig a csillagokat figyeltük, tanulmányoztuk. Ebben segít Szilárd
tabletjében levQ Google Sky Map alkalmazás. A délelQtt szépen indult, stabil 15-16 csomós széllel,
napsütéssel és 25-26 fokos hQmérséklettel. A napelemek remekül töltenek,lehet,hogy motort sem kell
indítani. Megettük az elöl hagyott hortobágyis húst meleg szendvicsnek reggelire, ahogy terveztük.
Gyönyörq idQ lévén kint élvezzük a természet szépségeit, a szép hullámokat, a gyönyörq extra kék óceánt
és láttunk élQben repülQ halakat is repülni. Újdonságként Szilárd ötleteként tegnap fényképet is küldtünk
át, amit már láthattok is a honlapon. A minQség sajnos korlátozott a rendelkezésre álló szqkös átviteli
kapacitás miatt. Ennek sikereként igyekszünk gyakrabban fényképet is mellékelni. A elmúlt 24 órában
megtett távolságunk:127 tengeri mérföld a log szerint.
A Canáritól eddig megtett összes távolság: 923 tengeri mérföld.
Az aktuális pozíciónk: UTC 12.00: 20-21N; 29-20W.

Koos Attila (2012-11-23 18:28:09)
Szilard! Olvassuk a naplot, nezzuk a poziciot:). A mailt is megkaptam, de valasz nem ment el.. Le a kalappal
elottetek! Remelem vegig ilyen jo idotok lesz. Azt meg nem is tudtam, h te fozni is tudsz. Ezt majd hasznositjuk
tavasszal az Adrian. Kitartast es jo szelet! Attila

Hajónapló, 2012.11.23, Atlanti ócán (2012-11-23 20:17)
Nov. 23. - 68. nap
Az atlanti átkelés 9. napja.
Tegnap délután megközelítettük a 8 napja kijelölt way-pontunkat és stratégiai megbeszélést tartottunk,
hogy a passzát övezeten hogy hajózzunk keresztül. Végül arra a döntésre jutottunk, hogy miután a
20. szélességet elértük Barbadost vesszük célba. Így egy kicsit laposabb és rövidebb útvonalon érjük
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el a Karib-szigeteket. Tamás kijelölte az új way-pontot Barbados elQtt. Így a visszaszámláló Barbados
látótávolságáig 1714 tengeri mérföldet mutatott. Miután kijelöltük az új útvonalat a szél K-re fordult.
Mivel motoroznunk is kellett az akkumulátorok töltése miatt, ezért délebbi irányra motorláztunk a kijelölt
rottához képest.
Péter barátunknak tegnap volt a születésnapja, ami valószínqleg emlékezetes marad nemcsak az ünnepi
vacsora miatt hanem a hely különlegessége miatt is. A vacsora Ottó által még profibb módon elkészített
rántott csirkéje sült krumplival és Szilárd általi enyhén csípQs lecsóval kiegészítve, valamint elQre a legjobb
hQfokra hqtött szekszárdi vörösborral kitqnQen sikerült. Már már úgy érezzük, hogy óceáni átkelésünk
egyben gasztronómiai utazás is. Egy kicsit szégyeljük is magunkat, hogy ilyen luxus körülmények között
szeljük át az óceánt. Vacsora alatt a hajót az autópilot vitte, de utána visszazökkentünk a napi rutinra
a szokásos Qrségbeosztással. Éjszaka fél 12-kor Péter Qrsége alatt leállt a motor. Tamás rezignáltan
megállapította, hogy motor leállás kizárólag éjszaka következett be, borítékolva az okot, hogy elQszqrQt
kell cserélni. 2 óra múlva mindenki folytathatta az akkor szokásos éjszakai ”elfoglaltságát”. Mindez
az éjszaka közepén nem kellemes dolog a pihenQ idQbQl csonkítva. Nem sokkal ez után következett
Szilárd Qrsége. Egész 3 óráig minden normális mederben zajlott, ekkor viszont kb. fél órán keresztül
erQsen változó irányú (KÉK-ÉÉNY), 20-23 csomós szélben kellett hajózni távoli fix pont nélkül a korom
sötétségben. A hajót nehéz volt kordában tartani a fél percenként 30-45 fokot változó szélben. De ez is
elmúlt és a szél a továbbiakban gyengült. 5 órára a szél stabilizálódott, Tamás leállította a motort, Szilárd
segítségével, meghalzoltak, tak-ot váltottak, kihúzták a génuát, vitorlákat beállították az új irányra és
azóta e szerint hajózunk. DélelQtt az éjszakai fáradtság nyomait próbáljuk kiheverni. Az idQ kellemes,
enyhén borult, 26 fok. Az elmúlt 24 órában megtett távolságunk: 124 tengeri mérföld.
Barbadosig hátralevQ távolság: 1648 tengeri mérföld.
A jelenlegi pozíciónk: UTC 12.00: 19-24N; 31-13W
Üdvözlet és ezer puszi az otthoniaknak.
Ide vágunk egy nosztalgia képet Gibraltárból, a látható luxus ellenére ne jöjjön elQ többet:
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Hajónapló, 2012.11.24, Atlanti óceán (2012-11-24 17:37)
Nov. 24. - 69. nap
Az atlanti átkelés 10. napja.

Tegnap délután kitartott a kellemes nem túl erQs napsütés. A hajó oldal deckjén a legénység a tengervízbQl
merített vödör vizekkel megfürdött. Ezzel rengeteg édesvizet spórolunk. Ezt általában a hajó orr részének
deckjén egy kis szieszta követi a napon. Ebédre, de késQbb délután, az elQzQ napi ünnepi vacsiból
megmaradt rántott húst fogyasztottuk el. Kellemes szélben hajóztunk egész délután is. Az éjszaka is
eseménytelenül telt 13-14 csomós széllel. A Hold is egyre tovább kíséri utunkat, szinte egész hajnalig
kitartott. A szél hajnalra lecsökkent, ezért pár órát motoroztunk ami az akksik töltéséhez is jól jött.Ma
délelQtt 26 fokos meleg van, szikrázó napsütés, tiszta égbolt, 22 fokos tengervíz.
Tudósításainkat a következQ módon szerkesztjük és küldjük nektek:
A cockpitban ki-ki vérmérséklete szerint a napon illetve árnyékban ülve a gondolatait elmondja, ezeket
Szilárd összefqzi és a tabletjén rögzíti. A kész anyagot bluetooth-on átküldi egy laptopra, amirQl aztán
pendrive segítségével kerül a hajó számítógépére. Mindez a rendszer akkor alakult ki amikor a kabinban
a gépelés mindenkinél hányás közeli állapotot okozott. Ugyan ez már elmúlt, de a rendszer olyan jól
bevált, hogy a nap kitüntetett pontjává vált a napló szerkesztés a kellemes környezetben. Ezután a
közben megírt emailekkel együtt és a napi idQjárás fájlt lekérve pactor modemen elküldjük a naplót.
Ezt követQen Tamás felesége az anyagot helyesírási és gépelési hibáktól mentesítve felrakja a honlapra.
Bizonyára észre vettétek, hogy néhány napja fotó is kerül a napló mellé az Atlanti óceán közepérQl, mivel
Szilárd ötlete bevált, hogy próbáljunk meg kis méretq fotót is küldeni. Így majd gyakran igyekszünk a
naplót fotókkal is színesíteni. Természetesen amint email hozzáférésünk is lesz akkor a közben készült
teljes fotó és filmanyagot is elérhetQvé tesszük az interneten.A tengelyféket Tamás bekacsolta és jól
mqködik, így a csiga feleslegesen nem pörög vitorlázás közben. Az üzemanyagszqrQ rendszer egyik szqrQje
rakoncátlankodik, így Tamás délutáni programja már alakul. Az elmúlt 24 órában megtett utunk: 117
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tengeri mérföld. Eddig Las Palmas-tól összesen 1155 tengeri mérföldet hajóztunk. Barbadosig hátralevQ
távolság: 1537 tengeri mérföld. Lassan utunk feléhez közelítünk, idQben már mindenképpen. Jelenlegi
pozíciónk: UTC 12.00: 18-56N; 33-23W. Mindenkinek kellemes hétvégét kívánunk innen a napsütéses
Atlanti óceánról.
A kapitány külön közleménye: Isten éltesse a Katalinokat és a napokban ünnepelt Erzsébeteket is!
Ezer puszi mindenkinek.

Hajónapló, 2012.11.25, Atlanti óceán (2012-11-25 19:11)
Nov. 25. - 70. nap
Az atlanti átkelés 11. napja.
RemélhetQleg ma az utunk feléhez érkezünk nem csak dátumban, de távolságban is.
A hétvége kellemes idQvel kényeztet bennünket. Gyönyörq napsütés, 26 fok, tenger 22,5 fok.
A szél továbbra is a történelmet igazoló irányból fúj. ÉK-i passzát 11-16 csomó. Ezt a szelet angolosan
trade wind-nek hívják, mert a régi kereskedQk is ezt a szelet használták atlanti átkelésük során ugyanúgy,
mint Kolumbusz.
Tudomásunk szerint az atlanti átkelési verseny, az ARC, ma indul útjára Las Palmasból. Várhatóan a
leggyorsabb hajók nagyjából velünk együtt érkeznek majd a Karib térségbe.
Este Ottó 1 kg darált húsból készített fasírozottat, amit Szilárd krumplipürével egészített ki. A tányérokra
még csemege uborka is került. Ki-ki 4-6 db fasírtot gurított le. Ennek meg is lett az eredménye harcos
álmok kíséretében.
A hajó lelkivilágára jellemzQ, hogy bár Tamás a szqrQbetét cseréjének szükségességére gyanakodott, mivel
az elektromos üzemanyag pumpa nem töltötte a napi tartályokat. Azonban rövidesen kiderült, hogy a 2
éve vízszintesen beépített szivattyú függQleges helyzetben hajlandó csak dolgozni.
Az éjszaka eseménytelenül telt, így pihenni is tudtunk.
A nem teljesítmény orientált kapitány táblázatot készít az egyes váltások során megtett távolságokról,
hogy szankcionálni tudja, aki nem hozza az átlag 5 tengeri mérföldes távolságot. A legénység válaszképpen
a kapitány fröccs adagjának csökkentésén gondolkodik vagy a fQzés beszüntetésén. Persze mindez csak
vicc, és ez is.
Vasárnap délelQtt a megszokott szieszta folytatódik.
Ottó kérdezi: szakállal vagy a nélkül menjen-e haza?
Az eddig összesen megtett távolság: 1272 tengeri mérföld. Barbadosig hátralevQ távolság: 1405 tengeri
mérföld.
Jelenlegi pozíciónk:UTC 12.00: 18-41N; 35-37W.
További kellemes hétvégét kívánunk.
Üdvözlet és ezer puszi a Norvik fedélzetérQl.
Istvan (2012-11-25 19:41:52)
Ottónak üzzené felesége; hogy már most a hajònaplòs bejegyzésekhez küldött képeken is jó lenne arc bunda
nélkül làtni. :) és ehhez cssk csatlakozni tudunk ( lánya, veje és a csajok is a cégnél) :)

Hajónapló, 2012.11.26, Atlanti óceán (2012-11-26 18:11)
Nov. 26. - 71. nap
Az atlanti átkelés 12. napja.
Elmúlt a kellemes hétvége, de számunkra kellemes hétköznappal folytatódik, mintha tovább folytatódna
a hétvége. Továbbra is kellemes 26 fokos, napsütéses meleg van és csak alkalmanként megszakítva egy
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kicsi és rövid esQvel. Elvégre a trópusokon vagyunk ahol ez ilyenkor így normális. Már éjszaka is olyan
meleg van, hogy egy rövid ujjú pólóban és vékony nadrágban tudunk ügyeletet adni. A reggeli borongós
idQt szivárvány színesítette, de újra gyQzött a napsütés.
A szél továbbra is a megszokottak szerint fúj, csak a hajnal folyamán gyengül és lesz változékony, de az is
csak úgy ahogy megszoktuk eddig. Reggelire hagymás, kolbászos tojásrántottát ettünk ki-ki fröccsel, borral
lazítva. Reggel 6-kor léptük át a 37,5 hosszúsági fokot, így mivel újabb 15 hosszúsági fokot megtettünk ma
reggel az órát további 1 órával visszaállítottuk. Így már 4 óra az otthoni eltérés a hajó idQhöz képest. A
pecát már tegnap délután kitettük, 200 m damillal és 4 csalival a végén. Sajnos a tegnapi nap horgászat
szempontjából eredménytelen volt. Ma reggel ismét kiraktuk a pecát. Eredmény továbbra sincs. Lehet
túl gyorsan megyünk, mert állítólag 4-5 csomó az ideális sebesség. Egyik oldalról szerencse, mi ennél
gyorsabban száguldunk úti célunk felé. Viszont így halat lehet, hogy nem eszünk? Hacsak majd a piacról
nem.
Már sokkal, 100 tengeri mérfölddel kevesebb van hátra, mint amit eddig teljesítettünk. Az elmúlt 24 óra
alatt megtett távolságunk: 119 tengeri mérföld.Barbadosig hátralevQ távolság: 1287 tengeri mérföld.
Aktuális pozíciónk: UTC 12.00: 18-14N; 37-50W
Aki tud, szívesen veszünk híreket az ARC-rQl.
Otthon mindenkit üdvözlünk és ezer puszit küldünk a Norvik fedélzetérQl.

Hajónapló, 2012.11.27, Atlanti óceán (2012-11-27 18:37)

Nov. 27. - 72. nap
Az atlanti átkelés 13. napja.
Egész délután folyamatos jó szélben vitorláztunk. A szél ennél már csak estére lett még jobb amikor is
20 csomó fölé erQsödött. A hullámok megnQttek és a kettQ együttes hatásaként az auto pilot használata
lehetetlenné vált. Így az Qrségeket folyamatos kormányzással kellett ellátni pihenés lehetQsége nélkül. A
szél egész éjjel gyakorlatilag 18-22 csomóval fújt. Szilárd Qrsége alatt kb. 1 óra hosszat kicsit csendesült
(15 csomó), de késQbb ezt rendesen megfejelte. A majdnem teli Hold szinte egész éjjel kísért minket
csak Tamás Qrségének elején tqnt el a környezQ viharfelhQk között. Ekkor erQsödött a szél 28 csomó
fölé és a csendes kabinokban békésen pihenQ hajós társait Tamás a VHF kézi rádió intercom funkciójával
rádión keresztül riasztotta: ”reffelni kell!!!”. Péter és Ottó segítségével a génuát is és a groszt is elsQ reffre
húztuk. A hajó ez után mindjárt kezesebben viselkedett. A szél rövidesen lecsökkent, de fél óra múlva
újra visszaerQsödött és azóta is kitart.
Az éjszakai komoly munkával járó kormányzás eredménye, hogy 15 óra alatt 95 tengeri mérföldet tett
meg a Norvik jó irányba. Ezzel az eredménnyel, bár tegnap kezdtünk lemondani róla, újra megcsillant a
karibi Mikulás esélye.
Mivel a motort csak áramfejlesztésre kellene használni és ebben a jó szélben nincs szívünk beindítani
a motort, ezért áram fogyasztásunk csökkentése érdekében lekapcsoltuk a mélyhqtQt, mint az egyik fQ
energia fogyasztót. Így a fagyasztóban lévQ húsokat mesterszakácsaink hamarosan kisütik szebb idQkre.
Az elmúlt 24 órában megtett távolság: 130 tengeri mérföld, log szerint.
Barbadosig hátralévQ távolság: 1150 tengeri mérföld.
Jelenlegi pozíciónk: UTC 12.00: 17-40N; 40-16W.
Otthon mindenkit üdvözlünk és ezer puszit küldünk az izgalmasabb arcát mutató Atlanti óceánról.
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Hajónapló, 2012.11.28, Atlanti óceán (2012-11-28 18:58)

A passzátban még a kapitány szakálla is gyorsabban nQ.
Nov. 28. - 73. nap
Az atlanti átkelés 14. napja.
Az erQs szél és a nagy hullámzás kitartott egész éjszaka csak a szokásos hajnali enyhe csendesedés jött el
megint rövid idQre. A szél átlagban 17-21 csomóval fúj és ez enyhüléskor sem nagyon megy 15 csomó
alá. Ez megadta a módját egy meglehetQsen jó napi futásteljesítménynek. Az Atlanti átkelésünk csúcsát
futottuk az elmúlt 24 órában. Ebédre Ottó fantasztikus filézett csirkecomb pörköltet készített amit
Szilárd korábban készítetett lecsójával egészített ki. Rizst mellékelt hozzá és mindenki el volt ragadtatva
az ízmámortól. Lévén tegnap lekapcsoltuk a mélyhqtQt az áramtakarékosság okán a húsokat el kell
készítenünk, ami ma tovább folytatódik. Ottó a tegnapi siker után egy újabb adag pörköltet készít, de
most lecsó nélkül, hogy a maradék adag lecsó késQbb tojással egy újabb adag ebéd lehessen. Ezen kívül,
ami a mai várható ebéd lesz, Szilárd rántott,húst fog készíteni. Ezzel az összes hús készen lesz a késQbbi
napokra. Számítások szerint azért még vagy 10 napig gond nélkül tudunk étkezni az erre az útra vásárolt
készletbQl, de ha itt ragadnánk az óceánon, akkor Tamás készlete még elég sokáig elegendQ. Igaz, azok
már azért nem ilyen ínyencségek, hanem többnyire konzervek. Hajnalban azért motort kellett kapcsolni,
mert töltöttségünk alacsony szintre esett. Azonban így is majd 2 napig bírtuk töltés nélkül. Most viszont,
lévén a nap újra süt a napelemek töltenek. A motor összesen csak 5 órát ment. A vitorlák beállításán
napok óta nem változtattunk a reffeléseket kivéve. Mára szélcsökkenést várunk a délutáni órákra, de
addig is teljes gQzzel, illetve széllel, haladunk elQre. Halat tegnap sem fogtunk. Igaz, ki sem raktuk a
horgász felszerelést. A nagy hullámok, szél és sebesség miatt nem is látunk jó esélyt a halfogásra. Esetleg
ma délután újra próbálkozunk.
Az idQ továbbra is kellemes, 26 fok, napsütés, a szél hqsítQen fúj. Az elmúlt 24 órában megtett távolságunk:
134 tengeri mérföld.
Barbadosig hátralevQ távolság: 984 tengeri mérföld. A mai nap során utunk 2/3-ad részéhez érkezünk.
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Az aktuális pozíciónk: UTC 12.00: 17-21N; 42-47W
Otthon üdvözlünk mindenkit és ezer puszit küldünk.

Hajónapló, 2012.11.29, Atlanti óceán (2012-11-29 18:58)
Nov. 29. - 74. nap
Az atlanti átkelés 15. napja.
Tegnap délután Tamás az elQre megbeszélt idQpontban rádiózni próbált. Sajnos nem sikerült a dolog.
Valószínq, hogy az erQteljes napfolt tevékenység az ionoszférát szétveri és ez nehezíti a rádiózást. Ezt
bizonyítja, hogy a megszokottnál sokkal kevesebb rádiós forgalmazást lehet észlelni a rövidhullámú
frekvenciákon. Ma újra lesz próbálkozás.
Tegnap délután a szél folyamatosan változott DK-i irányba, így egyre inkább letértünk a rottáról. Vártuk
milyen irányba stabilizálódik a szél. Végül, mivel a helyzet továbbra is fennállt, így felkészültünk a
takváltásra. Kitettük a másik spibumot a másik oldalra és takot váltottunk. Takváltás elQtt még
kiszedtük a groszból a latnikat, mert a sokat változó szél (irány és erQsség) nem használ nekik, se a latnik
a vitorlának. A szél a késQbbiek folyamán gyengült és egész éjszaka és azota is 10-15 csomós szél fúj,
K-i, DK-i irányból. A szél sokszor inkább közelebb van a 10 csomóhoz. Az elmúlt pár napi erQsebb
szél hatására azért remélhetQleg így is sikerül majd tartanunk az egész utas átlagot, 119 tengeri mérföld.
Éber kapitányunk hajnali Qrsége alatt, hajó idQ szerint 5.30-kor észlelte, hogy utol ért minket a Bacchia
Blanca nevq 730 lábas venezuelai cargo hajó.

Az aktív radar reflektort így Tamás le tudta ellenQrizni, hogy
valóban mqködik, ha megradaroznak bennünket. 12 napja ez volt az elsQ hajó, ami látótávolságra került
hozzánk. Rádión felvettük vele a kapcsolatot és jó utat kívántunk egymásnak. Péter most engedi ki a
pecát. A lassabb sebességnél jobban számítunk kapásra. Most vettük csak észre, mivel a múltkor sötétben
szedtük vissza a csalit, hogy a legvégérQl elQkével együtt hiányzik a szép színes csalihal. Ez azért azt
jelzi, van esélyünk. Szép napos, felhQmentes idQnk van, 27,5 fok, de az idQjárás elQrejelzQnk esQt jelez.
Az elmúlt 24 órában megtett távolságunk: 121 tengeri mérföld.
Barbadosig hátralevQ távolság 880 tengeri mérföld.
Aktuális pozíciónk:16-50 N; 44-40W
Otthon mindenkit szeretettel üdvözlünk és ezer puszit küldünk.
Matróz Kommandó (2012-11-30 16:37:53)
A hajó neve helyesen BAHIA BLANCA, Panamai lobogó alatt hajózik, és bulk carrier.

Hajónapló, 2012.11.30, Atlanti óceán (2012-11-30 18:46)
Nov. 30. - 75. nap
Az atlanti átkelés 16. napja.
Nem akarjuk ismételni önmagunkat, de tegnap megint bezabáltunk. Többen szóvá tették, hogy sokat
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beszélünk a konyháról, de a kapitány szerint nem lehet eleget írni róla. A mélyhqtQ utolsó kármentési
akciójaként Ottó lesütötte a maradék húst aminek egy része elQkóstolóban már délután elfogyott. Ez
azonban nem akadályozott meg minket abban, hogy vacsorára ne együk meg azt a kb. 25 db palacsintát
amit Szilárd készített. Hortobágyi, ízes, kakaós, nutellás volt a választék. Kajáról ma többet nem írunk.
:-)
Karibhoz közeledvén a hajó forgalom egyre növekszik. A tegnap reggeli cargo-t egy másik is követte és
ma éjszaka több vitorlást is észleltünk, melybQl az egyikkel, egy olasz hajóval rádióztunk is. A másik,
görög hajó, még nem válaszolt a hívásunkra.
Az elQrejelzésnek megfelelQen a szél sajnos hajnalra erQsen lecsökkent. Így hajnalban motort kellett
indítani, ami az akkuk miatt is esedékes volt. A szél jelenleg SE 1-es erQsségq.
Kihasználva a csendes idQt a horgászfelszerelés folyamatosan kint van az új csalival. Eddig eredmény
nélkül. Lehet nincs hal az óceánban?:-(
Reméljük a szél annyira felerQsödik, hogy értelme legyen spinakkert húzni.
A navigációs fotel tartója eltörött, ezért Tamás átcserélte a két fotelt és Péter javaslatára, hogy majd
megheggesztetjük, Tamás megjegyezte, hogy majd Q megheggeszti egy erre alkalmas kikötQben a saját
szerkójával parti áramról.
Az éjszakai szolgálatot már pólóban és fürdQnadrágban teljesítjük. DélelQtt 10 órakor már közel 30 fok
van. Persze szikrázó napsütés is.
Napközben a szabad idejében ki-ki olvas, alszik, zenét hallgat, filmet néz és persze elvégzi a napi
tevékenységeket: fürdés a hajó orrában vödörbQl, esetleg WC illetve fedélzet takarítás, rádiózás, javítások,
kaja készítés, stb.. Mindezt mindenki a saját szolgálati idejéhez igazítva.
Az óceánban való fürdésen erQsen gondolkodunk ebben a csendes idQben, de még nem szántuk el rá
magunkat teljesen. Pedig az már tök mindegy, hogy 15 méter vagy 3000 méter mély alattunk a víz. De
nem is ezt érezzük problémának. A kapitány félelme a cápák, mert szeretne a legénységgel élQ darabra
elszámolni a repülQre szállás elQtt. Igaz, eddig sok halat (a repülQ halakon és a delfineken illetve a csali
tolvajon kívül) nem észleltünk.
Ebben a szikrázó napsütésben érdekes arra gondolni, hogy otthon lehet a hétvégén esik a hó.
Az idQállítás is érdekes, mivel a hajón szakaszosan állítjuk az órát nem pedig, mint repüléskor egyszerre.
Így nem vesszük észre az idQeltolódást.
Az elmúlt 24 órában megtett távolságunk: 107 tengeri mérföld.
Barbadosig hátralevQ távolság 767 tengeri mérföld.
Aktuális pozíciónk:16-11 N; 46-29W
Otthon mindenkit szeretettel üdvözlünk és ezer puszit küldünk.

3.10

December

Hajónapló, 2012.12.01, Atlanti óceán (2012-12-01 19:50)
Dec. 1. - 76. nap
Az atlanti átkelés 17. napja.
Az ÉK-i passzát is hétvégézik. A szelünk 1-3 Baufort skála érték között mozog tegnap kora délután óta.
Sebességünk ennek megfelelQen csak ritkán megy 3 csomó fölé. Az óceán megsimult ráncaitól és szépen,
lassan himbálódzunk. A lassúság is hozott élményeket. Tegnap késQ délután 2 hajóval is rádióztunk.
Az egyik, akivel korábban is, míg a másik, amelyik tegnap reggel nem válaszolt hívásunkra. Ez utóbbi
egy régi, ámde gyönyörq, hagyományos vitorlázattal (két árbóc, 3 orrvitorla, kereszt és Gaff vizorlázat)
rendelkezQ 23 m-es fa hajó. 13 fQs német csapat hajózik vele és Atlanti óceáni kerülést terveznek. Most a
Karib szigetek, onnan északra Florida, New York, Grönland, Izland és úgy vissza az európai kontinensre
útvonalon. A másik hajónak barbadosi kikötési lehetQséggel tudtunk segíteni miután mi is email-en
kaptunk hasznos információt ezzel kapcsolatban. Ezt megosztottuk rádión velük is. A német legénységq
gyönyörq hajó végül motorlázva, tQlünk kb. 100 méterre elment mellettünk.
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Meg is örökítettük az eseményt, melyet csatolunk a naplónkhoz.
Az éjszaka eseménytelenül telt a lassúság jegyében, ami ma reggel folytatódik. HétfQig sajnos az
elQrejelzések szerint ez lesz az állapot és az után reménykedhetünk némi erQsödésben. Ezzel karibi
Mikulási ambícióink szerte foszlani látszik, erQsen. Tegnap kora délután, a nagy melegben a legénység
nem bírta tovább és megmártóztunk az óceánban. Nagyon kellemes 24,5 fokos a víz.
Ma reggel további eseményként Ottó felkiáltott, ezzel ugrasztva Szilárdot az ágyból, hogy ”cápák”. Végül
kiderült, hogy csak két dorádó szambázott a hajó fara körül. Erre gondoltuk dobunk egy közeli kézi
pecát. Találtunk is a dobozban kis kézi eszközre feltekert damilt és a végén csalit. Le is tekertünk belQle
úgy 5 métert és bedobtuk a vízbe. Utóbb kiderült, ez volt a csalihoz kötött teljes hossz és a kezünkben
gyakorlatilag már csak a kézi ezköz maradt rajta további damil mennyiséggel, ami miatt nem tqnt fel,
hogy ezek az elQzQ mennyiséggel nem alkotnak szoros egységet. Így szépen láttuk a távolba maradni a
szép színes csalit a víz felszínén úszva. Megfordulni komplikált lett volna a kint lévQ másik, 100 méter
hosszú horgász szerkó miatt. Így búcsút intettünk a csalinak, melyet a legénység harsány röhögésben
tört ki önkritikát gyakorolva.
Az elmúlt 24 órában megtett távolságunk: 88 tengeri mérföld.
Barbadosig hátralevQ távolság 694 tengeri mérföld.
Aktuális pozíciónk:15-39 N; 47 47W
Sajnáljuk az otthoniakat, hogy ma szombat lévén munkanap van.
Otthon mindenkit szeretettel üdvözlünk és ezer puszit küldünk.

Hajónapló, 2012.12.02, Atlanti óceán (2012-12-02 18:35)
Dec. 2. - 77. nap
Az atlanti átkelés 18. napja.
A nagy melegben a legénység még egyszer megmártózott az óceánban.
A szél továbbra is gyenge maradt, 3-6 csomó között. Így a legénységben megérlelQdött a spinakkerezési
szándék. ElQkészítettük a dolgokat a spinakkerezéshez és hajó idQ szerint tegnap délután kb. 4 óra óta
spinakkerezünk, kb. 50 %-os szél nyereséggel. Így még a leg szél szegényebb idQben is közel 3 csomóval
haladtunk. SQt, mikor a szél kicsit erQsödött 8-9 csomóra, már simán 4-4,5 csomó voltba sebességünk.
Ez kitartott egész éjszaka és gyönyörq Hold világnál spinakkereztünk végig. Átlag 4 tengeri mérföldet
tettünk meg óránként. Reggel óta a szél egy kicsit tovább erQsödött és így már 4,5-5,2 csomóval haladunk.
A spinakkerezésünk gyakorlatilag teljesen kiváltotta a motor szükségességét pláne, hogy a napelemek a
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szikrázó napsütésben jól töltenek. Külön öröm, hogy a hajó grósz nélkül mqködik ilyen jól, így nem
kell hallgatni a nagyvitorla folyamatos csapkodását. A nagy csendben viszont már kihallatszik a bútorok
enyhe nyikorgása.

Spinakkerezés teli Holdnál
Este összeszereltük Péter hulla drága kézi pecáját, hogy a közelünkben ólálkodó halakra is lecsaphassunk.
Bár még a távoliakból sem sikerült. SQt, tegnap este újabb csalit vesztettünk. Vagy a korrózió miatt nem
bírta az elQke a strapát vagy megint valami túl méretes hal fosztott meg minket tQle. Ezt ma pótoltuk és
újra próbálkozunk. Ma a kézi pecát is teljes hadrendbe állítjuk. Próbálkozik a rutintalan legénység.
Az elmúlt 24 órában megtett távolságunk: 80 tengeri mérföld.
Barbadosig hátralevQ távolság 604 tengeri mérföld.
Aktuális pozíciónk: 15-15N; 49-08W
Otthon mindenkit szeretettel üdvözlünk és ezer puszit küldünk.
fritzgyuri (2012-12-02 23:01:35)
hát nemmegmondtam nemmegmondtam, spinakker, spinakker, spinakker..... Minden nap várom, hogy megjelenjetek a neten. Veletek vagyok gondolatban. Kajában már jók vagytok, horgászatban még lehet fejlQdni.

Hajónapló 2012.12.03, Atlanti óceán (2012-12-03 17:57)
Dec. 3. - 78. nap
Az atlanti átkelés 19. napja.
A vasárnap igazi pihenQnapként telt el. A spinakker tette a dolgát. A hajó különösebb feladatot nem
igényelt. A 9-10 csomós szélben átlag 4-4,5 csomós sebességgel haladtunk. A rádiózásban és horgászatban
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továbbra sem volt szerencsénk. Nem hogy kapcsolatot nem tudtunk létesíteni, de az email-ek is több órás
küzdelem után mentek csak el. Lehet a rádióhullámok is pihentek, vagy épp ellenkezQleg, hétvége lévén
túlzsúfoltak voltak a frekvenciák így nem jutottunk ”szóhoz”.
Az éjszaka eseménytelennek indult a szokásos rend szerint. De a nyugalmat az égiek már túl soknak
ítélték. Hajnali fél 3-kor Tamás Szilárd riasztására ébredt, hogy baj van a spinakkerrel. Pizsamában,
szemüveg nélkül, hajnali 2.30-kor pillanatok alatt megállapítottam, hogy tényleg baj van, mert a spinakker
középtájon rátekeredett a forstag-ra és a mintegy 50 nm-es bugyor arra vitte a hajót amerre akarta.
Azonnal motort indítottam. Sajnos az erQsödQ szélben a hajó motorral sem volt irányítható. Ottót és
Pétert is riasztottam. Szorult helyzetünkben azt találtuk ki, hogy a spinakkerrQl lekötve a shot-tokat
alulról, mint vizes rongyot elkezdtük feltekerni. Szilárd felajánlotta, hogy hevederben húzzuk fel az árbócra,
de tekintettel a körülményekre ezt az ötletet elvetettük. Hosszas küzdelem után sikerült összecsavarni
a spinakker alját annyira, hogy a fokrolleren sikerült átvetni és kiszabadítani az alsó részét. Az elQzQ
szisztémát folytatva tovább csavartuk a spinakkert és többször átvetve végül sikerült kiszabadítani a
spinakkert és gyorsan leengedtük. Mindannyian megkönnyebbültünk, mert nemcsak a spinakker volt
veszélyben, hanem egy esetleges szélerQsödésben a hajó is. Az össze-vissza tekert spinakkert hátravittük
a cockpitba és szusszantunk egyet. Mivel a cockpitot szinte teljesen megtöltötte a spí, Tamás meggyQzte
a legénységet, hogy hamarjában tegyük rendbe, mert nem tudni milyen helyzetet fog hozni az idQjárás
pár óra múlva. Még jó fél órát eltartott mire a spít felhúzásra kész állapotban a helyére tettük. Ezután,
lévén az álom kiment a szemünkbQl elemeztük a történteket: mi okozta a havária közeli helyzetet.
Szilárd elmondása szerint a szél elQször ÉK és DNY-i irány között változott még nagyjából követhetQ
módon, majd hirtelen lecsökkent a szél és kb. 1-2 perc leforgása alatt 1-2 csomós erQsség mellett kétszer
teljesen körbefordult, amit ugye a hajó mozgásával nem lehetett lekövetni, ráadásul közben a sebesség is
erQsen lecsökkent. Ezt követQen a szél újra erQsödni kezdett. Ekkor a spí már a fokrollerre csavarodott.
ElképzelhetQnek tartjuk, ha azonnal elengedjük a spí szárakat az segíthetett volna, de ez jelen pillanatban
csak egy teória és persze éjszaka lévén legénység sem állt rendelkezésre a gyors reakció végrehajtásához.
Maga a feltekeredett spinakker levételével elégedettek vagyunk mivel semmi nem sérült meg. Nagy
szerencsénk volt azzal, hogy közben a szél alkalmanként lecsökkent. Motorozás mellett Szilárd tovább
folytatta az Qrséget és mivel közben az esQ is eleredt, ezért fél órát még rátett, hogy ne ázzon el Tamás
is. Viszont fél 6-kor ébresztette Tamást, hogy kedvezQ a szél és húzhatunk vitorlát. Valóban kedvezQ
raumos szél volt, de mire a vitorlákkal végeztünk a szél befordult hátszélbe és elkezdtük elQkészíteni a
pillangózást, ahogy azt már az elmúlt héten elég jól használtuk. Ehhez az 5,5 m-es, 100 mm átmérQjq
spinakker bumot át kellett tenni a másik oldalra, felszerelni rá a kötélzetet, bekötni a preventereket,
befûzni a shotot, stb.. Mire mindennel végeztünk kivilágosodott és a Norvik 5 csomós sebességgel haladt
jó irányba. Reggel 7-kor Ottó átvette a kormányzást. Azóta is a korábban megszokott pillangózással
haladunk elQre kissé változó erQsségq szélben. Átlagsebességünk azóta, közel 5 csomó.
Mivel aludni nem tudtunk, ki-ki a maga módján reggelizett egy kicsit és azt terveztük, hogy gyorsan
elkészítjük a hajónaplót majd kicsit lepihenünk. A spível kapcsolatban szívesen várjuk a hozzáértQ
tanácsaitokat, ötleteiteket.
Mindeközben és már éjszaka is a cockpitban zenét szolgáltatunk a szolgálatban lévQ kormányosnak.
Az elmúlt 24 órában megtett távolságunk: 96 tengeri mérföld.
Barbadosig hátralevQ távolság 510 tengeri mérföld.
Aktuális pozíciónk:15-00N; 50-54W
Otthon mindenkit szeretettel üdvözlünk és ezer puszit küldünk.

mila (2012-12-04 07:49:43)
Örömmel olvastam, hogy végül is minden jóra fordult, bár közben küzdöttetek rendesen, ezt át tudom érezni. A
spi-vel kapcsolatban nincs egyetlen üdvözítQ jó tanács, talán csak annyi, hogy egyedül spinakkerezni életveszélyes,
mert még ha lett volna egy spi sotos, az sem biztos, hogy el tudta volna kerülni a rátekeredést. Ehhez a spi
sotos és a kormányos összeszokott manQvere kell. Gondolom sötétben még nehezebb észlelni és követni a szél
változásait. ElsQ körben ez mindig a kormányos feladata. De a lényeg, hogy megúsztátok, ti gasztro-matrózok! Jó
szelet!
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Hajónapló, 2012.12.04, Atlanti óceán (2012-12-04 18:24)
Dec. 4. - 79. nap
Az atlanti átkelés 20. napja.
A tegnap kialakított pillangózással haladtunk elQre egészen hajnalig, a szokásos hajnalban bekövetkezQ
szélcsendesedésig. Ez ideig elég kellemes átlag majd 4,5 csomós sebességgel haladtunk. Ekkor motort
kapcsoltunk és terveztük, hogy majd reggel spinakkert húzunk. Hát, erre sajnos nem került sor, mert a szél
2 csomó körülire gyengült még tovább és az iránya is elég változó. Ez sajnos megfelel az elQrejelzéseknek
és ez várható további 2-3 napig. EbbQl fakadóan feladtuk karibi kirándulásaink tervezését. Majd néhány
nap múlva meglátjuk mire számíthatunk. Az idQ ellenben nagyon jó, továbbra is. Szikrázó napsütés,
árnyékban 30 fok, víz 24-25 fokos. Ma várhatóan újra fürödni fogunk az óceánban.
A tegnapi ebédelés és vacsora során rájöttünk, hogy van egy 5. társunk is. Robot Robi. FQleg az étkezések
során segít sokat. Így mi négyen, Qt elQre ”feltöltve”, együtt tudunk étkezni. Tamás négyszer is evett
Ottó kolbászos feltéttel elkészített krumplifQzelékébQl. 10 pont.
Halat továbbra sem fogtunk, viszont valami, valaki megint jól lakott a csalikkal. Ebben a gyenge szélben
elQtérbe fogjuk helyezni a kézi pecát.
Az elmúlt 24 órában megtett távolságunk: 110 tengeri mérföld.
Barbadosig hátralevQ távolság 400 tengeri mérföld.
Aktuális pozíciónk: 14-19N; 52-41W
Otthon mindenkit szeretettel üdvözlünk és ezer puszit küldünk.

Hajónapló, 2012.12.05, Atlanti óceán (2012-12-05 20:14)
Dec. 5. - 80. nap
Az atlanti átkelés 21. napja.
A mai napló Ottó tolmácsolásban készült:
Dec. 4-én dél körül szelünk annyira lecsökkent, hogy nem volt értelme tovább hallgatni a vitorlák
könyörgését, ezért aztán pihenni küldtük Qket. Spórolva a gázolajjal, úgy döntöttünk, hogy az QserQkre
bízzuk a Norvikot és átadtuk magunkat a hatalmas víztömeg évezredes mozgásának. Szép csendesen,
de biztosan követve a Nap és Hold kelet-nyugati irányát mi is kb. fél csomós sebességgel (sebességgel?)
sodródtunk a karibi térség felé. A víz egyre simább és barátságosabb lett, csak a hosszú, 10-100 méteres,
lágy hullámok mozgattak. FelnQtt fejjel ismét átélhettük a bölcsQ biztonságos ringását, csak anyai
megnyugtató kezét most az Atlanti-óceán helyettesítette.
Aztán este jött a csoda.
Tudjátok, az egyenlítQ felé közeledve gyorsan beköszönt az éjszaka. Szerencsénk is volt, mert felhQk nem
zavarták az egyre gyakrabban fényt gyújtó csillagok beköszönését. ElQzQ éjszakáink hqséges társa a Hold
is még csak Ázsia felett lehetett valahol, ezért aztán uralkodó éjszakai királyságának hiányában milliónyi
csillag pompázhatott nagy örömünkre. És a kellemes éjszakai melegben közülük is sokan, a bátrabbak, a
legfényesebbek lejöttek megfürödni a 25 fokos óceán vizében. Kint ülve a hajó orrában tökéletes térzavar.
Felül körülöttünk 360 fokban és alattunk csillagok mindenhol. Ilyenkor az ember nem utazik, hanem
eggyé válik a természettel és gondolatai megelQzik a fénysebességet. Az csak 300 ezer km-t tesz meg
másodpercenként, de a gondolatok & ? Egyik másodpercben lehetsz a szeretteidnél a másikban már
valamelyik másik csillagon lovagolsz vagy leérsz az 5000 méteres óceán aljára.
Hopp, a valóságba egy hullócsillag ránt vissza, majd a cockpitból halkan megszólaló Edda, melyet
valamelyik fiú kapcsolt be. ”& A kör közepén állok, körbe vesznek jó barátok és rosszak. &”. Hát ilyen
egy szélcsendes éjszaka a karibi térségben.
Ottó költészetét követQen a hajóról egyéb információk:
A hajónaplót HF rádión küldjük, nincs internet kapcsolatunk. Így a honlapot sem látjuk. A tegnapi
nap folyamán kaptunk otthonról kivonatot az általatok oda küldött hozzászólásaitokból. Köszönjük a
visszajelzéseket és tanácsokat. István írta megjegyzésként a Bahia Blanca nevû hajó nevét helyesen. A
hajónaplóban a diktálás folytán elírás történt. Milának köszönjük az aggódó tanácsait a spinakkerezéssel
kapcsolatban, de egy ilyen hosszú átkelésen, kisszámú legénységgel nagyon nehéz döntés a spinakkert
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kihagyni gyenge szélben, éjszaka. A hajnali rapszodikus szélváltozásokkor viszont elQre le fogjuk húzni a
spinakkert arra a néhány órára, mivel ez alkalommal is kivédhetetlen volt a spí felcsavarodása a gyors
szélváltozás következtében. Éjszakánként ebben az idQben ezek a gyors szélváltozások rendszeresek így
fel tudunk rá készülni.
Köszönjük és továbbra is várjuk hozzászólásaitokat és tanácsaitokat.
A Norvik csapat.
Az elmúlt 24 órában megtett távolságunk: 16 tengeri mérföld. (Sajnos ilyen is van)
Barbadosig hátralevQ távolság 385 tengeri mérföld.
Aktuális pozíciónk: 14-13N; 52-57W
Otthon mindenkit szeretettel üdvözlünk és ezer puszit küldünk.

Hajónapló, 2012.12.06, Atlanti óceán (2012-12-06 19:44)
Dec. 6. - 81. nap
Az atlanti átkelés 22. napja.
Tegnapi rekord teljesítésünk után az idQjárás elQrejelzés ma sem sok jóval kecsegtetett. De szerencsénk
volt vagy az igazi Mikulás itt járt és éjszaka, meglepQ módon Szilárd általános szélcsendes idQszakára,
meghozta a szelet. Pedig már vártuk, hogy a nulla szél mínuszba csap át, de kivételesen nem így volt.
Azóta raumos szélben átlag 3,5 csomóval hajózunk.

A szélt hozó Mikulás és az óceáni krampuszok
Ezt megelQzQen még délután utunkat keresztezte, kb. fél mérföldnyire, egy angol halászhajó aki kedélyesen
rádiókapcsolatba lépett velünk. Egy jót csevegtünk és sok szerencsét kívánva egymásnak tovább hajóztunk,
illetve mi csak álldogáltunk. Viszont ennek hatására kedvünk lett már kicsit haladni így úgy döntöttünk
motorozunk egyet. Így is lett és délután 2-tQl este 7-ig motoroztunk. Ezt követQen tovább folyt a
dagonyázás a fent említett hajnali órákig.
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Említésre méltó eseményként kell elmondanunk, hogy tegnap vesztettünk egy gyönyörq stoppost. Kecses
volt, karcsú, törékeny, gyönyörq, feketére barnított fej. Eleinte csak kQrözött körülöttünk, ijedten,
óvatosan. Habár tudta, hogy itt menedékre lelhet, mivel sejthette, hogy közel egy helyrQl jöhettünk és
lehet ezért is kokettált velünk, túl nagyok voltunk számára és ijesztQek. Aztán a 10. kör után vette
a bátorságot és felmerészkedett hozzánk. Kecses mozdulattal helyet foglalt a korláton, ijedten körbe
nézett, mintha azt kérdezné:”nem zavarok?”. Mi szólni sem mertünk és válasz hiányában megnyugodott
a hajónkra tévedt fáradt fecske, mert Q volt a mi stopposunk, itt a messzi óceánon. Itt idQzött néhány
percig, ruházatát rendbe hozta, energiával feltöltQdött és nekivágott a további kb. 5-600 km-es útjának.
Jó szerencsét kívántunk neki és azt, hogy hamarosan találkozzunk a szárazföldön.
Az elmúlt 24 órában megtett távolságunk: 46 tengeri mérföld.
Barbadosig hátralevQ távolság 335 tengeri mérföld.
Aktuális pozíciónk: 13-54N; 53-50W
Otthon mindenkit szeretettel üdvözlünk és ezer puszit küldünk.

Hajónapló, 2012.12.07, Atlanti óceán (2012-12-07 18:31)
Dec. 7. - 82. nap
Az atlanti átkelés 23. napja.
Tegnap délután 3-ig raumban vitorláztunk átlag 10-11 csomós szélben. Ez idQre nagyjából keletire fordult
a szél és spinakkert húztunk a grósz mellé. Így még nagyobb sebességgel haladtunk elQre, megfelelQ
irányba, nagyjából 5 csomóval. A spinakker másnap (azaz ma) délelQttig fennmaradt, mikorra is a szél
nagyon beerQsödött és kitekert génua alatt lehúztuk a spít. A spí egyszemélyes Qrségek mellett, de
különös, már tapasztalatokkal növelt figyelem mellett egész éjszaka fent volt. A mqvelet jól sikerült. Ez
kicsit gyakorlás is volt esetleges még nagyobb szelek esetén történQ spinakker lehúzásához.
Mivel többen megszóltak minket a gasztro beszámolóink sokasága miatt, eddig hanyagoltuk, de a nagy
érdeklQdésre való tekintettel beszámolunk a Mikulás menürQl. Szilárd által készített zöldségleves volt
csigatésztával, Ottó által készített palóc babfQzelékkel, melyhez elQzetesen édesanyjától kért telefonos
segítséget. Kiválóan sikerült, mindenki duplázott belQle. Köszönjük a 84 éves, fQzésben is igen tapasztalt,
Aranka néninek a gyors mqholdas telefonos segítséget. Mindezeket palacsinta desszerttel egészítettük ki.
Szokásos választék: baracklekvár, kakaópor, nutella. Majd az ünnepre való tekintettel spanyol vörösborral
öblítettük le a vacsorát.
Tekintettel az elmúlt napok szélcsendes vesztegléseire, az idQ szqkössége miatt, a karibi programunkon
módosítani kellett. Barbados-t kihagyjuk a programunkból ahol amúgy is csak rövid idQt terveztünk
tölteni. Így, amennyiben a szél és a természet további tréfát nem követ el rajtunk a gyönyörq Union
Island-Tobago Cays-Bequia térséget nézzük meg, majd St. Vincent (Wallilabou) érintésével megyünk a
vitorlázók mekkájának tartott St. Lucia szigetére. Ezt követQen 14-én tervezzük megérkezni Martiniquere, kinek-kinek 1-2 napos körülnézésre. Ottónak és Szilárdnak itt ér véget az Atlanti óceáni átkeléses
túra 15-én illetve 16-án.
Az elmúlt 24 órában megtett távolságunk: 98 tengeri mérföld.
Barbadosig hátralevQ távolság 228 tengeri mérföld.
Aktuális pozíciónk: 13-42N; 55-36W
Otthon mindenkit szeretettel üdvözlünk, és ezer puszit küldünk.

Hajónapló, 2012.12.08, Atlanti Óceán (2012-12-08 19:15)
Dec. 8. - 83. nap
Az atlanti átkelés 24. napja.
Tegnap, a spinakker levétele után, eleinte csak génuával hajóztunk, késQbb pedig visszatértünk a korábban
már megszokott pillangózáshoz. Az erQs szélben ez jó vitorlázatnak bizonyult. Stabilan, jó irányba tudtunk
hajózni. A vitorla változtatás során egy másik, francia típusú vitorlás elQzött minket.
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Ezt követQen a horgászfelszerelést is kitettük a szerencsének, de sajnos eredménytelenül. Egy eredmény
mégis lett, a csali nem ment el. Lehet, csalit kell cserélni, mert ezek szerint senkinek nem ízlett. :-)
Egészen este 9 óráig teljes pillangó vitorlázattal haladtunk átlag 6 csomós sebességgel. A szél 16-22
csomó között változott. Este 9 órakor eleredt az esQ és a szél tovább erQsödött, 25 csomóra. Ezért a
génua reffelése mellett döntöttünk a nyugodtabb hajózás érdekében. Hajnalig a szél moderált maradt,
kicsit vissza is esett, de Tamás Qrsége alatt egészen 27 csomóig erQsödött újabb esQzés mellett. Ekkor a
génuát teljesen bevontuk.
Azóta csak grósszal vitorlázunk átlag 5 csomós sebességgel.
Járai Tominak és Csák Attilának (80 liter alatt a föld körül, hajónapló) köszönjük a folyamatos email
információkat.
Az idQjárás most nem annyira kedvezQ. Bár meleg van, idQnként esik kicsit az esQ, a hullámok nagyok.
Az elmúlt 24 órában megtett távolságunk: 116 tengeri mérföld.
Union Island-ig hátralevQ távolság 205 tengeri mérföld.
Aktuális pozíciónk: 13-27N; 57-48W
Otthon mindenkit szeretettel üdvözlünk, és ezer puszit küldünk.

Hajónapló, 2012.12.09, Atlanti óceán (2012-12-09 18:06)
Dec. 9. - 84. nap
Az atlanti átkelés 25. napja.
Tegnap délután végig 18-22 csomós szélben hajóztunk csak grósz vitorlázattal. A szél du. 1 óra
magasságában 27 csomóra beerQsödött és jókora záport is kaptunk. Ekkor a grószt 2-es fokozatra
reffeltük. A reffeléshez a motort is be indítottuk amit a töltés miatt úgy is hagytunk du. 5 óráig. Ez
volt aznap az elsQ bQrig ázásunk. De legalább megvolt az elmúlt bQ három hét elsQ édes vízi zuhanyzása
is. Mert minden rosszban valami jó is. Ekkor a grószról teljesen kihúzott génuára váltottunk. Estig
is többször esett az esQ, de a legnagyobb esQt Ottó esti kormányzása idején kaptuk. Ekkor már ki-ki
pihenQjét töltötte az ágyában, ennek megfelelQ ruházatban. A szél hirtelen beerQsödött,25-30 csomóra,
és az esQ egyre erQsebben kezdett esni. Reffelni kellett a génuát. A hirtelen jött változás miatt nem
volt idQ arra, hogy ruhát váltsunk, így az alvós ruhában voltunk kénytelenek a mqveletet elvégezni.
Mondanunk sem kell, hogy mi is és mindenünk csurom vizes lett. A hajóban szinte minden helyzetet
változtatott. Ottó és Szilárd bQröndje a földön landolt, a benne lévQ cuccok szerte-szét repültek. Így
törölközés, szárítkozás, pakolás következett. Végül a génuát a rendkívül erQs és irányában változó szél
miatt teljesen betekertük és motorozásra váltottunk. A motor este 11-ig ment, részben a töltés miatt is,
amikor újra kitettük a génuát, reffelve. Ez után éjszaka végig 20-27 csomós szél fújt és száguldoztunk
Barbados irányába. Barbados fényeit éjjel 11 óra 15-kor pillantottuk meg tisztán kivehetQen, amire persze
a teljes legénység kíváncsi volt, így a közel 25 napnyi óceáni hajózás után kis örömünnepet tartottunk
(pálinka, bor, sör).
Hajnal 3 óra körül 5,5 tengeri mérföldre hajóztunk el Barbados partjaitól délre. Bár még a térkép szerint az
Atlanti óceánon hajózunk a mai nap egy részén, az atlanti átkelésünket elméletben teljesítettnek tekintjük,
melyet gyakorlatban majd Union Island-en fogunk megünnepelni. Ennek megfelelQen a Norvikot eddigi
távolsági hajójárati funkciójából átminQsítjük helyi hajójárattá, mely a továbbiakban majdnem minden
állomáson és megállóhelyen megáll.
A reggeli Qrség óta lassítjuk a hajót, mivel a jelenlegi körülmények mellett éjszaka érkeznénk Union
Island-re, ami a sok zátonyos rész miatt nem javasolt. Így érkezésünket a reggeli, már világos idQszakra
szeretnénk idQzíteni, amihez elegendQ 4 csomós sebességgel haladnunk. De elég nehéz ilyen sebességgel
mennünk, még jelentQsen kurtított génua mellett is a folyamatosan erQs, 22 csomós szél miatt.
Ez volt az utolsó hajónaplónk, mely az atlanti átkelés átkelési részérQl szól. Ezt követQen a karibi
világ szépségeirQl szeretnénk írni, és reméljük ehhez az idQjárás kegyes lesz hozzánk és megengedi, hogy
élvezhessük is.
Jelenleg nincs túl jó idQnk. Bár nincs hideg, de borult az idQ és ahogy írtuk erQs a szél, a hullámok
nagyok.
Az elmúlt 24 órában megtett távolságunk: 115 tengeri mérföld.
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Union Island-ig hátralevQ távolság 86 tengeri mérföld.
Aktuális pozíciónk: 12-52N; 59-55W
Otthon mindenkit szeretettel üdvözlünk és ezer puszit küldünk.

Hajónapló, 2012.12.10, Atlanti óceán – Union Island (2012-12-10 21:19)

Dec. 10. - 85. nap
Az atlanti átkelés 26. napja.
Tegnap reggel óta egyszál génuával vitorláztunk folyamatosan erQs szélben. Miután a hajót lassítottuk,
még így is közel 5 csomó volt a sebességünk. A hullámzás folyamatosan elég nagy és az ÉK-i szél miatt
kissé oldalról kapjuk. Ez a napi életet nehezíti az erQs billegés miatt.
Kaja készleteinket jól számítottuk ki. Semmiben nem dúskálunk, de van mit ennünk. Ma Ottó készített
sonkás, besameles mártást vastag, de rövid csQtésztával. Nem tudjuk a rendes nevét. Köszönjük Tészta
Mester Kft. A korábbról megmaradt zöldségleves megint megmaradt, mert folyton megfeledkezünk róla.
Ezek szerint annyira azért nem éhezünk.
KésQ délután a génuát tovább csökkentettük, mert a sebességünk még mindig túl nagy volt ahhoz, hogy
csak világosra érkezzünk meg.
Mindenki szépen megtisztálkodott, hajat mosott az ünnepélyes érkezéshez. Ottóról elkészültek az utolsó
szakállas fotók az utókor emlékére. Egy huzamban Tamásról is készítettünk néhány kormányosi képet.
Egész nap csak keveset sütött a Nap, de azért elég meleg volt. EgyelQre nem látjuk, hogy az idQjárás
majd kicsit megfényezné karibi kirándulásunkat, de még reménykedünk.
Éjszaka zsebkendQ méretqre csökkentettük a génuát, mert még mindig gyorsan mentünk a 20-23 csomós
szélben. Szilárd hajnali Qrsége során láttuk, hogy még mindig túl fürgék vagyunk, ezért Szilárd, hogy
relatív lassulást érjen el, cikk-cakkozni kezdett. Ez eredményes volt, mert így Tamás Qrségére is maradt
még 7 tengeri mérföld. Azonban ekkor motort kapcsoltunk, mert töltenünk is kellett. Ugyan már reggel 6
óra elQtt megérkeztünk Union Island, Clifton kikötQjének közelébe, de csak 7 óra 45-kor kötöttünk bójára
a helyi emberke támogatásával. Hosszas alkudozás után állapodtunk meg az árban. A helyi szokásoknak
megfelelQen az alkudozásnál erQteljesen kiabált, mondván, hogy gondoljuk mi, hogy alkudozunk. Végül
is az alku után is nem kevés summát fizettünk ki neki, 20 amerikai dollárt, 5 óra ácsorgásért. Megittuk
az elQre behqtött ünnepi pezsgQt, elkészítettük megérkezésünket dokumentáló fotót és megettük Szilárd
által még tegnap este elkészített tejberizst.

Ez után mentünk ki a partra elintézni a papír munkát, bejelentkezést. Ez a bejelentkezés egészen St.
Vincent elhagyásáig jó lesz, mert odáig az összes sziget St. Vincent fennhatósága alá tartozik.
Az elmúlt 24 órában megtett távolságunk: 89 tengeri mérföld, de csak azért, mert direkt lassítottunk.
Közel 26 Nap, 2700 tengeri mérföld lehajózása után érkeztünk meg jelenlegi helyszínünkre. MEGCSINÁLTUK !!!
Union Island-ig hátralevQ távolság 0, azaz NULLA tengeri mérföld. HURRÁ!!!
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mila (2012-12-10 22:20:32)
Hurrá! Gratula!
rimo barna (2012-12-11 22:09:33)
KEDVES SZILÁRD ÉS A TÖBBI HPS TENGERÉSZ! GRATULÁLUNK! EZT MÁR JEGYEZNI FOGJÁK A
MAGYAR HAJÓSTÁRSADALOMBAN! NAGYON VÁRUNK HAZA, BÁR KICSIT HpVPSEBB VAN, PUSZ
BARNA, ILI
Andi és Barna (2012-12-10 22:08:33)
Pszinte elismerésünk, igazán nagyszerq teljesítmény! Köszönjük a sok beszámolót, így egy kicsit a hozzánk
hasonló kanapématrózok is utazhatnak kicsit :-) További jó szelet!
András (2012-12-10 23:57:37)
Naponta olvassuk, várjuk a fotókat!

Hajónapló, 2012.12.11, Union Island (2012-12-12 11:11)
Dec. 11. - 86. nap
Az atlanti átkelés 27. napja.
A bejelentkezést a St. Vincenti régióba a közeli repülQtéren kellett megtenni. MielQtt oda mentünk
volna a parton is betértünk Cliftonban az egyik helyi koktél bárba meginni a parti welcome drinket. 10
nm-nyi részben fedett, részben napernyQs utca menti helyiség volt. Kb. otthoni áron ittunk nagyon finom
koktélt. Ezt megelQzQen helyi pénzt váltottunk. 1 karibi dollár 105 forint. A helyiek nagyon kedvesek,
segítQkészek, nyitottak, de azért igyekeznek minél több szolgáltatást rádtukmálni.
A repülQtér egy helyközi, kis gépeket fogadni képes repülQtér. Érdekesség volt, hogy az 50 m hosszú
repülQtéri épület közvetlen szomszédságában van egy repülQtéri szupermarket ami 20 nm alapterületq.
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A reptér kb. 10 percnyi sétára volt a falutól illetve kikötQtQl. Az ügyintézés nem tartott túl sokáig.
A bejelentkezésnél 190 EC-t (karibi dollár) kellett fizetni, melynek nagy része idegenforgalmi adó volt.
Ezeknek a szigeteknek ez a fQ bevételi forrásuk.
A bejelentkezést követQen bementünk a kikötQben, közvetlen a Karib tenger partján, az egyik legnagyobb
étterembe. Egy nagyon kedves, aranyos francia hölgy a tulajdonosa. Itt egy halas menüt rendeltünk,
mely elég kiadós volt. Mikor a köretet kihozták azt hittük megjött a teljes adag, de mikor nem találtuk
a halat derült ki, hogy még hoznak hozzá. A hal curry-s colombo hal volt, nagyon szépen feltálalva. A
menühöz tartozott még fagyi is, melybQl, volt aki kávé és rum helyett még egy adagot kért. Az ebédhez
sört ittunk és volt, aki még rumot is. Az étteremhez egyébként tartozik egy moló is, melyre rá lehet állni
és nem kell többet fizetni (20 USD), mint a bójáért. SQt, ekkor már világos volt, amit azért sejtettünk
korábban is, hogy a bójáért túl sokat fizettünk. Pláne, mikor a pénzszedQ fiú számára kiderült, hogy
végül is maradunk éjszakára is, mert ekkor még bezsebelt további 40 EC-t. Viszont, innen közelebb volt
az az aprócska kis sziget a koral zátony egyik vége felé, ahol egy helyi emberke életének nagy részét
tölti. Ugyan van egy háza bent Cliftonban, de ennek ellenére nagy részt ezen az apró szigeten él úgy,
mint egy hajléktalan. A kis szigetecskéjét nagyon jól kialakította. Angol WC, Rehau típusú csatorna
csövekkel kicsatornázva a tenger felé, növényeket ültetett, melyek termését fogyassza, zuhanytartályok,
stb..Van egy kis saját lagúnája ahonnan a dagály után horgássza ki a halakat. Részben ezeket és hatalmas
csiga kagylókat eszik. A csigakagylókat aztán szépen kipreparálja és próbálja eladni. Nem sokat kér
értük, még a legnagyobbakért is csak 5 EC-t. Ha nem esik az esQ akkor a szabad ég alatt alszik, ha igen
akkor egy áramvonalasan kialakított kis sátorkában. Itt megjegyeznénk, hogy a 80 liter alatt a föld körül
hajónaplóból vettük a tippet az emberke meglátogatásához, mivel Qk is megemlékeztek róla. Valóban
intelligens, kedves ember, 62 éves. Pontosan 1 hónappal született késQbb, mint Ottó. Meg kell jegyezzük,
hogy bQre rendkívül fiatalos, teljesen sima, gyakorlatilag egyáltalán nem ráncos. Ami még érdekes, hogy
a helyi férfiak lába, lábfeje meglehetQsen fura formájú. ErQsen szétterülQ forma és szinte kivétel nélkül
mindenkinek nagy lába van, vagy még nagyobb.
Este még egyszer kimentünk a faluba. Ahogy sétáltunk kifelé kellemes regee zenét hallottunk távolabbról,
kissé a falun kívülrQl, a reptér felé vezetQ út irányából jött a zene. Annyira kedvet kaptunk hozzá, hogy
elmentünk megkeresni. Kisvártatva egy helyi fiatal fiú szegQdött mellénk segíteni megmutatni hol találjuk.
Egy ital lett a jutalma. A kis kerthelyiséges kocsmában, melynek fedett, vendégeknek fenntartott része
kb. 5 nm méretq, jó hangulat volt. A kerthelyiségben pálmalevelekkel fedett napernyQs kiülQk voltak.
Közvetlenül a fedett kocsmarész elQtt dominóztak 4-en. A kocsmában csak helyi fiatalok vagy kicsit
idQsebbek voltak, szinte mindenki raszta frizurával. Fehér ember rajtunk kívül nem volt. A kocsmában a
regee-vel együtt lüktetett a levegQ. Felszabadultak és vidámak voltak. Részben már az ital és részben a
napközben szinte folyamatosan szívott marihuánának köszönhetQen. Kb. egy órát töltöttünk velük és
megbeszéltük, hogy mikor Tamásék 2 hét és 4 hét múlva újra eljönnek Union Island-re akkor szívesen
várják Qket ismét.
Ezután a falu irányába indultunk, mikor is egy másik helyi fiatal szólított le minket, hogy mutatna nekünk
egy jó kis éttermet. Az étterem a kikötQ másik végén volt, mint ahol ebédeltünk. Nem volt annyira szimpi
a hely, kicsit kietlen volt, de ahogy már írtuk, olyan rábeszélQkéjük van, hogy végül csak megvacsoráztunk
itt. Hatalmas mennyiségq halat és mindenféle köretet kaptunk egy kísérQ itallal. Nem is bírtunk mindent
megenni. Ezután, egy kis egészségügyi séta, és némi internet próbálkozás (hogy az aznapi fényképeket
elküldjük - ámde nem sikerült) után, már sötétben tértünk vissza a dinghy-vel a hajóra. Ez este fél tíz
körül történt és ezután kis beszélgetés, mikor is átbeszéltük az egész atlantis átkelés élményeit és a ma
estét, feküdtünk le aludni. Az atlanti átkelés élményeinek összegzését itt megosztanánk Veletek, ami
persze nem lesz teljes lévén, hogy az érzések, élmények folyamatosan jönnek a felszínre és elektronikusan
is nehéz ezt továbbítani. MindegyikQnk részére ez volt az elsQ óceán átkeléses és hosszú távú nyílt vízi
vitorlázásos élmény. Megállapíthatjuk, hogy a Norvik egy biztonságosan megépített stabil, megbízható
hajó, mint egy páncélozott jármq. Igaz nem száguldozik, de tuti eljutsz a célodig.
Megvalósult Tamás 4 éves, precíz küzdelmes álma és óriási biztonságot jelentett az egész úton, hogy a
saját maga által épített hajó minden porcikáját, mozdulatát, reakcióját 100 %-osan ismerte és minden
helyzetre a megfelelQ megoldást biztosította. Kihívás volt ez azért is, mert 4 ember volt összezárva 1
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hónapig, napi 24 órás szolgálatban, nehezített körülmények között, ellátva a mindennapi élethez szükséges
tevékenységet egy folyamatosan billegQ hajón. A hajó nemcsak egy lakótér, hanem egy mqszaki eszköz
is, amely folyamatos kézben tartásra szorul. Minden problémát a személyzetnek kell megoldani 1000
mérföldekre a partoktól, megbirkózni a természet szeszélyeivel, kiheverni a több napos, döglesztQ meleg
szélcsendet, erQs szelekkel való birkózás, hullámok.
Az erQs szeles szakaszokon ugyan jól haladtunk, de különös erQpróbákat igényeltek a természettel való
küzdelem során a hirtelen jött squall-ekkel való küzdelem, auto pilot korlátozott használhatósága, folyamatos odafigyelés, koncentrációt igényelve a sötét éjszakában a nagy hullámok okozta ráhatások miatt is.
Kevés és részekre bontott pihenQk. A pihenQk során ellátni az egyéb napi dolgokat: fQzés, vitorlák állítása,
tisztálkodás, kinek-kinek egyéni dolgai. Az indulás elQtti logisztikai feladatok pontos felmérése, mely az
út során biztosítja a megfelelQ ellátást. A logiszitkai kérdések folyamatos elemzése és fenntartása az út
során: kaja készlet, áramellátás, ivóvíz és tartályos édesvíz és üzemanyag készlet. Ezek mind rendkívül
fontos kérdések, melyek hiánya megnehezíti, illetve ellehetetleníti az utat.
Szeretnénk még valakinek megköszönni, Tamás feleségének, Tóth Katalinnak, aki támogatta utunkat és
biztos pontot jelentett számunkra a szárazföldön. Ismételten beigazolódott, hogy minden sikeres férfi
mögött ott van a NP!
Ez volt egy hónap óta az elsQ nyugodt, billegés és szolgálat mentes, teljes éjszakás alvásunk. Hát szükség
is volt rá és jól esett. Másnap, vagyis ma reggel korán szerettünk volna érkezni Tobago Cays-re, ezért
korán keltünk, 6.30-kor. Végül nem tudtunk korán indulni. Sok teendQnk maradt reggelre. Dinghy
felhúzás, spinakker bum leszedése, egy kevés indító reggeli, kötelek elrendezése, stb. Végül, kb. 9 órakor
indultunk neki az 5 mérföldes túrának. Hogy mi történt Tobago Cays-en majd a holnapi hajónaplóban.
Az elmúlt 24 órában megtett távolságunk: 0 tengeri mérföld...
Otthon mindenkit szeretettel üdvözlünk, és ezer puszit küldünk.

Hajónapló, 2012.12.12, Tobago Cays (2012-12-12 20:23)
Dec. 12. - 87. nap
Az atlanti átkelés 28. napja.
A tegnapi átkelés értékelésünkhöz szeretnénk még hozzá tenni, hogy érezzük, milyen értéke van, ha valaki
másod magával és különösen, ha egyedül csinál hasonló teljesítményt vagy még inkább teljes föld kerülQ
túrát.
Visszatérve a túra programjához, tegnap 11 óra magasságában horgonyoztunk le Tobago Cays nemzeti
parkjának Petit Bateau és a TeknQs sziget közötti részén. Ugyan sok bója ki van helyezve, de a homokos
fenéken biztonságosan lehet horgonyozni. Rögtön elámított bennünket a terület szépsége. Nem sokkal
késQbb el is döntöttük, hogy nem megyünk tovább a tervezett éjszakázó helyünkre, Bequia szigetére,
hanem itt éjszakázunk és az egész napot itt töltjük lebzseléssel, gyönyörködéssel. Szilárd rögtön bevetette
magát a vízbe és néhány tengeri csiga-kagylót hozott fel, hatalmas méretqeket megcsodálni és egy nagy
méretq tengeri csillagot is. Persze vissza engedtük Qket a vízbe. A látatlanban otthonról kapott tanács
szerint az ilyen kagylókat nem jó megenni. Azonban késQbb konzutáltunk a helyiekkel akik mondták,
hogy meg lehet enni ezeket a kagylókat. Gyors kajálás után átmentünk dinghy-vel a TeknQs szigetre. Azt
nem mondtuk, de itt az ideje, hogy a dinghy motorja már régóta rendetlenkedik, kattog. Vártuk meddig
bírja. A kis szigetre végül átértünk és bejártuk a szigetet. Gyönyörq kaktuszok, agavék és megannyi
más trópusi növény. Láttunk leguánokat is. Fantasztikus színárnyalatok összessége, gyönyörq, különbözQ
zöldben ragyogó növények a vulkanikus barna talajon, míg a távolban a növények között megcsillan a
tenger türkiz kék és mély kék színe. Nem beszélve a fehér homokról és pálmafákról amik tovább színesítik
a látványt. A sziget körbejárása után Szilárd elment a vízbe teknQsöket nézni. Látott is legalább 3-at.
Elég nagyok voltak, kb. 40-50 cm átmérQjqek.
A többiek addig a sziget fehér homokos földnyelvén sétáltak és figyelték, ahogy a két oldalról jövQ
hullámok összecsapnak. Ottó úszott is egyet. Körbe mindenfelé homokos szigetek, gyönyörq fehér
homokos, pálmafás strandokkal.
A szigetrQl a hajóhoz visszafelé a dinghy motorja végképp megadta magát. Lapátolnunk kellett, ami az
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erQs szélben és áramlásban meglehetQsen kemény volt. Nehéz volt nagyon az irányt tartani. A végén
teljesen szembe kellett menni a széllel és áramlással, ami nem is sikerült. Szilárd erre kiugrott a csónakból,
hogy majd húzza, ráadásul 3 fQvel már eleve könnyebb volt az evezés. Végül hajót értünk. Még tervben
volt, hogy átmegyünk Petit Bateau szigetére ahol a sziget túl oldalán levQ szqk öblöt is megnéztük volna.
A dinghy állapota miatt erre nem került sor. Szilárd viszont nem bírta ki, hogy ne nézze meg és átúszott
a kb. 400 m-re levQ szigetre. Körbejárta és visszajött. Visszafelé egy nagyon szép korallos részt látott
tele mindenféle színes halakkal. A sziget túloldalán a strandon komolyabb életet, sok strandolót látott.
Ide hozták ki a nagy óceánjáróról is a turistákat. A helyiek estére BBQ-val készültek, de nagyon drágán.
Javasolta menjünk át oda horgonyozni. Végül átmentünk, a part közelebb volt sokkal, de nem használtuk
ki. Mikor Szilárd lement megnézni, hogy a horgony megfelelQen beásta e magát a homokba két ráját
látott. Anyát és gyerekét. Az anya közel 1 méter átmérQjq, míg a kicsi majdnem a fele méretq volt.
Estére Ottó ismét, a kapitány kedvencét, krumplifQzeléket csinált sült virslivel. Mindenki 2 tányérral
evett.
Este még közösen megnéztük az elmúlt napokban készült fényképeket felidézve a szép emlékeket.
Viszonylag korán elmentünk aludni, mert korai indulást terveztünk. 12-én estére Wallilabou-ba kell
érkeznünk. Vagy itt, vagy útközben Bequia-n ki kell jelentkeznünk a St. Vincent-i térségbQl. Fél 6-os
kelést terveztünk. Ez végül meg is történt és gyors tejberizs reggeli és apró rendrakás, készülQdés után
6.45-kor nekivágtunk a kb. 37 mérföldes útnak, ami szembeszéllel vagy jobb esetben éles menetben nem
egyszerq, sokáig is tarthat.
Az idQjárás trópusi. Meleg, magas páratartalom, erQs szél, naponta 4-5 alkalommal rövid esQ, szivárványok.
Az elmúlt 24 órában megtett távolságunk: 15 tengeri mérföld.
Aktuális pozíciónk: 12-42N; 61-21W
Otthon mindenkit szeretettel üdvözlünk, és ezer puszit küldünk.

Hajónapló, 2012.12.13, Wallilabou (2012-12-14 06:14)
Dec. 13. - 88. nap
Az atlanti átkelés 29. napja.
Tegnap, a Tobago Cays-rQl St. Vincent Wallilabou falucskájába tartó út elején motoroztunk, majd
motorláztunk, kicsit késQbb vitorláztunk csak génuával, majd mikor az idQjárás rosszabbra fordult és a
szél is kezdett teljesen szembQl fújni, újra motorra váltottunk. Közben az esQ is esett kb. másfél órát és
Tamás volt az, aki a hirtelen jött esQs szakaszt bevállalta. Az esQ után, mikor már elértük St. Vincent
partjait, gyönyörq szivárvány fogadott minket. St. Vincent NY-i partja mentén, legalábbis Wallilabou-ig,
nem nagyon van fehér homokos tengerpart. A sziget vulkanikus és ennek megfelelQen fekete homokos.
Bequia-ba végül nem mentünk be kijelentkezni, mert úgy ítéltük meg, hogy idQben oda érünk Wallilabouba. Ott a hivatal csak este 5 és 6 között van nyitva.
Érdekesség volt, hogy Bequia DNY-i csücskénél lévQ sziklák között egy nem túl régen zátonyra futott
teher hajót láttunk. ÉrzékelhetQbb jel volt, mint egy bója, hogy arra ne próbálkozz.
Még mielQtt elértük volna a wallilabou-i öblöt már ránk startoltak a helyiek bóját kínálni. Bár mennyire
szerettük volna a dolgot magunk megoldani, levakarhatatlanok. Lehetetlen megszabadulni tQlük, amíg
nem veszel valamit. Szóval mindenképpen rá kell szánni 10-20 EC-t minden kikötésre. Azután pedig
elárasztanak a többiek akik gyümölcsöt, halat, turista vezetést, éttermet kínálnak. Ez gyakorlatilag
mindenhol így mqködik. Egy jó módszer lehet azt mondani: most nem kell majd talán holnap vagy még
jobb, hogy majd egy hét múlva visszajövünk, majd akkor.
Kikötés után (horgony, plusz a hajó fara kikötve a Karib tenger kalózai film díszletének még maradék
dock-jához; igen itt forgatták a filmet és még megvan a díszletek egy része, sQt van egy kis múzeum is),
dinghy-vel (lapátolva, de nem volt messze) kimentünk a kijelentkezést elintézni. A part most sokkal jobban
imbolygott alattunk, mint az atlanti átkelés után. Ez, az egész napi szembe szél és szembe hullámzás
eredménye. Ugyan 5-6 között van nyitva este a hivatal, de csak 3/4-ed 6-kor érkezett meg a hivatali
ember.
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A papírmunka után sétáltunk egyet, hogy megkeressük a pilot könyv által javasolt helyi kis éttermet
(Ron és Ronnie Golden Spoon éttermét), de kiderült nincs nyitva. Így visszamentünk a kikötQbeli Karib
tenger kalózai étterembe. Némely asztal kalóz koporsó jellegq volt. Hát, mi nem ilyenhez ültünk le.
Ki-ki rumot, koktélt és mindenki sört ivott és mindannyian creol szószos halat ettünk megfelelQ körettel.
Fantasztikusan finom volt. Nagyon jól éreztük magunkat és így mentünk vissza a hajóra este fél 9-kor.
Olyan hamar sötétedik, hogy ezt már elég késQnek lehet érezni. De láttuk még korán van így a cockpitban
folytattuk a beszélgetést és sörözést. A dinghy-t még elQtte felhúztuk, mert úgy terveztük, hogy reggel
nagyon korán indulunk St. Lucia-ra, Marigot Bay-be, mert elég messze van és a szembe szél és hullámzás
miatt sokáig tart. A terv az volt, hogy 4-kor kelünk, Szilárd kiúszik lekötni a hajó farát, horgonyt szedünk
és már indulunk is. Ottó pedig elkészíti a reggeli teákat és kávékat. Ez végül így is történt azzal a kis
késéssel, hogy Tamás nagyon nehezen kelt fel és a motort nem bírta addig beindítani, míg a kávéját meg
nem issza (Surda Surdilovics effektus). A tea kicsit gyanús volt, valószínqleg Ottó véletlenül pálinkából
csinálta a teát és a kávét. Ez azért következhetett be, mert a vámvizsgálat miatt a pálinkát az üres vizes
palackokba öntöttük át leplezés képpen. Azért Tamás megitta és Ottó is. Végül így is elindultunk fél
5-kor.
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A többi a holnapi hajónaplóban.
Az elmúlt 24 órában megtett távolságunk: 49 tengeri mérföld.
Aktuális pozíciónk: 13-27N; 61-12W

Most indul a buli! (2012-12-16 07:35)
A Norvik az Atlanti átkelés után a karibi térségben hajózik, hosszabb rövidebb szakaszokra csatlakozhatsz.
Karib szigetek
• 2013 január 22-tQl Martinique-tQl észak fele a Virgin szigetekig, majd vissza Grenada felé
• 2013 február elejétQl Grenada és az Offshore szigetek Venezuela, majd az A-B-C szigetek, San Blas
• 2013 március vége Panamai átkelés
2013 áprilistól Csendes Óceán
• Galapagos szigetek
• Marquesas szigetek
• Francia polinézia
• Tervezett érkezés Új-Zélandra 2013 október vége
• 2013 november – december Új-Zéland
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• 2014 január átkelés Ausztráliába. Ez is egy izgalmas szakasz, a kihívásokat kedvelQ vitorlázóknak
ajánlom.
2014 február végén tervezzük megszakítani a túrát kb. 8 hónapra, így folytatás 2014 novemberében
várható.
Az út második szakasza nincs még megtervezve, csak egy – két sarokpont: Pl. a Jóreménység fok
megkerülésével térnénk haza (pár hét afrikai tartózkodással megszakítva)
Info: totht@budapest.hu

Hajónapló 2012.12.15, St. Lucia (2012-12-17 07:35)
Dec. 14. - 89. nap
Az atlanti átkelés 30. napja.
Tegnap délután 1 óra körül érkeztünk St. Lucia DNY-i részéhez a Pitonok-hoz. A Pitonok a két nagy,
süvegszerqen kiemelkedQ hegycsúcsok. Ezek St. Lucia egyik fQ látványossága. Végig motoroztunk, mert
a szél szembefújt. A hullámok nagyok voltak.
Megérkezésünk elQtt kb. fél órával áztunk meg elQször és még kb. 3-szor míg elhagytuk a Pitonokat. Igaz
itt nem siettünk annyira, mert gyönyörködtünk a látványosságban, a környezQ házakban és strandokban.
Lassan haladtunk kb. 1 órán keresztül.
Ez után visszaálltunk utazó sebességre és Marigot Bay-t vettük célba.
Délután 4 óra körül érkeztünk. Kb. 1-1,5 mérföldre a parttól rádión felvettük a kapcsolatot a marinával,
hogy szeretnénk itt éjszakázni. Nagyon kedvesen fogadtak és vártak minket. Küldtek is egy segítQ
emberkét dinghy-vel, hogy bevezessen a marinába. Szépen kikötöttünk és egy kellemes helyi kislány
(húszon éves) kis csomaggal fogadott. A kis csomagban mindenféle tájékoztató prospektust kaptunk,
elmondott mindent mit-hol találunk és a legfontosabb, a csomagban volt 4 féldecis, különbözQ típusú
helyi rum kóstolónak.
Elintéztük a bejelentkezéseket (vám, kikötQ; bevándorlásos nem volt, már elment így az holnapra maradt).
Ekkor derült ki, hogy a mai nap ünnep St. Lucia-ban, ezért kellet kis extra díjat fizetni a hivatali
ügyintézésért (15 EC). A turisztikai díj összesen 40 EC volt, gondoljuk fejenként 10 EC.
A kikötQben egy éjszaka 44 USD-ba került, ami tartalmazta az internetet, medence, WC és tusoló
használatot. A parti víz és áram külön díjért vehetQ igénybe. A marina és az egész öböl gyönyörqen ki
van építve, mint egy szálloda. Több étterem és egy pálmafás kis félsziget színesítette a látványt, amit
csak dinghy-vel vagy a helyi vizi taxikkal lehetett megközelíteni ugyan úgy, mint az éttermek jó részét is.
Kicsit interneteztünk, elküldtük a tegnapi hajónaplót, fényképeket és elmentünk az egyik közeli, lábon
megközelíthetQ étterembe vacsorázni. Az eddigi legdrágább étterem volt, mert a végén derült ki, hogy
az egyébként sem túl alacsony árakhoz még hozzászámolják a helyi ÁFÁ-t, szervíz díjat és a kártyás
fizetés extra díját. Ezeket a jól feltüntetett ár nem tartalmazta. Igaz, az elején egy welcome drinket
belealkudtunk az árba, de akkor még nem tudtuk mekkora árba. Szóval elég sok lett a végár, de legalább
nagyon finom volt a vacsora. Aztán másnap reggel a bolti árak után is már egyértelmqen láttuk, hogy
bár nagyon szép öböl, de ehhez képest drága is. 8 darab croassion kb. 4000 forint volt. Azt nem tudjuk
St. Lucia egyéb részeihez képest milyenek itt az árak. Lehet a turista adó kevés, de az árak általánosan
magasak.
Szokás szerint vacsora után még egy kicsit beszélgettünk a hajón és kb. 11 körül feküdtünk le aludni.
Tamás éjjel 1-ig internetezett.
Reggel fél 7-kor keltünk. Nehezen készültünk el. A boltok és hivatalok 8-kor nyitottak. Ekkor vette Ottó
a croassion-okat és próbáltuk elintézni a bevándorlási hivatalt.
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Az elmúlt 24 órában megtett távolságunk: 35 tengeri mérföld.
Aktuális pozíciónk: 13-57N; 61-01W
Otthon mindenkit szeretettel üdvözlünk és ezer puszit küldünk.

Hajónapló, 2012.12.15, Martinique (2012-12-17 17:44)
Dec. 15. - 90. nap
Az atlanti átkelés 31. napja.
Reggel 9.30-ig szöszmötöltünk a kikötQben. Ottó megvette a croassionokat, ajándékokat néztünk a helyi
boltban, próbáltuk elintézni a bevándorlási hivatalt. Ajándékot részben sikerült beszerezni, de elég drága
volt minden, viszont a bevándorlási hivatali ügyintézQ nem érkezett még meg.
Átálltunk tankolni és vizet vételezni a tankolóban. Mivel már kijelentkeztünk St. Luciából, ezért volt
lehetQségünk csökkentett áron tankolni (duty free áron, ami azért érdekes, mert ÁFÁ-t egyébként sem
tartalmaz a diesel ára, de adtak kedvezményt duty free gyanánt - nem teljesen világos, de a lényeg, hogy
olcsóbban tankoltunk). Az üzemanyag egyébként sem drága, de a kapott 13 %-os kedvezménnyel 1 gallont
(4,5 liter) 13,5 EC-ért kaptunk, kb. 245 Ft/liter. De jó, hogy otthon ennél sokkal drágább az üzemanyag,
mert így is nagy dugók vannak. Mi lenne, ha ilyen olcsó lenne. Ezt megúsztuk ... :-)
A vízért kb. 4 forintot fizettünk literenként.
Mivel a bevándorlási továbbra sem jött, ezért a vámos tiszt tett egy bejegyzést a vámpapírunkra, hogy
mi mindent megpróbáltunk, de nem rajtunk múlott. Aztán 11 óra után neki is vágtunk az utolsó közös
túránknak Martinique-ra, Le Marin marinájába. Az út kb. 31 tengeri mérföld. Végig szembeszél fújt, így
motoroztunk. Délután 5 körül értünk oda. Rádión próbáltunk angolul kontaktálni a marinával helyet
kérni, de nem válaszoltak többszöri próbálkozásra sem. Mikor hosszas próbálkozás után beeröltettünk egy
szirvuplét akkor rögtön visszaszóltak és így már nem volt menekvés. Angolra váltottunk és 4 éjszakára
kértünk helyet, mert Tamásék Péter családját vasárnap este veszik fel és még kicsit itt is körbe akarnak
nézni. Gondoltuk így talán könnyebben kapunk helyet, ha nem csak jövünk és megyünk. Hát így sem
volt hely. Mondták, másnap fél 11-kor szóljunk vissza.
Ez után nem mentünk be a kikötQ hosszú öblébe, mert féltünk ott ezek után horgonyhely sem lesz. Így,
a közeli Sante Anne falucska elQtt horgonyoztunk. Majd dinghy-vel, motor nélkül, lapátolva kimentünk a
partra. Nem volt messze és megérte, mert nagyon helyes kis falu. Lehetett érezni a kontrasztot a korábbi
karibi szigetekhez képest. Éreztük, hogy már inkább európában vagyunk. Az autók francia színvonalúak,
házak sem annyira lerobbantak, nem jöttek elénk a horgonyzásnál, hogy mindenféle szolgáltatást a
nyakunkba sózzanak. Egy jó nagy séta és a helyi boltban történt borvásárlás után egy sarki BBQsnál álltunk meg vacsorázni. Az utcán sütötték a csirkecombot, sertés bordát és valamilyen nyársas
marhahúst. A sötétben ezt nem láttuk tisztán. Kértünk 4 adag sertés bordát salátával, krumplival és 4
sört. Óriási adagot kaptunk, alig bírtuk megenni. És az ár is nagyon barátságos volt. Mindez fejenként,
kis borravalóval 15 Eur-ba került. Kicsit kompenzálta a tegnapi drága vacsorát.
Ezután még a hajón kicsit boroztunk és beszélgettünk az elmúlt több, mint 1 hónapról. Internet nem
volt. Ma reggel 9-kor elindultunk be a kikötQ felé. Közben kontaktáltunk a kikötQvel helyért, de ugye már
csak 3 éjszakára. Mondták várjunk, kerítenek helyet és majd visszaszólnak. Kb. 15-20 perc múlva szóltak
vissza. Már kicsit kezdtünk türelmetlenkedni, hogy nem feledkeztek-e meg rólunk, de nem. Kiküldtek egy
dinghy-s segítQt elénk és a parthoz viszonylag közel kaptunk helyet.
A mólón jó páran megálltak és kérdezték milyen hajó, mibQl van, honnan jöttünk. Mindenki kedves
volt. Egy Jill nevq francia különösen közvetlen volt és megosztott velünk néhány hasznos kezdeti
infót: látnivalók, autóbérlés, stb.. Elmesélte mit csinál. Már nyugdíjazta magát, 62 éves és járja
a tengereket másodmagával, barátokkal. Járt már Magyarországon (pár éve motorozott Szlovéniából
Magyarországon is keresztül és a környezQ országokban is; hasonló túrát tervez jövQ tavasszal is) A
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székhelyét Franciaországból többnyire ide tette át és innen utazgat, hajózik. Körülöttünk rengetek Amel
típusú hajó, Tamás kedvence. Ez a kikötQ Amel szervízes kikötQ, valószínqleg e miatt is van sok belQlük.
Elintéztük a bejelentkezést, kikötQi díjat. A bejelentkezést mindenki maga intézi számítógépen ott
helyben, nagyon egyszerq és 5 Eur. A kikötQi díj sem drága, 3 napra 80 Eur és az áram is benne van.
Csak a vízért kell külön fizetni, 7 Eur 1 kbm. Az internet is külön díj, nem olcsó és Jill tájékoztatása
szerint nem megbízható. Így nem fizettünk rá elQ.
Autót sajnos nem sikerült bérelni, mert mint utóbb kiderült mind elkelt a helyi olcsóbb bérlQhelyen és
ezért nem volt már nyitva. A szokásos nemzetközi autókölcsönzQk helybQl nem voltak nyitva 12 után.
Mivel Ottónak ma megy a repülQje, ezért autó hiányában taxit rendelt. Innen nagyon drága, legalább
60 Eur a taxi a reptérre Fort de France-ba. Bár Szilárd repülQje csak holnap este megy, de végül úgy
döntött, mivel autó hiányában nehéz mozogni a szigeten és kirándulni, Q is kimegy a reptérre, hátha el
lehet intézni, hogy ingyen átírják a jegyét és akkor már 1 nappal hamarabb otthon lehet a családjánál,
talán. Bár még majd Párizsban a csatlakozó repülQt is meg kell majd oldja. Sok a bizonytalanság, de az
indulás mellett döntött.
Este fél 6-kor jött a taxi. ElQtte még Jill feljött a hajóra csevegni, sQt még ezt megelQzQen volt alkalmunk
az egyik melletünk levQ Amelt belülrQl is megnézni, mert a karbantartójával leálltunk beszélgetni és
felkínálta a lehetQséget. Fantasztikusan megépített hajó. 54 lábas és az új ára 1.2 millió Eur volt. Ezt
a típust már nem gyártják. Az Amel filozófiája, hogy egyszerre csak egy típust gyárt és azt is csak pár
évig. Utána változtat. Gyönyörq kialakítás, bútorzat, mqszaki tartalom és motor, generátor, stb..
Mindezek után érzékeny búcsút vettünk egymástól a hosszú együttlét után. Lévén ez nem a szokásos
együttlét, itt küzdeni és erQsen bízni is kell egymásban és egymásért dolgozni, még inkább összekovácsolta
a csapatot. Fényképet is csináltunk így utoljára. Ottó és Szilárd végül beszállt a taxiba és elmentek este
fél 6-kor.
Az elmúlt 24 órában megtett távolságunk: 31 tengeri mérföld.
Aktuális pozíciónk: Martinique, Le Marin kikötQje
Otthon mindenkit szeretettel üdvözlünk és ezer puszit küldünk.
Somogyi Zoltán (2012-12-22 13:16:26)
Nagy érdeklQdéssel olvastuk a hajónaplót! Minden bizonnyal nagyon szép tájakon jártok, de itthon is jó kellemes
karácsonyi hangulat van. Sokszor gondolok rátok, hogy milyen jó nektek, hogy Martinique-n süttetitek a hasatokat
én meg fázva, dideregve, borongós decemberi napokban építem házamat KQvágóörsön. Puszi!

Egykezes karácsony, Martinique (2012-12-22 19:13)
Rövidített hajónapló, 2012.12.22, 97-ik nap.
December 17-én a két óceánátkelQ csapattárstól elbúcsúztunk, nekik véget ért az idei hajózásuk. Ekkor
még nem sejtettem, hogy a földkörüli útra elhivatott hajóstársam is a hazautazást fontolgatja. Péter
családja vasárnap érkezett, másnap kocsit béreltek és vulkán túrára mentek. A kedd reggeli megbeszélésen
úgy éreztem magam, mint Alain Bombard, az önkéntes hajótörött, akinek társa elment a postára és nem
jött soha többet vissza. Péter bejelentette, hogy részérQl vége a földkörüli útnak, azonnal átköltözik a
családjával egy szállodába és a környezQ szigeteket a helyi repülQ és kompjáratokkal fogják bejárni.
Ez gyors felmondás volt a részérQl, amit elfogadtam, bár amúgy sem lehetett más választásom. Felajánlottam, hogy menjünk be a marinába a kipakoláshoz, bevállalva, hogy másnap a 20 csomós szélben
egyedül kellett kiállnom a zsúfolt horgonyzó helyre, ahol 2 óra szlalomozás után tudtam egy elmenQ hajó
helyén lehorgonyozni. Sajnos bekaptam egy kellemetlen torokgyulladást is, így a mozgásterem eléggé
beszqkült, de elfogadva az új helyzetet tervezem a jövQt!
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Szükségem lenne egy megbízható hajós társra, a további tervezett útra. Sokszor eszembe jut Rotorman
(Szabó Géza - www.rotorman.hu ) 100-as szabálya, ami nagyon igaz. Fiatalabban sokszor gondoltam,
hogy egyedül hajózom körül a földet, de a Norvik túl nagyra sikerült, ezért nem vállalhatom be.

A hajónaplót továbbra is írni fogom, köszönöm irántam a figyelmet és mindenkinek áldott, békés
karácsonyt és boldog Új esztendQt kívánok a karibi nyárból.

TT

Hajónapló, 2012.12.29, Martinique, 104. nap (2012-12-29 13:34)

Boldog Új Évet kívánok minden kedves olvasónak!
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ElQször is megköszönöm, a sok bíztatást, tanácsot és karácsonyi jókívánságot, amit ezen a minden
bizonnyal emlékezetes ünnepen kaptam. Jó hír, hogy kilábaltam a torokgyulladásból, holnap veszem be az
utolsó antibiotikumot. Netem sajnos nincs, csak mailezni tudok a pactor modemen és telefonálni európai
tarifával (Franciaországban vagyok!). Várhatóan mégis magas lesz a telefon számlám, így hozzáírom az
ünnepi kiadásokhoz.
A barátok és a családom mellettem van, így nekik írom az alábbi idézetet:
Az egyedüllét lehetetlen egy olyan világban, amely tele van angyalokkal!”
Most elkezdtem írni egy cikket a hajóépítésemrQl, utána tervezem bepótolni az elmaradt útleírásokat.
FQleg az bánt, hogy a Dunai útról nem készült hajónapló. Ennek kapcsán sokat gondolok Szabó Péter
barátomra (Q velem volt a Dunai szakaszon), aki ragyogó jókedvével, kedves modorával él a szívemben és
aki sajnos már nincs közöttünk.
Egy telefon visszazökkentett a jelenbe, ahol most rengeteg tennivalóm lett. Persze, ahogy kikapcsolódásként az írásból elkezdtem a kockpit-ban tevékenykedni, 15 perc múlva jött egy trópusi zápor,
így az ebédfQzés lett a következQ napirendi pont. Néhány dolgot, tudok fQzni, de az egyszerqbb utat
választottam, zacskós leves.
Holnap ki kellene mennem a partra vásárolni, mert 10 napja vagyok horgonyon, szerencsére a néha borús idQ ellenére a szinte 15-20 csomós szélben a hajó energia mérlege pozitív,
se a motort, se a generátort nem kellett indítanom. A fQ energiaforrás a több, mint 1 KW-nyi napelem,
de ilyen szélben a szélgenerátor is rásegít. Még délben szétszedtem a dingi motort, de valószínqleg már
csak holnap próbálom ki. Remélem csak valami apró illesztési problémája volt, mert deformáció, törés
nem látszik rajta.
KövetkezQleg várhatóan csak az Új évben jelentkezem, addig kihasználva az idQt hajó karbantartására és
több barátom tanácsára egy kis szilveszteri bulira.
A Norvikhoz való csatlakozásokkal kapcsolatban kérem,
(totht@budapest.hu, vagy tel: 20 925 28 25).

hogy keressétek feleségemet,

Katit

TT.
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Hajónapló, 2013.01.01, Martinique, 107-ik nap (2013-01-02 17:48)

A rendhagyó karibi szilveszter után beléptem a 2013-as esztendQbe.
A szilveszteri, újévi menümbQl nem hiányozott a töltött káposzta és a lencsefQzelék pezsgQvel sem. Nincs
lehetetlen!
A családom az év utolsó napjait Bécsben töltötte, de ott sem feledkeztek meg rólam, unokáim mécsest
gyújtottak a Szent István székesegyházban értem, menyem pedig élt a kivételes lehetQséggel, miszerint
kívánságokat lehetett leírni és egy dobozba beletenni, melyeket a következQ szentmisén felolvasnak, a
kívánsága a Norvik szerencsés útja volt. Köszönöm.
A hajóépítésemrQl szóló cikkemmel elkészültem, most van lektorálás alatt. Sajnos a dingi motort a
hetedik szétszedés után sem tudtam megjavítani, mindannyiszor le és visszaemelve a dingire, ebben nagy
gyakorlatot szereztem, nincs más megoldás, mint elviszem szervízbe.
TT

Hajónapló, 2013.01.02, Martinique, 108-ik nap (2013-01-05 07:45)
Pont két hetet töltöttem horgonyon remete életet élve. Az elsQ hét fQ programja a torok gyulladásom
kezelése volt. A második hétre fQleg a jövQ tervezése jutott. Írtam néhány cikket, mailoztam a
családommal és a barátaimmal és persze közben eltelt a karácsony és a szilveszter. Január másodikától
megrendeltük a kikötQhelyet, de eddig nem sikerült kiderítenem, érvényes volt-e a megrendelés. Reggel,
rádión a 09-es csatornán hívtam a kikötQt és maradtunk stand by. Délben újabb hívás, majd telefonos
segítség otthonról, erQsítsék meg a rendelést email-on. Visszaírtak, hogy 3 után hívjam Qket. Így lett
helyem, bár a staff többször elmondta, hogy az office-ban nincs érvényes foglalásom. Mivel a Norvikkal
most kötök ki elQször egyedül, kértem segítséget. 20 csomós befújások voltak oldalról, így jól jött a
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gyakorlott segítség, aki közben elmondta, hogy 20 éve mooringos, de ez látszott is rajta. Így hiba nélkül
mooringra álltunk, ami itt elöl egy bója. Én futóra akartam kötni, de azonnal beláttam ez nem jó,
mert elkoptatja a kötelet, a kiálláskor szintén segítenek, mivel a hajóról nem érjük el a bóját. Végül
szerencsésen zárult az izgalmas nap, viszont a partra lehet, hogy csak holnap megyek ki, minek sietni.

TT

Hajónapló, 2013.01.03, Martinique, 109-k nap (2013-01-05 08:05)

Reggel a kikötQirodában kifizettem a hajóhelyet, persze most is csak 6 nap volt beírva, pedig én 7 napot
kértem, mert Kati így érkezik. A pilotkönyvbQl kinéztem néhány motorjavítót, de az irodában a Tony
boat-ot ajánlottak, akit viszont nem értem el, csak a bezárt mqhelyt találtam. A bringával elkezdtem
felderíteni a környéket, kicsit vásároltam, vettem egy 2 órás WIFI-t a kikötQben 3 EUR-ért, amire azt
mondták, nem fog mqködni, de mqködött, igaz Skypolni nem lehetett. Norberttel is beszéltem, segítsen
szerelQt keresni a dingi motorhoz es elhatároztam, reggel 8-kor a Tony mqhelyéhez megyek, ami egy
konténer a kikötQben és megpróbálom elcsípni.

TT
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Hajónapló, 2013.01.04, Martinique, 110-ik nap (2013-01-05 08:24)
Éppen indultam 8 elQtt a szerelQhöz, mikor rám köszönt Frank, régi ismerQsöm, aki az Amel 54-est
mutatta nekünk decemberben, ami mellett kikötöttünk. Kiderült, hogy Norbert valahogy levadászta
a mail címét, Q Svájcból van itt és elektromos szakember, egyedül lakik a hajóján és kértem segítsen
megtalálni Tonyt. Egy óra múlva beszólt, hogy 12-re menjek a mqhelyhez. Tony egy szimpatikus
karibi fiatalember, pontosan jött és megbeszéltük, fél óra múlva vigyem a motort. A bringa megint jó
szolgálatot tett, nem kellett gyalog cipelnem. Tony kisfiának vittem néhány szaloncukrot, amit megköszönt
és egybQl szétszedtük a motort a szokásos módon. Utána próba és kiderült, amit régóta sejtettem, hogy
a fQtengelyvég bordázott hüvelye van tönkremenve. Telefon a Suzuki dealernek és holnap reggel 8 órára
megyek a mqhelybe, remélem pozitív megoldásért.
A mai nap végre kezdem formában érezni magam, bár nem minden a sikerekrQl szólt. A helyi szuper
market leltározott, így nem tudtam kenyeret venni. Gondoltam benézek a kikötQi hajósboltba dingi motor
ügyben, de ez ebédszünetet tartott. Elhatároztam, hogy késQbb felderítem a Marin bevásárlóközpontot és
megpróbálok mobil internetet venni. A felderítés sikerült, a vásárlás nem, mivel extrém drága 5 EUR/óra.
Végül a Carrefour Marketben vettem sajtot, egy üveg bort és 12 db tojást. A tojásnak 100 Ft darabja,
gondolom ennek az otthoni termelQk örülnének. A visszaút igazi extrém sport volt, mert a szokásos
néhány perces zápor helyett végig zuhogott, de éppen sötétedésre visszaértem a hajóra. Szerencsére
indulás elQtt itt az ablakokat bezártam. Zuhanyoznom ma nem kell.
TT
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Hajónapló, 2012.01.05, Martinique, 111-k nap (2013-01-06 08:37)

Éjjel nagyon sok zivatar volt, szerencsére nappal ritkábbak és rövidebbek. A reggeli találkozóra hiába
drukkoltam, 8-kor hatalmas zuhé volt, de én a megbeszélt idQben a Tony konténerénél voltam, bezzeg Q
nem. Szerencsére elállt az esQ, így egy órát vártam, majd visszajöttem a hajóra. Tízkor megjelent Tony,
elnézést kért és megbeszéltük, hogy kedden 10 órára készen lesz a motor. EgyenlQre optimista vagyok.
Utána elkezdtem selejtezni a romlott kajákat, majd elmentem vásárolni a Dia-ba (a helyi szuper market).
Végül most egész jó választék volt, persze az árak az otthoninak a duplája, nem is beszelve a Kanári
szigetekrQl.

Autonómiámat erQsítendQ, elhatároztam a maradék nyamvadt krumpliból készítek paprikás krumplit. A
recept Katitól a Pachtor modemen jött. Ehhez vettem meg egy db paradicsomot (katasztrofális a választék)
és egy jó kinézetq kolbászt. Sajnos fQzés közben jöttem rá, hogy a hagymák egy része is megrohadt,
így újabb selejtezésbe kezdtem. A mq most fQ a fazékban, rövidesen beszámolok az eredményrQl. A
paprikás krumpli egy siker sztori, bár nem kockáztatnám, meg hogy vetekszik Katiéval, de hibátlan lett.
A leggyengébb láncszem a bagett, ami sótlan és kiszáradt, pedig holnap erre terveztem a reggelimet, mivel
ma vettem ruszlit, amit a családból csak én kedvelek.
Most elkezdek a hajóban rendet rakni, ami egyrészt nem kis feladat, másrészt Kati ebben végkepp
felülmúlhatatlan. Így inkább csak az alap dolgokra koncentrálok.
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Hajónapló, 2013.01.06, Martinique, 112-ik nap (2013-01-09 23:14)
Hajnalban felébredtem, csak van egy kis izgalom, hogy holnap jön Kati. Telefonon beszéltünk, az unokák
nála aludtak és persze reggel cukkolták egymást. Kezdek beintegrálódni az itteni dolgokba, pl. észrevettem,
hogy a németek az elsQk, akik fent vannak. Persze én is. Az itteni idQátállás sokkal könnyebb, mint pl.
Észak Amerikában, mert itt este hatkor sötét van és reggel hatkor pirkad. Ez egy kicsit kompenzálja
az öt óra idQeltérést. Nekem soha nem okozott gondot az átállás, de ez valószínqleg az adottságoktól
is függ. Reggelire ettem a ruszliból, de a baguette egy fokkal még rosszabb lett. Éjjel nem volt annyi
esQ, mint tegnap, de a szél erQsebb volt. Ma két adag cuccot ki szeretnék mosni és takarítok, bár nincs
nagy rendetlenség. A móló másik oldalán több hajón is nagyon dolgoznak. Egy 40 lábas Benettau-ba
egy felújított motort szerelnek. A motor fogyasztását irigylem, a teljesítményét nem, mivel csak negyven
lQerQs. A Norvik terveiben is egy 83 LE –Qs Westerbike motor volt és a beépített 115 LE is épp elég a
haladáshoz. Holnapra nagyon sok feladatom van, de hajónaplót innentQl Kati írja egy ideig.
TT

Hajónapló 2013.01.07, Martinique 113-ik nap (2013-01-09 23:16)
Hajónapló 2013.01.07, Martinique 113-ik nap
Reggel taxival indultam a reptérre maximálisan kihasználva a vihetQ súlyhatárokat, feladott poggyász 23
kg, kézi 12 kg. Sima utam volt Párizsig, ott ki kellett vennem a feladott csomagot és meg kellett találnom,
az Orly repülQtérre vivQ buszt. Hálás vagyok Viktor fiamnak a segítségéért, mert, ahogy kibóklásztam
az épületbQl, már láttam is a 3-as buszjáratot, ahol már sok ember állt sorban a felszálláshoz. Csak elQ
kellett vennem az interneten elQre kinyomtatott jegyet és már ültem is a buszon. A hamarosan induló
busz komótosan ment az Orly felé Párizs körgyqrqjén, messzirQl láttam az Eifel tornyot. AZ Orly-n
gyorsan megtaláltam a járatomat, majd 20 magyar férfivel beálltam sorba, Qk erQmqvet mentek építeni
Martinique-re. A mintegy 8 órás sima repülQutam filmek nézésével és egy kis alvással telt. Néhányan
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berúgtak és a kapitány bemondta, hogy nem szolgálnak fel alkoholos italt. ErrQl eszembe jutott férjem
elbeszélése, mikor éveket észak Afrikában dolgozott, hogy a vendégmunkás járatokon néhányan úgy
berúgtak, hogy nem tudtak, kiszállni a gépbQl. Ebben az idQben még dohányozni is lehetett a repülQkön,
így a füstöt vágni lehetett. Mire megérkeztem márt várt Tamás SMS-e, hogy vár a kijáratnál egy kis
autóval, amelyen a nagy örömködés után száguldottunk a 30 km-re levQ Le Marin marinába, a hajóra.
Az elsQ élmény a buja növényzet és rengeteg pálma. Tamás karácsonyi világítással lepett meg a hajón,
Hungária dry pezsgQ és 16 éves Single Malt whisky volt a welcome drink.

Kati

Hajónapló 2013.01.08, Martinique 114-ik nap (2013-01-09 23:21)

Szerencsére az idQátállást észre se vettem, így korán keltünk és próbáltunk egyezkedni a Marina recepcióján,
hogy a rosszul felvett foglalásunkat hosszabbítsák meg. Egy napot gyorsan betudtunk alkudni, de a
továbbiakban hajthatatlanok voltak. Gyors útiterv készítés után autóba pattantunk és elindultunk
elQször Fort de France-ba.
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TemetQ, minden fehér!

Járgányunk.
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Az erQdnél parkoltunk, le chekkoltuk a horgonyzóhelyet és kis séta után a központban szendvicset ettünk
ebédre.

A dingi dock.

Innen Balata-ba indultunk a híres Jardin Botanikus kertbe. Itt szemünk, szánk elállt a csodálattól. Sok
képet és videót készítettünk a meg meginduló esQben.
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Visszatérve La Marin-be bevásároltunk közel két hétre. A cuccok elrakása után közösen vacsorát
készítettünk, egy gyors sztéket salátával. Nem kellett altató.
Kati
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Hajónapló 2013.01.09, Martinique 115-ik nap (2013-01-09 23:25)

Mivel ma el kellet volna hagynunk a Marinát, felkészültünk a vitorlázásra. A kocsi bérletünk estig
érvényes volt, így szívesen maradtunk volna még, a dingi motorunk is csak mára készült el, ami a
15-25 csomós szélben feltétlenül szükséges a partra jutáshoz. A majdnem új motor javítási ára kicsit
megrázó volt, 300 EUR, de legalább mqködik (reméljük). Ezután a Marina office-ba mentünk rendezni
a számlát. Még egyszer megpróbáltuk, hogy még holnapig maradhassunk. Kis türelmet kértek és egy
öt perc várakozás után közölték, a jó hírt, hogy holnap reggel 8-ig maradhatunk, így a bérelt autónkat
kihasználva elmentünk kirándulni St. Anne-be és fürödni a híres Salinas beach-re.
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A sztár fotók elkészítése után egy grillcsirkével tértünk haza, melyhez francia salátát készítettünk.

Estére megjött újra az esQ, így bepótoltuk az elmaradt hajónaplókat.
180

c 2013 www.norvikinfo.com

4.1. January

BlogBook

Kati

Hajónapló, 2013.01.10, Martinique, 116-ik nap (2013-01-12 09:47)

Reggel korán keltünk, nyolckor már a Marina Office-ban voltunk. A redQny meg le volt húzva, a hátsó
bejáraton kellett bemennünk. Elintéztük a számlát es egy kis csomag szaloncukorral megköszöntük a
segítségüket, láthatólag jól esett nekik. Tíz perc múlva mar jött is Gigi és leoldott bennünket a bólyáról.
Negyed kilenckor indultunk jó erQs szélben.

Végig szeles utunk volt, 15-25 csomó közti sokszor nagy pöffökkel.
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Elhajóztunk a Diamand szikla mellett. Sajnos nagyon fog rajta az idQ, az erózió, mar nagyon lekopott
róla a növényzet, most inkább majom fejre, mint kutya fejre emlékeztet.
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14 órára értünk Fort de France erQdje elé a horgonyzó helyre.

Háromszor kellett horgonyt dobnunk, mert Tamás nem volt elégedett az eredménnyel. Ezután felavattuk
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a javított boci motort. Szépen kibociztunk a partra es megkerestük a Sea Service-t, ahol számítógépen
kellett kijelentkezni. Még akartunk karibi dollárt is venni, de az EUR-t rosszul váltottak, így nem vettünk.
Visszabociztunk a hajóra es még a La Marin-ban vett húsból rántott húst készítettünk salátával, a
cafatokból meg egy kis pörköltet holnapra. Végre a kockpitban tudtunk vacsorázni, mert nem esett
kivételesen az esQ. Este beszélgettünk es Fort de France fényeiben gyönyörködtünk.

Hajónapló, 2013.01.11, Martinique, 117-ik nap (2013-01-12 09:52)

Kényelmesen ébredtünk, ma csak St. Pierre-ig akarunk eljutni, ami egy három órás út és holnapra
tervezzük a Dominikába való átjutást. Elrámolás után fél 10 -kor indultunk. A szél 10-22 csomó között
változott. Két órára, húsz csomós szembe szélben, St. Pierre elQtt jó kis horgonyzó helyet találtunk.
Hideget ebédeltünk és már mentünk is ki a dingi dock-ra.
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A város történetét már több leírásból ismertük. 1902-ben pusztította el a Pele vulkán, akkor Martinique
fQvárosa volt. Mintegy 28 000 ezer ember halt meg.
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A varos ebben az idQben Nyugat India kis Párizsaként volt ismert, színháza, villamosa is volt. Érdemes
volt elmenni a múzeumba megnézni a korabeli fotókat, ahol tárlatvezetést is kaptunk. Megnéztük a
színház romjait es az egyetlen túlélQ rab celláját.
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A Mout Pele vulkán.
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A börtön cella.
Elgondolkoztató volt látni, hogy egy ilyen gyönyörq világ pillanatok alatt a semmivé válik.
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A hajóra visszatérve jót fürödtünk (csak 24 fokos a víz!) es készültünk a holnapi túrára.

Hajónapló, 2013.01.12, Dominica, 118-ik nap (2013-01-13 19:44)

Reggel korán, fél hétkor indultunk ST.PierbQl Dominica felé, elQre készített uzsonnákkal felszerelve.
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Egy szilaj vitorlázásban volt részem, 2-ik reffen, 20-25 csomós szélben a két sziget között.
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Annyira jól haladtunk, hogy Roseau-ban, a fQvárosban nem álltunk meg, hanem tovább mentünk
Portsmouth-ig, miután hétvége lévén amúgy sem tudtunk volna bejelentkezni, így idQt nyertünk. Ahogy
elértük a szigetet egy jó kis záporban is volt részünk, én az ülQpárna alá bújtam.
c 2013 www.norvikinfo.com

191

BlogBook

4.1. January

Rouseau-ban tqntek fel elQször a hatalmas karibi szálloda hajók. Fél ötre értünk Portmouth-ba, ahol mar
a Cobra turist csónakja várt bennünket, de a programokat holnapra halasztottuk, a 10 órás vitorlázás
után pihenQt adtunk magunknak. Fürdés, vacsi, alvás.
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Hajónapló, 2013.01.13, Dominica, 119-ik nap (2013-01-13 19:51)

Szivárványra ébredtünk.
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Fél kilenckor már itt volt Jeremy, a Cobra turist képviselQje, hogy megbeszélje velünk a programot.

Ez angol nyelvterület, kértük beszéljen lassan. ElQször is be kellett jelentkeznünk az országba, majd
az Indian river trópusi csónak túrán akartunk részt venni. Mi elQször a bejelentkezést gondoltuk, de
mivel az officer a templomba ment vasárnap révén (katolikusok) elQször a folyó túra következett. Gyors,
citromsárga motorcsónakján elvitt bennünket az Indian river torkolatába, ahol a Nemzeti Park jegyek
megvétele után átültünk egy evezQs facsónakba.
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A dzsungel folyó páratlan élmény volt a sok madárral, a folyóból kiugráló halakkal, a rákokkal, termeszekkel, a vízbe hajló fákkal es pálmákkal.
196

c 2013 www.norvikinfo.com

4.1. January

BlogBook

A dzsungel folyó mélyén mi is várhatott volna bennünket, mint egy dzsungel bár, ahol mango frizzel
oltottuk szomjunkat. Isteni finom volt frissen turmixolt ital jéghidegen. Kb. két óra múlva kikerülve
az Indian River-bQl ismét átszálltunk a motorcsónakba es irány a hivatal, illetve a hivatali tisztviselQ
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lakása, mert vasárnap ott tartotta a hivatali órát némi pót díj fejében. Sorba állás után sikerült be es
kijelentkezni, hogy már Martinique felé vissza ne legyen gondunk.

Közben megtudtuk vezetQnktQl, hogy vasárnap este barbeque parti lesz a parton a hajósok számára,
ahova rögtön megvettük a jegyeket. Sajtos tejfeles tészta ebéd után már csak a fürdés, naplóírás és a
party várt ránk.

Hajónapló, 2013.01.14, Dominika, Roseau a fQváros, 120-ik nap (2013-01-16 17:41)

Este hétkor a megbeszéltek szerint motorcsónakjával jött értünk Jeremy és kivitt bennünket a hajós klub
Barbeque party-jának helyszínére, egy nagyon szép piros cserepes pavilonba.
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A rostokon már sültek a csirkecombok és gyülekeztek a hajósok a tíz- tizenkét fQs asztalok körül.
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A party korlátlan rumpunch fogyasztással indult, aminek meg is lett a jó hangulatú eredménye. Az
asztalunknál megismerkedtünk egy francia párral, akik Goadelouperól jöttek a nagypapával, Tamást
rögtön meg is hívták Goadeloupera.
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Mellettem egy kanadai, szemben velünk egy holland, és egy amerikai-honolului pár ült. A vacsora kellemes
beszélgetéssel telt, csak a reggie (Bob Marley a híres énekesük, mindenhol Qt hallani) zenét kellett
túlkiabálni, igazi hajós találkozó volt. Körülbelül 60 fQ lehetett a vendégek száma, a kiszolgáló személyzet
és még egy 15 fQ helyi lakos, mi sem gondoltuk, hogy ilyen nagy létszámú lesz a party. A vacsora kétféle
salátából, zöldborsós rizsbQl, grillezett csirkecombból és halból állt. Nagyon finom szósszal leöntve, akinek
kevésnek bizonyult, mehetett repetázni.

A vacsora végeztével egymásra rakták az asztalokat és következett a tánc a bokáig érQ homokban.
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Igazi karibi hangulat volt, jó kis karibi zenével. Éjfélig táncoltunk, sQt engem még egy osztrák hajós
társ is felkért táncolni a nagy szomszédok találkozásának öröme után. A rendezvény pavilonban már
lógott egy svéd és egy amerikai ajándék lobogó, mi is ajándékoztunk egyet a klubnak este, remélem már
fel is tették. Reggel kissé fáradtan ébredtünk, fél tízkor sikerült összeszedni magunkat és elindultunk
Roseauba.
202

c 2013 www.norvikinfo.com

4.1. January

BlogBook

Szép hajó.
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Fél háromkor érkeztünk meg, több kevesebb vitorlázás után, amit hol szélcsend, hol nagy pöffök jellemeztek. Jeremy elQre telefonált Panchonak, a helyi mooringosnak, hogy érkezünk, várt is már ránk.
Segített a bójára rákötni és megbeszéltük vele a programot.
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Pancho autója.
Gyors ebéd után a felesége bevitt bennünket Roseauba, elQször autós városnézésen voltunk, majd gyalog
jártuk be a nyüzsgQ fQvárost.
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Délután lévén épp hazatartottak az anyukák a gyerekekkel, nem gyQztünk gyönyörködni a sok féle szép
uniformisba öltöztetett gyerekeken.
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Sok a gyerek és nagyon szépen öltöznek a nQk.

Pancho-éknak tündéri hat éves kisfiuk van, Matteo.
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Mindent lehet kapni!
Este fürdés, fQzés, vacsi.
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Hajónapló, 2013.01.15, Dominika, Roseau a fQváros, 121-ik nap (2013-01-16 17:42)

Pancho belga feleségével kilencre beszéltük meg a találkozót. P visz bennünket a Trafalgar vízesésekhez.
Helyette Kelvin érkezett egy 12 személyes kisbusszal, aki elkáprásztatott a rallis vezetésével.

A buszok.
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Szép ház is van.

ElQször elvitt bennünket a fQvárosi botanikus kertbe, majd irány az esQerdQ a Trafalgár vízesések.
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A botanikus kert kis fájának gyökere.
A belépQk befizetése után egy 10 percnyi séta után értük el a vízeséseket.
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Közben persze nem maradt el a szokásos trópusi esQ, ellene még a kanadai Niagara vízesésnél használt
esQkabátokat kaptuk elQ, jól szolgáltak megint.
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Liánok.

Maugli kipróbálta, tényleg erQsek.
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A vízesések valóban lenyqgözQek voltak a rengetek zöldben. 10 perc autós ámokfutás után elértük a
Srew’s Sulplur Spa-t, ez egy 6 medencébQl álló természetes, vulkanikus, meleg forrás által táplált medence
komplexum. A vize a leírás szerint ”minden bajra” jó, de valóban utána nagyon finom lett a bQrünk.
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Fantasztikusan finom volt az esQerdQ alatt a forrótól a hidegig nyúló medencékben való úszkálás, a reggie
szene szó mellett. Amikor kijöttünk a fürdQ munkatársai friss gyümölcstállal vártak bennünket, amit
jóízqen elfogyasztottunk. Hazafelé elhoztunk három hölgyet a városba, ha már egyfelé megyünk. A
zöldségpiacon vásároltunk mangót, grepfruitot, paradicsomot és paprikát.
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Itt mindent lehet kapni,úgy, mint Londonban.

Visszaérve a hajóhoz a móló bejáratát zárva találtuk, de hátulról mégis betudtunk menni, ahonnan vissza
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dingiztünk a hajóra. Ebédet készítettünk és készülünk vissza Martinique-re. Kár, hogy csak pár napunk
volt erre a természet kincseiben gyönyörq, nagyon tiszta és barátságos kis országra, még tízszer ennyi
idQt is ellehetne itt tölteni.

Hajónapló, 2013.01.16, Dominika - Martnique átkelés, 122-ik nap (2013-01-18 20:52)

Kilenckor indultunk visszafelé esQben (az esQ különös itt nagyon apró szemq szemetelQs, nem kellemetlen
és meleg) Martinique felé, reggel még nem döntöttük el meddig megyünk.

Végül csak St. Pierre-ig jutottunk, nem csak a megerQsödQ szél, hanem amiatt is, hogy leállt az
autopilotunk és végig vezetni kellet. Ráadásul uzsonnákat készítettünk, de lent maradtak a hqtQben és
nem volt aki felhozza, így frankón éheztünk egy kicsit.
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Megint egy szálloda hajó.
Nagyon erQs 1/4 és fél szélben préseltünk Martinique felé és a spray hood is most nagyon ki volt használva,
mivel 3 m-es hullámok voltak és sok víz fröccsöt kaptunk. Tamás elmondása szerint Gibraltár óta ez volt
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a legkeményebb menet. St. Pierre-ben a horgonyzás is nehezen ment, sokan voltak a horgonyzó helyen
és kevés hely volt, csak negyedszerre sikerült jó helyen és megfelelQen fogós helyen horgonyt dobnunk.
Tamás szerint nem szabad a horgonyzáskor a türelmünket elveszteni, mert abból nagy baj lehet.

Sant Pierre, Mount Pele vulkán.
Délután fQzQcskézés volt, mert tegnap leállítottuk a mélyhqtQt és a kiengedett húst feldolgoztuk. Lett
belQle rántott szelet krumpli pürével, uborka salátával és egy pörkölt alap készült. Két nappal ezelQtt a
még induláskor vett fehérkáposztát lereszeltük és elkezdtük savanyítani egy mqanyag nápolyis vödörben,
mint otthon a nyári káposztához szoktuk, kísérlet!
A hajó egész éjszaka kriminálisan ugrált, talán hajnalra csendesedett valamit, így a hányinger miatt csak
könnyq reggelit ettünk.

Hajónapló, 2013.01.17, Martnique, Fort de France, 123-ik nap (2013-01-18 20:55)
A szél reggelre lecsendesedett, de az ugrálás nem. Tényleg néha azt hittem, hogy leesek az ágyról.
Próbáltunk megoldást találni arra, hogy miért nem mqködik az autopilot. Tamás gyanúja szerint talán
rossz helyen volt a kompasz, átszerelte máshová. A Norbitól hirtelen kapott utasítás szerint be nem
tudtuk állítani, de elindultunk és mindjárt jó kedv lett, mert az autopilot megemberelte magát, most
szépen mqködött. Valószínqleg a kompasz túl közel volt a szélgenerátorhoz és az erQs szélben nagyon
rázkódhatott. Tamás teljes diagnosztikát fog végezni a pilotban a motortól kezdve a kalibrálásig, ez
különösen fontos, mikor egyedül hajózik.
Fél egykor értünk Fort de France-ba, most a horgonyzás egybQl sikerült.
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A székelykáposzta elQérzete.

Gyorsan összepakoltunk és a kimotoroztunk a dingi dock felé városnézésre, bejelentkezésre és vásárlásra.
A parthoz legközelebb lévQ piros kis hajócskáról üdvözölt bennünket a kapitány. Tamásnak egybQl Méder
Áron jutott eszébe és mellé kanyarodtunk a dingivel. A hajó Lengyelországból jött, Qt méter hosszú (!),
tulajdonosa természetesen ismeri a Carina történetét, majd meghívtuk a hajóra mikor visszafelé jövünk.
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Ezzel is ellehetett jönni Lengyelországból ide, egyedül és nem is nézett ki a kapitány örültnek!

A fQvárosban egy kis sétát terveztünk, megnéztük a híres könyvtárat, melynek épületét darabokban
hozták át ide Francia országból.
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NézelQdtünk a sétáló utcákban, a Sea Service-ben számítógépen bejelentkeztünk, bevásároltunk, majd
visszatértünk a hajóra.
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A piac.

Pláza is van.
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Lengyel hajóstársunkat nem találtuk a hajóján egyenlQre. Reméljük ide talál egy kis beszélgetésre.

Hajónapló, 2013.01.18, Martinique, Ste. Anne felé, 124-ik nap (2013-01-18 22:45)

Lengyel hajóstársunk nem jött át hozzánk, de névjegykártyánkat ott hagytuk neki, megtalálhat minket.
A székelykáposzta igen jól sikerült, tejfölünk és friss bagettünk is volt hozzá. A maradékot elraktároztuk
a hqtQbe soványabb napokra. Ma reggel itt Fort de France-ba is érkezett szálloda hajó.
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Finom croassan reggeli után fél tízkor indultunk Ste. Anne felé. Nekem mindég furcsa a Karib szigeteken
ez a mini Francia ország. Autó is minden második peugeot. Vitorlázunk, szép idQ van, az autopilot is
szépen mqködik. KésQbb a szél sajnos egyre inkább szembe fordult, így elQször a génuát, majd a grószt
is bevettük és 25 csomós szembe szélben motoroztunk Ste Anne-ba. Kora délután értünk a horgonyzó
helyre, ahol a parttól kicsit távolabb, ahol a hajók lazábban állnak vetettünk horgonyt, kb. 80-100 m-re a
környezQ hajóktól. Itt találkoztunk elQször kellemetlen szomszéddal, Gasparral, aki nemtetszését fejezte
ki . P valószínqleg egy szóló vitorlázó egy fém hajóval. Kicsit késQbb a part felé tartva mellénk állt
és megkérdeztük mi a problémája. Szerinte a szélgenerátorunk túl hangos, de már visszakozott is és
eldingizett.
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A Diamant rock.

Egy szép szomszéd.
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Könnyq ebéd után fürödtünk és egy kicsit sziesztáztunk, kellemes vacsorát tervezünk a parton.

Hajónapló 2013.01.19, Martinique - Le Marin, 125-ik nap (2013-01-22 07:51)

Hú, hát fantasztikus grill vacsorában volt részünk Ste. Annában.

Pk úgy hívják, hogy creol módra sütött oldalast ettünk saláta ágyon.
230

c 2013 www.norvikinfo.com

4.1. January

BlogBook

Még sétáltunk egyet a parton, majd vissza dingiztünk a hajóra. Reggel ismét kroassan reggeli után fürdés
a horgonyon, majd összeszedelQzködés után irány Le Marin marinája, ahol foglalt helyünk volt, mert 12-ig
várt bennünket a bérelt autó, amit át kellett vennünk. A helyfoglalásunkat is így adtuk le a kikörQben 10
nappal ezelQtt, hogy 19-én 11-ig kérünk bebocsájtást. Kb. egy órával elQbb ott voltunk. Bejelentkeztünk,
visszajeleztek, hogy várjunk. És tényleg negyed 11-kor jött a rádión, hogy indulhatunk befelé, ki is jött
elénk Gigi, aki megmutatta a helyünket. Rendkívül korrektek. A kikötés után Tamás már szaladt is a
bérelt autóért, mert a kölcsönzQ bezár délben. Közben én megcsináltam a nagymosást, három adagot
mostunk a kis mosógéppel, szép idQ volt, meg is száradt. A kikötQ office-ban elkértük a mosdó kártyát,
lezuhanyoztunk, vettünk bagettet és egy grill csirkét és elkezdtük bemásolni Tamás kamerájából az edddig
felvett filmeket.

Hajónapló 2013.01.20, Martinique - Le Marin, 126-ik nap (2013-01-22 07:53)

A filmek reggelre szépen kiíródtak. Mára kirándulást terveztünk. Viktor fiúnk ajánlásával a Clement
Habitation-t, a híres rum készítQ ültetvényt és üzemet látogattuk meg. Viktor fiamék sokat utaznak és
jó volt azt érezni, hogy Qk jártak már itt. Sok jó tanácsot kaptunk már tQlük az utazásainkhoz. Most a
sziget keleti partja mentén autóztunk felfelé, látható volt a táj változása, az esQerdQbQl átment inkább
szárazabb mediterrán tájba.
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Sok banán ültetvényt láttunk, érdekes módon az óriási banánfürtökre nagy lyukacsos nejlon zacskót
húznak.

Kis keresgélés után megtaláltuk a rezidenciát.
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Itt kb. egy két órás sétával bejártuk a világ egyik leghíresebb rum készítQ üzemét, a volt tulajdonosok
lakhelyét és a nagyon szép birtokot, ami rengeteg pálmával és csodás ritka növényekkel volt zsúfolva.
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A falakra kiakasztott képek szerint számos híresség fordult meg már itt, filmsztárok, Mitterand Bush
találkozó is volt itt.
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A séta végén végig kóstolhattuk a gyár prémium termékeit, persze vásárlás nélkül nem tudtuk megállni.

Ez nem pálma, hanem fq!
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A cukornádból készült rum adta meg Martinique függetlenségét, gazdasági erejét, ez lett a jelképük is.

Itt én vagyok az öreg Clement bácsival, és azt kell nézni, hogy az ablakokon nincs üveg, csak zsalu, de
nem csak itt, hanem mindenhol. Nincs szükség rá, mert nincs por, este meg jön a hqs, soha nincs hideg!
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Délutánra több hajó szervice programot terveztünk, amit esti sétával fogunk levezetni.

Hajónapló, 2013.01.21. Martinique, Salines beach, 127-ik nap (2013-01-23 19:55)

Sajnos a még pénteken vett 20 órás internetünk még mindég nem mqködött, pedig már négy órát
lefogyasztottunk a kísérletezéssel. A reggeli zuhanyozás után bementünk a kikötQ office-ba érdeklQdni, mi
a helyzet az internettel, ahol azt ígérték, hogy egy óra múlva próbáljuk újra, ezt már nem akartuk kivárni,
hiszen ma már véges az idQnk, este repülök haza. Azt is kiderítettünk, hogy Martinique-on nem lehet
gázpalackot töltetni, csak St. Lucián, vagy Dominicán. Elmentünk strandolni a Salines beach-re, ami egy
nagyon finom fehér homokos öböl pálmafákkal, igazán itt készülnek a képeslap fotók. Már voltunk itt
egyszer futólag, most az egész délelQttöt strandolással töltöttük.
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A helyi étteremben ettünk búcsú ebédet, én langusztát választottam, Tamás poisson halat, amit a helyi
sörrel öblítettünk le. MindkettQ kitqnQ volt.
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STE ANNE-i hölgy és üzlete, megengedte, hogy lefényképezzük, de cserébe kérte küldjük el neki a fotót,
amit meg is tettünk.
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Még egy fürdés és igyekeztünk haza. A hajón most már bejött az internet és vettük az üzenetet, hogy a
repülQm két órát késik. Így nyertünk még két órát beszélgetésre, majd kimentünk a reptérre.
Nehéz volt az elválás, mert páratlanul gyönyörq helyeken jártunk, mindkét szigetrQl elmondható, hogy
a klíma csodálatosan kellemes, éjszaka 22-24 fok, nappal 26-28 fok, a tenger 24-26 fokos és mindég
fúj a szél. Összegségében az emberek nagyon barátságosak, vendégszeretQek, számtalanszor kínáltak
bennünket gyümölcstállal csak úgy grátisz, mindég mosolyognak, segítQkészek, nem stresszesek, ráérQek,
nem türelmetlenek. ElQfordult, hogy hosszú autósor állt meg , mert valaki elöl megállt, hogy ki-be szálljon
valaki, senki sem dudált, a boltban is simán türelmesen állnak sorba, de ha kell valami a raktárból is
elQkerítik. A nQk nagyon csinosak, jó illatúak és szépen öltözködnek, a gyerekek uniformisban járnak,
tündériek, mindég nevetnek. A férfiak az autóikat nagyon rendben tartják, koszos, lerobbant autót
nem is láttunk. A trópusi természet gyönyörq dús, nagyon zöld. Martinique telis tele mindenhol
virággal. A szemét nincs, mindenhol vannak szemetes edények és felszólító táblák, hogy ne szemetelj és
állandóan takarítanak. Nagyon sok képet és filmet készítettünk, amiket hamarosan elérhetQvé teszünk
az olvasóinknak.
Kati

Hajónapló,

2013.01.22-23,

Párizs,

Amszterdam,Budapest,

128-129

nap

(2013-01-25 17:52)

Nem gondoltam, hogy még egy hajónaplót fogok írni, de a hazautazásom története sem mindennapi.
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Bye bye Norvik.
Két óra késéssel indult a gépem Martinique-rQl , mint késQbb megtudtam, azért, mert a párizsi repülQ
tér a havazás miatt nem tudta fogadni a repülQket. Jó, rendben elfogadtam, hogy bár volt internetünk,
emiatt be check-kolni sem tudtam elQre, csak a repülQtéren – késQbbi repülQ tereken. Párizsba idQben
érkeztem, a helyismeretemnek köszönhetQen hamar hozzájutottam a csomagomhoz és megtaláltam a
3-as kék buszt, ami átvitt az Orly-ról a CDG-re. Most a ködös Párizsból semmit sem láttam, még az
Eiffel tornyot sem. A CDG reptéren sajnos mintegy hat órát töltöttem többnyire olvasással, volt nálam
egy regény, meg shoppingolással, ami inkább csak nézelQdésbQl állt. Végre eljött az idQ és elindultunk.
Amszterdamba átérni valójában csak egy szqk óra volt, éppen, hogy csak felszálltunk, már szálltunk is
le. Amszterdamban kis rohanás, a kapu keresése, itt kevés idQ volt az átszállásra. Minden OK bent
ülünk a repülQben, de csak nem akar indulni, várunk, várunk, majd látunk egy tqzoltó locsoló autót, ami
jégmentesítés céljából körbe locsol. Végeredményben csak másnap hajnalban értem Budapestre. Nem
sok idQm volt az alvásra, mert 23-án már dolgoztam. Tegnap este feltettem a nyaralás képeit, most már
jobban élvezhetQ a blog.
Kati

Hajónapló, 2013.01.22-26, Martinique, 128-132 nap (2013-01-26 20:19)
Sajnos Kati szabadsága lejárt és hétfQn visszarepült Európába. Így minden dologgal egyedül kell megbirkóznom megint, így a naplóírással is. Most röviden csak a tényeket írom mivel a következQ napokat
hajókarbantartásra szánom, beleértve a leltározást és az iratok átnézését.
Jan.22.
Míg Kati az amszterdami csatlakozására várt, én megcsináltam a motorolaj cserét, ami igencsak aktuális
volt. Kimostam a levegQszqrQt is amit lassan cserélni kellene. 10-kor visszavittem a bérautót, visszafelé
kis vásárlás a DIA-ban. Este aggódtam Katiért, mert olvastam az európai idQjárást, hogy mikor ér haza.
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Jan.23.
Reggel elkezdtem összekészíteni a hajót a horgonyzáshoz. Az aksikat full feltöltöttem a táp segítségével,
így nem puffer üzemben töltQdnek. Kívül lemostam a hajót, belül Kati makulátlan tisztán hagyta itt.
Feltöltöttem a víztartályokat, kipróbáltam a horgonycsörlQt. 11-kor elmentem a DIA-ba vásárolni sajtot
és baguettet. Fél 12-kor zuhanyzás, a marina office-ban számla rendezése. Délre kész voltam az indulásra,
de jött egy hatalmas zivatar, szerencsére épp megszáradt a reggeli mosásom. Így csak a zivatar végét
kellett megvárnom, ami kb. 1 óra volt. A szél teljesen leállt, így nagyon kényelmesen ki tudtam állni és
horgonyzóhelyet keresni. Ez egy nagyon védett és sekély öböl iszapos talajjal. Több bója is van telepítve,
de sem ezeket sem állandó helyet nem lehet bérelni a marinában, pedig ez már a hurrikán övezet, ahol a
statisztikák szerint 10 évente tarol egy trópusi ciklon.
Megebédeltem és kipróbáltam a WIFI-t, ami mqködött. Délután jött egy motoros, hogy itt vitorlás
verseny lesz, álljak a bejárat másik felére. Itt zsúfoltabb a hely és nekem a WIFI miatt a bejárathoz
közeli hely kell, így kicsit közel tudtam a mögöttem levQ hajóhoz horgonyozni.
Jan.24.
Szinte egész nap a laptopommal voltam elfoglalva. A Kati által bemásolt filmeket nem találtam, ezért
újra bemásoltam és megpróbáltam rendszerezni a fotókat, ami nem könnyq. Kati már tegnap is dolgozott,
de ma éjjel 1-ig tette fel a fényképeket a honlapra. Kár, hogy Katiból csak egy van.
Jan.25.
Éjjel teljes szélcsend volt, de kellemes hqvös idQ. A mögöttem levQ hajóssal beszéltem, hogy holnap
elmegy, akkor én elQrébb állok, mivel a helyszqke miatt alattam van a horgonya. Péntek lévén este nagy
volt a nyüzsgés a charter váltás miatt a kikötQ bejáratnál az üzemanyagkútnál. Egyszer csak magyar
hangokra lettem figyelmes és a magyar vendég lobogót is megláttam a mellettem lévQ charterhajón.
Kicsit tudtunk beszélgetni, de sietniük kellett, mivel sorban álltak a tankoláshoz. Este kibociztam a
partra vásárolni. Visszatérve csináltam egy nagy adag paprikás krumplit. Most nem lett olyan jó, mint a
múltkor, tanulság, nem szabad kispórolni a belevalókat. A Katitól kapott Pick kolbász helyett a spanyol
kolbász-felvágottat tettem bele, ami már az Atlanti átkelésen sem akart fogyni, de most legalább vége.
Van esély, hogy a halaké lesz.
Jan.26.
A szomszéd hajós 9-kor szólt, hogy nem tudja, mikor mennek el. Itt mindenki ráér, én is. Végül 12-kor
elindult egyedül, a szélirány miatt nem kellett elQrébb állnom, viszont jó, hogy résen voltam, mert a
korláton lévQ napelemet letörte volna, ha nem hajtom be.
A paprikás krumpliból kidobtam a spanyol szalámit és óvatosan kevés kolbászt, paprikát és egy paradicsomot fQztem bele. Jobb lett, de nem az igazi. Fél 2-kor, otthon fél 7, meggratuláltam Karcsi barátomat
névnapja alkalmából és a jelenlevQ Ágnes hölgyeket visszamenQleg.
Most úszni indulok, utána stílszerqen kiolvasom Bombard Önkéntes hajótörött címq könyvet. Rövidesen
indulok észak felé, innen érdekesebb lesz a napló.
TT.

Hajónapló 2013.01.27, Martinique, Le Marin,133-ik nap (2013-01-29 05:40)
Hajnalban a szokásos záporokra ébredtem, de mivel fent van a napponyva, nem kell becsuknom az
ablakokat. DélelQtt végigolvastam Bombard könyvét az Önkéntes hajótörött-et, melyet mindenkinek
ajánlok, aki óceáni hajózáson gondolkodik. Délután jókat úsztam, kicsit rámoltam, csendben eltelt a
vasárnap.
Aktuális pozícióm: 14°28’N 060°52.17’W
TT.
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Hajónapló 2013.01.28, Martinique, Le Marin,134-ik nap (2013-01-29 19:49)
Végre elkezdtem a festékjavításokat. Jó, hogy nem bíztam másra, mármint amatQrre, mert nem tudták
volna megcsinálni. A hajónak nagyon szép és jó a festése, de néhány saválló és szénacél átmenetnél
makrancoskodik, vagyis rozsdásodik. Ezeket még Szardínián átmenetileg levédtem, de most epoxi festékkel
kijavítom, de elQtte fém tisztára ki kell csiszolni. Ezt egy drótkoronggal csinálom fúrógéppel, szerencsére
van elég áramom.
Ma nagy nyüzsgés volt, mert reggel bejött az ötárbocos mega utasszállító és egész nap hordták-vitték az
utasokat a kis hajókkal a parton egész nap tartó zenés karibi buliba.
Ma is veszélyben volt a korláton kihajtott napelem egy kezdQ fiatal csapat miatt, akik a hagyományos
martinique-i vitorlással épp, hogy ki tudtak kerülni.Eléggé meg voltak illetQdve, nekem az idegeim rendben
vannak, csak behajtottam a napelemet, így épp elfértek.
Sajnos a Pachtorral nem tudtam elküldeni a leveleim, remélem csak a légkör az oka.
Martinique:TT.

Hajónapló, 2013.01.29, Martinique, Le Marin, 135-ik nap (2013-01-30 20:46)
Kedves olvasóim. Elnézést kérek, de hajónaplómban mostantól kis technikai szünetet tartok.
Türelmeteket kérem a következQ jelentkezésemig.
Üdvözlettel,
TT.

4.2

February

Hajónapló, 2013.01.29-02.01, Martinique-Dominika, 135-138-ik nap (2013-02-03 18:43)
A technikai szünetet az egykezes vitorlázásra való áttérés miatti idQhiány indokolta, de igyekszem behozni
a lemaradásomat
!
Hajónapló jan. 29.
A mai nap nem volt túl produktív. A szél fújt mint a bolond, így festésrQl
már szó sem lehetett. A HF Pactor nagyon nem mqködött, ezzel órákat el lehet ”szórakozni”, persze van
mikor úgy megy mint egy lassabb internet. Estére azért elmentek az e-mailok, de nem mondhatom, hogy
teljesítettem a napi penzumot.
Hajónapló jan. 30.
A reggel csodálatosan kezdQdött, mert bár a fiaimtól már sok kellemes meglepetés ért, 7-kor hívott
Viktor fiam. P cserediákként az USA-ban érettségizett és a fogadó családdal mondhatni rokoni lett a
kapcsolat. Viktor szervezésben utolérhetetlen, így gyorsan összehozott nekem egy találkozót Don-nal az
amerikai fogadó szülQk szomszédjával, Bobbal a host apával és végül síelését lemondva Q is hozzám repül
BVI-ra. Ez nekem kétszeresen is jólesik, mivel felesége szerint nagyban hozzájárult a síelés szeretete, hogy
Svájcba költöztek, ráadásul tengeribeteg. Remélem nem lesz szél. Most már csak nekem kell odaérnem.
IGYEKSZEM.
Fort de France- ba induláskor 15 csomós hátszél volt, így csak a génuát engedtem ki és motorláztam, mivel
késQn tudtam indulni. Így gyorsabban haladtam és az aksikat is közel 100 %-ra töltöttem. ElQtte egy
hetet voltam horgonyon, de induláskor még 75 %-on voltam. Horgonyzás után igencsak kapkodtam,mert
még ma ki akartam jelentkezni és nem emlékeztem meddig lehet. Végül minden összejött, kijelentkeztem
febr. 1.-vel, utána nagybevásárlás és vissza a hajóra.Itt a ki és bejelentkezés is ingyenes.
A NORVIKKAL EZ VOLT AZ ELSP EGYKEZES UTAM!
Poz.:14°36’N 061°04’W.20nm.
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Hajónapló jan. 31.
Reggel viszonylag kényelmesen indultam, mivel csak a közeli St. Pierre-ig megyek. Fél2-kor már horgonyt
is dobtam. Mivel ma nagyon meleg volt és a víz is tiszta, elQször a nagyja algától szabadítottam meg a
Norvikot. Sajnos rossz döntés volt, hogy az esztétikum miatt a dekor csíkot nem áldoztam be algagátlóval.
Utána festés projekt volt, majd kisbevásárlás.
Az éjszaka nem volt kellemes. Kezdetben nem fújt a szél és most csipkedtek meg elQször a szúnyogok.
Utána bejött egy csomó döghullám. Megkerestem a Wape-t, így legalább nincs szúnyog.
Poz.:14°44’N 061°11’W 12nm
Hajónapló febr. 01.
Korábban szerettem volna indulni a közel 60 mérföldre levQ Portsmouth-ba, de az eléggé álmatlan éjszaka
után ez csak fél 7-kor sikerült. Martinique és Dominika között általában erQsebb a szél, de nekem minden
irányból kijut, hogy préselnem kell. Három méteres hullámokban 60°-os látszólagos szélben viszonylag
jól haladtam, de nem volt kellemes. Dominika szél alatti oldalán tudtam, hogy össze-vissza szél lesz,
a sok vitorlacsere megmozgatta a tagjaimat. Itt mindig jó érzéssel tölt el, hogy a horizontig általában
látni 3-5 vitorlást, ami a Balatonról hétköznap nem mindig mondható. Tíz vitorlacserém biztos volt, de
jólesQ érzés volt 59 nm után egy ismerQs helyen Portsmouth-ban a lemenQ nap utolsó sugarainál horgony
vetnem. Azonnal bekapcsoltam a rádiót /Pactor/ és értesítettem feleségemet és levettem a várható
idQjárást. Ilyen gyors még soha nem volt a modem 4600byte/min lassan Skypolni is lehet. Vacsi a tegnapi
grillcsirke másik combja, naplóírás, pihi. Holnap korán indulok.
Poz.:16°10’N061°46’W 59nm.
Ma Kati lezárta Reisinger Péterrékkel az anyagiakat. A Charli szöveg jut eszembe, hogy többet adtunk
vissza, mint ami járt (az eredeti megállapodás szerint). Sajnálom, hogy így alakult, de ez a fajta utazás nem
volt nekik való. Ahogy itt hagytak, errQl magamnak leírtam gondolataimat, valószínqleg az íróasztalban
marad, mivel úriember vagyok.

Hajónapló 2013.02.02, Guadaloupe - Pigeon, 139-ik nap (2013-02-03 18:53)
Hajnalban 30 csomós szélre ébredtem, így a továbbindulás elhalasztását fontolgattam. Az agyamban
viszont folyamatosan zakatolt a ritmus ”nem adom fel”. Így ezután fél 8-kor felhúztam a horgonyt és
elindultam Guadaloupe felé. A grosz felhúzásakor az autopilot megint makrancoskodott, ráadásul a
groszfall is beleakadt a halfejbe, persze ez 50 km-s szélben, így más taktikát gondoltam ki. Kihúztam a
kisebb fokot (Jibb) és reffen a genuát. Ez nagyon jól bevált, a Norvik 6-7 csomóval ”száguldott”, igaz ennyi
vizet soha nem kaptam, mint ezen az úton. Legalább 15-ször eláztam, kétszer öltöztem át. A max szél
34 csomó volt, a min 20. Jó alkalom gyakorolni a szólóvitorlázást. Eredetileg Basse-Terre-ben akartam
horgonyozni (a marinában soha nincs hely), de az idQjárás miatt tovább mentem szélvédettebb helyet
keresni. Végül a Pigeon Island melletti horgonyzóhelyen dobtam horgonyt, ami most csak másodszorra
nyerte el tetszésemet. A beálláskor a max szél 31 csomó volt, ez egy igazi manQver tréning. FQleg izgalmas
egyedül gyakorolni. Most nemcsak a hajó volt sóvert, a lábamról megint kézzel söpörtem le a sót. Kati
az ilyen alkalmak után többször megkérdezte tQlem, mi ebben a jó? Nem tudom erre az igazán pontos
választ, de hogy megcsináltam, az nagyon jó érzés.
Poz.:16°10’N 61°46’W.

Hajónapló 2013.02.03, Guadeloupe, Pigeon, 140-ik nap (2013-02-04 18:32)
Az eddigi teljesítményemmel megelégedve ma pihenést rendeltem. Megírtam visszamenQleg a hajónaplót,
néhány e-mailt, és közben rájöttem milyen kicsi a világ. Amíg a naplót pötyögtem kopogtattak a hajón
Thomas, Thomas.
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Mégegyszer Pk.
Az a pár talált rám, akikkel együtt voltunk Dominikán a barbecue partin. Éppen arra jártak vasárnap
lévén kirándulni Nathalie szüleivel, a partról megismerték a hajót, persze nem nehéz felismerni. Béreltek
egy csónakot és már oda is eveztek a hajóhoz, a nagyszülQk vigyáztak a kicsire. Nagy volt az öröm. Persze
azonnal meghívtam Qket egy italra, a svéd vodkám utolsó cseppjeire, legalább lesz okom rumot venni.
Megbeszéltük, mikor visszafelé jövök a BVI-rQl találkozunk náluk, a házukban. Thierry elmondta, hogy
a strand elQtti horgonyzóhely igaz szeles, de a talaj homokos és nagyon biztonságos. A beszélgetésbQl
kiderült, Qk sokfelé éltek Nathalie hat évet Guineában, es vannak barátaik Francia Polinéziában. Megmutattam nekik a hajót és beszéltünk a hajós terveimrQl, ami nagyon tetszett nekik. Mivel pici babájuk
van akire Nathalie szülei vigyáztak, vissza kellett indulniuk a partra, így elbúcsúztunk egymástól a közeli
viszontlátásig. Még készítettünk néhány fotót a találkozás emlékére. Most pihi.
Pozicióm: 16 fok 10.00’N 061 fok 46.00’ W

Hajónapló, 2013.02.04, Guadeloupe, Deshaies, 141-ik nap (2013-02-05 20:15)
Magam is meglepQdöm, sokszor mennyire el tudom tökölni az idQt. Végül csal fél egykor indultam el
Deshaiesbe a 8 km-re levQ városkába, ahol van bejelentkezési lehetQség. Két órakor érkeztem meg, de a
horgonydobással bonyodalmaim voltak. Szerencsére hátulról is le tudom engedni a horgonyt, de elQtte
mindig elQremegyek ellenQrizni, minden rendben van-e, valamelyik shot nincs-e beakadva a csörlQbe és
kicsit megindítom a horgonyt. Most is így tettem, de a horgony meg se mozdult. Most vettem csak észre,
hogy felhúzáskor kicsit félrebillent és teljesen beékelQdött. ElQször finoman próbáltam kiszabadítani,
persze elQbb visszafordultam a nyílt víz felé. Utána egy pajszer jött, majd svédfogó, végül a legnagyobb
kalapácsom. Ez megoldotta a dolgot, de a tanulságokat leszqrtem. Nem sok kedvem volt intézni a
bejelentkezést, inkább elkezdtem fQzni. Kati javaslatára krumplis tésztát. Közben a telefonomat a Telenor
lekorlátozta, bár még soha nem volt számlatartozásunk, így nem tudtam az elképzeléseimet leellenQriztetni
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Katival a készülQ remekmqvemrQl. Hát nem is sikerült valami fényesen, de most már tudom mit rontottam
el. Azért vacsorára ettem belQle, de a tervezett holnapi adag a halaké lesz. (Nem fQzte meg eléggé a
krumplit, nyers maradt és nem nyomkodta össze krumplinyomóval csak rárakta a tésztát
Kati)

Hajónapló 2013.02.05., Guadeloupe, Deshaies, 142-ik nap (2013-02-06 17:11)
Reggel már hatkor fennt voltam és elkezdtem olvastam a pilotkönyvet és sokat puskázok Géza barátom
(Rotorman) élvezetes és részletes hajónaplójából. Gézáék itt mentették meg az elsodródástól egy helyi
vállalkozás motoros katamaránját. Itt most kettQ is mooringon van, egy kék és egy fehér. Végül a
bejelentkezést sem halogathattam tovább, mert holnap vagy holnapután indulok tovább Antigua-ra és
szeretem, ha rendben vannak a papírjaim. A be és kijelentkezés a francia szigeteken egy séma szerint
megy számítógépen, itt Deshaies-ben a Pelikán nevq internet kávézó és szuvenír boltban. Gyorsan
megtaláltam és mindjárt a kijelentkezést is elintéztem a holnapi nappal, így még eldönthetem maradok-e
egy napot, vagy reggel odébbállok. Kivittem a szemetemet is a pilotkönyvben jelzett lerakó helyre. Eddig
mindenhol tisztaságot láttam, igaz a szemétgyqjtés jól van szervezve és azt hiszem ingyenes a legtöbb
helyen. Kicsit sétáltam, majd elmentem a Sparba vásárolni. FQleg baguettet akartam venni, csak ez
nem volt, de kihasználtam az alkalmat és raktárra vásároltam, menjek üresen. Bepakoltam a dingibe,
amit itt mindenki lelakatol -én is, de rossz kulcsot vittem, így nem tudtam elkötni. Mindent kipakoltam
és bíztam benne hamarosan jön egy hajóstárs és elvisz a hajómhoz a kulcsért. Nem sokat vártam és
jött egy fiatal pár és a srác készségesen elvitt a hajómhoz. Mint kiderült övéké a mellettem horgonyzó
különleges titánötvözetq alu. hajó. Pk Dél-Amerikát kerülték és valószínqleg találkozunk Antigua-n.
A baguette vásárlás elmarad, mert délutánra a szél stabilan beállt 25 csomóra és az öböl külsQ szélen
horgonyzok, messze a dingi-docktól. Inkább összepakolom a hajót, hogy reggel gyorsabban tudjak indulni.
Közhely, de igaz:az élethez szerencse kell. Most, hogy eldöntöttem nem megyek ki a partra gondoltam
még világosban kiemelem a csónakot, amúgy is nagyon rángatták a hullámok. Ilyenkor leszerelem a
motort, aminek a farkorláton van a helye. Ahogy kiemeltem a vízbQl, látom, hogy a csigára feltekeredet
egy jó combos horgászelQke és vagy két méter méretes damil. Ha kimentem volna a partra, már sötétben
jöttem volna vissza és nagy valószínqséggel leállt volna a motor. Ebben a 25 csomós szélben lehetséges,
hogy alkalmam lett volna kipróbálni Bonbard doktor elméleteit a túlélésrQl. Azért óvatos vagyok, mióta
egyedül maradtam viszem magammal a kézi VHF rádiót, de ezentúl a személyi EPIRB-et (mqholdas
vészjelzQ) is magammal fogom vinni. Viszont máig érthetetlen számomra, miért adtam el 250 $-ért a 100
$-ért felújított Yamaha motoromat, csak azért, mert nehéz volt. Tartalékként nagy biztonságot jelentene,
ráadásul elnyqhetetlen volt. Most viszont készülök a holnapra, a tegnapi konyhai szerencsétlenkedésem
nem szegte kedvem, megint fQzök, de most nem krumplis tésztát.
Jelenlegi pozicióm: 16°18’N 61°47’W

Hajónapló, 2012.02.06, Antigua, 143-ik nap (2013-02-07 05:25)
Még a tegnapi naphoz tartozik, a konyhában biztosra mentem és paprikás krumplit csináltam, ami már
kétszer sikerült, most is. Nagyon bekajáltam és utána tízig olvastam, ami itt már éjszakának számít.
Sajnos nem sokkal éjfél után olyan erQs lett a szél, hogy felébredtem és reggelig alig aludtam. Kezdtem
fontolgatni az indulás másnapra halasztását, de az elQrejelzések biztatóak voltak, így hét elQtt felszedtem
a horgony és irány Antigua. Az egyik legklasszabb vitorlázásom volt bQ félszélben, génua, fock, grosz
(itt a reffet variáltam). Viktor fiamnak köszönhetem, hogy kimozdított magányomból szervezésével, így
a Leeward szigeteket is bejárom és most kezdem igazán megismerni a hajóm. Ma nagyon meg voltam
vele elégedve, jól ment, minden mqködött és ne tqnjék szerénytelenségnek, de English Harbourban az
eddigi talán legzsúfoltabb horgonyzóhelyen elsQ nekifutásra biztonságos helyet találtam (hacsak valaki
nem próbálkozik be). Felhúztam a sárga lobogót, bejelentkezni csak holnap fogok, úsztam egyet, ebéd és
megpróbálom behozni az állandó lemaradásomat a mail-jaimban.
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Poz.17°00’N 061°45,6’W. Megtett út 44 tm.

Hajónapló, 2013.02.07, Antigua, 144-ik nap (2013-02-08 05:33)
Nagyon kellemes volt az éjszaka. Teljesen megértem, miért vigyáztak az angolok erre a helyre. Azt
hiszem ilyen ideális természetes kikötQ (ráadásul kettQ) a világon nem sok van. Csak reggel raktam
össze a vitorlákat, ami nem szép, de sok volt a feladat. Az e-mailjeim után 11.-kor tudtam indulni
bejelentkezni. A pilot könyvben olvastam, hogy horgonyzási és egyéb díjakat is kell fizetni. Hogy biztos
legyek a dolgomban a mellettem horgonyzó amerikai hajó tulajától kértem infót. Vele pont egy TV
interjú készült, de megszakítva a felvételt, nagyon készségesen útba igazítottak. A part Géza szavaival
valóban Disney-Land. Korhq épületek benne a mai szolgáltatás. A bejelentkezés nagyon készséges (nekem
elég hiányos az angolom, de csiszolom)a körülményekhez képest gyors és barátságos volt. Én nagyon
jól edzQdtem fiatal koromban É-Afrikában, akkor elfogadnak ha barátságos vagy. A bejelentkezés után
(28USD) egy nagyot sétáltam a szomszédos Falmouth harbourba. Visszafelé vettem egy Antigua lobogót
(24USD).Azt hiszem szigetenként ennyi elég szuvenírre. Végül a Norvikra visszaérve, megint leégett
a fejem, jót úsztam és megint biztosra menve B. István barátom tészta ajándékából egy nagyon jóízq
sajtos tejfölös tészta volt az ebéd. Még küzdöttem a Pactorral, remélem Tomi tanácsai szerint a valós
kordinátákat fogja kiírni. Most úszni megyek.
Jó szelet mindenkinek: TT.
—–
Pozicióm: 17°00.20’N 061°45.66’W

Útiterv, 2013.02.08, 145-ik nap (2013-02-08 21:52)
Elnézést az olvasóktól, de a hajónapló egy hétig az Internet elérés függvényében tud majd megjelenni a
blog gazdájának távolléte miatt, de most jön az útiterv Tamástól:
Mint rendszeres olvasóim elQtt ismert, földkerülésre szegQdött társam feladta tervét, így most egyedül
vitorlázom a Norvikkal. Persze én nem adom fel, de szólóvitorlázó karriert se tervezek, így hajóstársakat
keresek, akiknek hasonló álmaik vannak és szeretnék megismerni azt az igazán különleges területet,
melynek sok szakaszát csak saját hajóval lehet megismerni, mivel a charter cégek nem, vagy igen borsos
felárért kínálják. A Vitorlázás Magazinban Marosi Miléna tollából egy igen részletes és szépen illusztrált
cikk jelent meg a decemberi számban a mostani vitorlázó területemrQl a Karib szigetvilágról.
Az úti elképzeléseim rugalmasak, alkalmazkodik a mindenkori társak elképzeléseihez, lehet rohanni, de
kényelmesre is venni, viszont az ”idQablakot” figyelembe véve egy általános útiterv vázlata a következQ.
Most US Virgin Szigeteken találkozom a fiatalabb fiammal és amerikai barátaimmal. Pk február 23.-án
utaznak haza, tehát 24.-tQl lehet csatlakozni. Martinique-ra megyek vissza kb. március 10.-ig, de ha a
következQ szakaszra elQbb van jelentkezQ, 1 hét alatt odaérek.
Martinique-ról minél elQbb el kellene indulnom dél felé Santa Lucia, Saint Vincent, Grenada irányába.
Ez 10-12 nap (március vége). Innen egy nagyon különleges út a venezuelai offshore szigetek, majd az
ABC szigetek következnek, ami Csák Attila barátom (80 liter alatt a föld körül) útjuk egyik legszebb
része volt. Ez is kb. 2 hét, április közepe.
San Blas, Panama átkelésig kb. 3 hét, április vége.
Várhatóan e terv szerint április végén tudunk átmenni a csatornán.
Panama Galapagos, itt néhány napot töltenénk. Május második fele.
Irány Marquesas. Ez 3000tmf, min. 30 nap. Azt hiszem nagyobb kihívás, mint az Atlanti.
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Innen megint egy csoda kezdQdik, Katit ide csábítom 7-8 hétre, de ide a legdrágább a repülQjegy.
Tahititól Bora Boráig nagyon polinéz ráérQ stílusban szeretnék vitorlázni. Tahitire van jelentkezQ
ismerQsöm kb. 2 hétre, akkor tovább maradnánk. A további útiterv teljesen rugalmas, terveim szerint
október végén jó lenne eljutni Új-Zelandra, ami 2000tmf.December elején hazajövök és március végén
megyek vissza hajót karbantartani és folytatni az utat. Ehhez szintén keresek hajóstársakat, a Polinéz
szigetvilág másik felét, Pápua Új Guineát és a többi szépséget ekkorra tervezem.
Jó szelet (itt van):TT.

Hajónapló, 2013.02.08, Antigua, 145-ik nap (2013-02-09 04:31)
Ma szinte egész nap a számítógépnél ültem. Kati holnap elutazik, nem lesz netje, a telefon pofátlanul
drága, így elQre mindent el akartam rendezni. Délután kimentem intézni a vasárnapi kilépésemet, de a
mostani alkalmazott nem volt olyan készséges, mint tegnapi kolleganQje, gyorsan lerázott, jöjjek holnap.
Gondoltam csinálok néhány fotót, valóban néhány lett, mert kifogyott az akkumulátor. Ez nagyon nagy
teljesítményq, így nem figyelek oda és a legváratlanabb helyzetekben mond csQdöt. Most nem történt
tragédia, mert holnap ismét itt leszek remélhetQleg elintézve a kilépést és egy kis kirándulást is tervezek.
Hogy valami pozitívuma is legyen partra szállásomnak vettem egy üveg chilei rose bort, ami igen jó
választás volt. Itt az öbölben szinte csak magán hajók vannak, érdemes figyelni a manQvereiket. Ráadásul
a típusválaszték is különleges, nincs két egyforma hajó, ami nem igazán mondható el egy adriai kikötQrQl.
Kakukktojásként horgonyoz itt egy motoros hajó is, ami itt igazán nem jellemzQ, csak 120láb felett. A
tegnapi naplómból kimaradt, hogy egy hasonló méretq hajóval mint a Norvik jött egy svájci srác egyedül,
de csak elöl tudta kezelni a horgonyt. Hát nem irigyeltem, nem is gondoltam ez milyen hasznos lesz
nekem, amire együtt beszélt rá Gábor, Lacika és Gyuri. A videómból ki akarom törülni a kártyát, így
átnéztem az összes filmet, sikerült-e lementeni. Persze ezen kicsit nosztalgiáztam is. Szép volt az eddigi
út, de Attila barátom szavai csengenek fülembe: a java most következik.
TT
Pozicióm: 17°00.20’N 061°45.66’W

Hajónapló, 2013.02.09, Antigua, 146-ik nap (2013-02-17 17:05)
El sem akartam hinni, hogy világosban ébredek. Persze tegnap jó sokáig fent voltam, így könnyq az
alvás, amivel szerencsére soha nem volt problémám. Mindig kevés idQ jutott rá, így minden másodpercet
kihasználtam. Mivel tegnap meghiúsult a kijelentkezésem, délelQtt ezt feltétlenül el kell intéznem. Reggel
elkezdtem rendezni a könyveimet, a mediterrán pilotokat hátra tettem, de a Kati nélkül ez soha nem lesz
perfekt. Reggeli, írtam pár e-mailt és már kapkodnom kellett, el ne késsem az office-t. Most a bejelentkezés
kori nagyon kedves hölgy volt szolgálatban, megismert és pillanatok alatt megvolt az alap doksi, már
csak a coustom, az immigration és a kapitányság kell. A vámos mikor meglátott szerintem megijedt, mert
a bejelentkezéskor nagyon nem értettem amit mond, de most minden nagyon perfektül ment, fizetnem
nem kellett. A tegnapi chilei bor jó választás volt, így most megismételtem. Kicsit írnék a hajó ”energia
mérlegérQl”. Illés Balázs barátom, aki a Norvikból írja diplomamunkáját Angliában, ezzel kapcsolatban
több kérdést tett fel. AlapvetQen a napelemek napsütéses idQben biztosítják a hajó energia szükségletét.
Miután itt szinte midig fúj a szél, erre rásegít egy szélgenerátor, de ez igazán csak 20 csomó felett termel.
A hajóban van egy beépített 6kw-s diesel generátor, de ezt az eddigi hajózási területeken nem kellett
használnom, csak beüzemeltük. Itt a charter hajók nagy részén is van napelem, mivel kevés a marina,
és gyakorlatilag mindenki horgonyoz. Az energia mérlegrQl annyit, hogy lassan 20 napja nem voltam
marinában és míg a kijelentkezésem intéztem egy adag mosást megcsináltam az automata mosógéppel az
inverterrQl és most (este 9)is 70 % felett van az aksi kapacitás. KettQig elszöszmötöltem a hajón, közben
úsztam egyet, ”megcsodáltam” horgonyzási stílusát egy Gib See-nek. Mellettem kidobták a horgonyt,
kicsit tolattak és leültek ebédelni tízen. Nagyon rossz helyen voltak,ez késQbb kiderült.
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Én mára egy kicsit sziget járást terveztem, de ebbQl du. egy nagy biciklizés lett. Az utóbbi idQben keveset
sportoltam és bár nem vagyok nagy étvágyú, a pocakom mintha domborodna. Kati szerint ez egy férfinél
negatívum, így sportkúrára kell fogni magam. A mai bringázás maximálisan sikerült, mert szokás szerint
eltévedtem és visszafelé a tengerparti út helyett a nagyon szép, de meredek hegyi utakra tévedtem. Persze
a táj, az emberek lenyqgözQek, de közel 30°-ban az ember a túlélésért küzd. Végül a kifQzdés, ahol már
háromszor elbicikliztem, messzirQl kiabált és mutatta merre van a harbour. Erre szokta mondani Karcsi
barátom, szerencse, hogy nem a felderítQknél szolgáltam. Vele rengeteget síeltem, de a 20 éve gyakran
látogatott pályán is el tudtam tévedni. A lényeg mindig van nálam térkép. Mire visszaértem a Gib See,
össze koccant a szomszéd hajóval, elQrébb horgonyzott, most én lettem veszélyben. Rájuk világítottam,
azonnal mondták arrébb álnak. Persze ehhez kár volt megvárni a vaksötétet, most újhold van, átmentek
az öböl másik felébe. Miután a bringázást túléltem, azonnal úsztam egyet. A víz felfrissített,éhes voltam,
ráadásul útközben minden sütödésnél azt fontolgattam mit ennék, de már nem volt kedvem újra kimenni,
így ”kockáztattam” és olyat fQztem ill. sütöttem, mint soha:sült krumplit. Néhány szem krumplim volt,
ütöttem hozzá két tükörtojást, fejedelmi volt. Ja, a chilei rose szintén.
TT
Pozicióm: 17°00.20’N 061°45.66’W

Hajónapló, 2013.02.10, Antigua, 147-ik nap (2013-02-17 17:12)
Szerettem volna tovább aludni, mivel a Norvikkal ma lesz az elsQ éjszakai utam, ami nagy hajóforgalmú
területen vezet, így alvásról szó sem lehet. Vagy a bringázás volt kevés, vagy az izgalom nagy, reggel
hatkor már rámoltam a hajóban. Kiselejteztem egy csomó prospektust, - persze tegnap újakat hoztam összeraktam két szatyor szemetet, lekértem az idQjárás elQrejelzéseket és kibociztam a partra. A szemetet
elvittem a gyqjtQbe, itt néhány kecske szerintem ebbQl csemegézik, de szerencsére szelídek voltak, biztos
látták, utánpótlást hozok. A dingibe szállva egy kedves angol pár megkért vigyem át Qket a túlparti
étterembe, ami 2-3 perc, körben 5km. Természetesen átvittem Qket, közben pár mondatot beszélgettünk,
nagyon tetszett nekik a Norvik. BQ 100tm (közel 200 km) út állt elQttem, így kora délutáni indulást
terveztem, hogy világosban érjek St. Martinra a Simpson Bay-be. Egykor megebédeltem, majd a fürdést
kihasználva megszabadítottam a Norvikot a kis ”algasörtéitQl”. Indulás fél kettQkor, gyenge hátszélben
motoroztam végig Antigua nyugati oldalán, a csücsökben a korallzátonyok között, gyakorlásként gondolva
a jövQre. Innen a Norvik eddigi legkiválóbb vitorlázása kezdQdött. Ragyogó bQ 15-17 csomós fél
szélben élvezte hajó és hajósa a trópusi naplementét. A Norvik teljesen meg volt táltosodva, lehet,
hogy összeszoktunk? P egy cruiser hajó, nem száguldó típus, de a mostani hét csomós sebességnél
már számolgattam, lehet sötétben érek St. Martinra? A Nap a trópusokon gyorsan zuhan az óceánba
(tengerbe) és hamarosam vaksötét lett. Talán életemben nem láttam ilyen sziporkázó égboltot, ami annak
is köszönhetQ, hogy újhold van, így nem homályosítja el fényével a csillagokat. A radarképernyQn a helyi
kis zivatarfelhQk nagyon pontosan nyomon követhetQk és kis rutinnal és szerencsével kikerülhetQk. Ez
kisebb irányváltoztatással most több alkalommal sikerült is. A bal oldalon, mint gyöngyfüzér világítottak
a távolban a Kis Antillák szigetei. Az Qrségeget, mivel találkoztam néhány ”vad” ötlettel az utóbbi idQben
én osztom be, általában magamra vállalva egy kicsit a kevésbé szeretett részt. Most is így volt, a pilottal
osztottuk meg a feladatot, én voltam többet, kímélvén, nehogy egyedül maradjak. Éjfélig csak a hullámok
vad robaja, az önfeledt száguldás és a sziporkázó csillagok voltak a társaim.
TT

Hajónapló, 2013.02.11, St. Martin, 148-ik nap (2013-02-17 17:23)
Éjfél után az idill folytatódott, bár figyelnem kellett a növekvQ hajóforgalomra nem kispályás résztvevQkkel.
Óriás utasszállító cruiserek, tankhajók, konténerszállítók és ”kisebb” magán yachtok pl. az ”A”, aki 384
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láb. Az éjszakai hajózásban nekem a legnagyobb segítQ eszköz az AIS. Ez egy beépített jeladó, ami a
hajó jellemzQ adatait továbbítja. A vevQn ezeken az adatokon túl a képernyQn megjelenik a várható
legközelebbi találkozási pont távolsága, idQpontja, beállítható riasztás és a környezQ hajók irányvektora.
Olyan mint egy videojáték, de élQben. Kis hajókban ez nem kötelezQ, kevesen is építik be, pedig azt
hiszem az egyik leghatékonyabb biztonságnövelQ eszköz. Az éjszakai hajózás másik fontos segítQ eszköze
a radar. Sajnos az a tapasztalatom, hogy megfelelQ radarreflektorok híján a legtöbb hajó nem, vagy
alig látható. Az általában használatos polikarbonát csQben felfqzött kis alumínium lemezek semmit sem
érnek, ez csak álbiztonságot jelent. Sajnos a jó megoldásnak borsos ára van, ez az aktív radarreflektor.
Be lehet állítani fény és hangriasztásra, de én csak az óceán átkelésen használtam a hangriasztást, mert
nagyon érzékeny és állandóan sípol sqrq hajózási körzetben. Ezzel a sok segítQ eszközzel 16-18 csomós fél
szélben komolyan elkezdtem fontolgatni a hajó lassításának szükségességét. Persze ez nem olyan egyszerq,
mint egy autónál, ahol leveszem a lábam a gázról, vagy a fékre lépek. Fél kettQkor kezdtem el reffelni
a génuát, nem sok sikerrel. Amennyit reffeltem, a szél annyit erQsödött, maradt a 7 csomó. Végül alig
hagytam kint valamit, ekkor lecsökkent a szél, vissza a génua. Négy órakor kapott el az elsQ zivatar,
-láttam a radaron, fel tudtam készülni-, így még csizmát is húztam, horgonyzáskor az utolsó, közben
nem tudom hány. Továbbra is szem elQtt tartottam, hogy ne sötétben érjek a horgonyzóhelyre, amit
gyanítottam zsúfolt lesz. Akkor dobtam horgonyt, mikor a Nap elsQ sugarai kibukkantak a viharfelhQk
mögül. A második nekifutást fogadtam el és most azonnal összeraktam a vitorlákat. ManQver slukk
(megérdemlem), telefon Katinak, szalonnás tojás reggeli és 3 óra alvás. A szél folyamatosan 20-25 csomó,
óránként egy zápor (kell a hajómosás és a víz drága), végül úgy döntöttem csak holnap megyek ki
bejelentkezni és összekötöm egy bringázással. Viszont úsztam egyet, megnéztem a horgonyt, helyesebben
a helyét, mert teljesen elásta magát, nyugodtan alhatok. Most egy kötéllel tehermentesítettem a láncot,
de a technikát csiszolni kell, néha a kötél is pattan. A hajó belseje az átlagosnál sokkal csendesebb a
speciális szigetelésnek köszönhetQen, viszont így az egyéb zajok jobban kijönnek. Az idQjárás elQrejelzést
Tomitól minden nap automatikusan megkapom, de párhuzamosan a Grib file-t is lekérem. A Pactoron
ilyenkor el-, illetve megjönnek a leveleim. Na ez most elég nyamvadtul mqködött, de Zoli barátomtól
megtudtam, hogy a Marinetraffic itt üzemel és látott és a válaszom is elment. Vacsora a Tésztamester kft
jóvoltából sajtos tejfölös a maradékok felhasználásával (és mert gyors). Kicsit tartottam ettQl az úttól,
mert bár szeretek és sokat hajóztam éjszaka, a Norvikkal egyedül ez volt az elsQ ilyen utam. Nagyon
jól ment a hajó, jobban meg lehetett volna hajtani, de egyedül a biztonság elQtérbe került. A majdnem
200km-t horgonyzástól horgonyzásig 17 óra alatt tettem meg, úgy, hogy az elején nem használtam ki
minden lehetQséget (pl. a kis fokot nem húztam fel), és az utolsó öt órában a hajó lassítása volt a fQ cél.
TT

Hajónapló, 2013.02.12, St. Martin, Marigot, 149-ik nap (2013-02-17 17:33)
Reggel borzasztó sokat el tudok szöszölni, mielQtt elindulnék a tervezett programra. Lehet, hogy ez már a
karibi érzés? Otthon egész életemben percre be volt osztva az idQm, de ez nem hiányzik. Ennek a gondolatsornak a folytatásáról, gondolataimról, hogyan élünk,( mármint mi magyarok) írok egy kis magánnaplót,
lehet meditációnak is nevezni, egyszer közreadom. Most a tények. Eddig nem tehermentesítettem a
horgonyláncot, mert nem volt rá szükség. Viszont itt az elmúlt éjjel is erQs változó szél volt, így idQnként
recsegett a lánc. DélelQtt hasonló 20-25 csomós szél volt, így volt idQm ki kísérletezni a legjobb megoldást.
Viszont azt gondolom, egy horgonycsúszásnál komoly hátrány - fQleg egyedül a tehermentesítQ kötél
levétele. Viszont így csend van, de lássuk a programot. Reggel azzal megy el a legtöbb idQ, ha nem
mqködik a Paktor. Így volt ez ma is. Utána a horgonylánc, majd a dingi vízre tétele. Nagyon hullámzott
a víz, megküzdöttem a motor berakásával, pedig legalább ötvenedszer csinálom egyedül. Beraktam a
bringát is, fQleg sportolási megfontolásból. A legfontosabb volt ma bejelentkezni. A lagunában van az
office, de nem tudtam pontosan hol, így találomra bebociztam a nyitható híd alatt olyan szembe szélben,
hogy csuromvizes lettem.A lényeg, második nekifutásra sem találtam meg a vámhivatalt a dingivel, így
jobbnak láttam a bringával próbálkozni. Ez gyors sikert hozott, kifizettem 40 US $-t és beléptem Saint
Martinba. BQ 2.5 órám maradt sötétedésig, így gondoltam elbringázok Marigotba, a francia oldalra,
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mert visszafelé BVI-rQl itt állnék meg. Azért itt is voltak kisebb nagyobb emelkedQk és már majdnem
feladtam, de mivel még volt idQm tekertem tovább a nem éppen országúti túrázásra tervezett hajósbiciklit.
Az eddigi karibi utam legérdekesebb látványosságát hagytam volna ki. Marigotban a ”négy elem fesztivál” volt, ezek a föld a víz a levegQ és a tqz, de erre nem esküszöm, mert a franciát csak itt kezdem
csipegetni. Fantasztikusan látványos volt, legmegragadóbb, hogy a résztvevQk szemmel láthatóan élvezték
, maguknak csinálták. Kicsit irígykedve gondoltam végig, a mi stresszes kis országunkban mikor jön el a
hagyományok ilyen önfeledt ünneplésének ideje. Kihasználva a bringámat a kis városkában megkerülve a
felvonulókat kétszer néztem végig a látványosságot. A zenét a táncosokat kísérQ két kamionról élQzene
szolgáltatta, maguk a felvonulók is doboltak, és a négy elemet jelképezQ jelmezeket viseltek. A végén a
tqz már elég erotikusra sikerült, de nekem tetszett. Amit nagyon sajnálok, hogy se fényképezQt, se videót
nem vittem, pedig szinte mindég nálam vannak. Nincs mese keresnem kell egy újabb fesztivált. Visszafelé
csak kicsit tévedtem el, persze semmilyen térkép nem volt nálam. Mivel Marigotban minden be volt zárva,
egy közeli supermarketben vettem néhány apróságot. Az árakat csak tájékozódásképp írom le, sajnos
otthon soha nem vásároltam, de azért azt hiszem ezek már magas árak. Két db vöröshagyma kilója
1100ft, két kg krumpli 700ft, egy baguette 350ft, négy danon yoghurt 900ft. A BVI-n az árak azt hiszem
még magasabbak lesznek, szerencse, hogy viszonylag keveset eszem, és utána irány megint dél. A dingivel
szerencsésen kibotorkáltam a lagunából, a lemenQ nap utolsó sugarainál elég fáradtan másztam fel a
Norvikra. Megint van hold, vékony kis sarlója folyamatosan hízni fog az elkövetkezQ éjszakai útaimon.
TT

Hajónapló, 2013.02.13, St. Martin, 150-ik nap (2013-02-17 17:39)
Ma van az eddigi legkisebb unokám, Panni 2 éves szülinapja, a gondolataim egész nap körülötte jártak.
Vajon milyen élete lesz, ebbQl mennyit látok? Na ,de most maradjunk a Karibon. A tegnapi nap a
derekamnak sok volt, így a reggel nehezen indult. Kicsit a lustaság is közrejátszott, hogy egy reggeli úszás
helyett , inkább olvasni kezdtem. Átnéztem egy csomó papíromat, a pilotkönyvben megtaláltam több
keresett üzletet, de a sehogy sem akaródzott kimennem a partra. Végül eldöntöttem maradok a hajón,
készítek vacsorát, kicsit úszkálok, és hallgatom a helyi rádiót.
VacsorafQzés közben kopogtak a hajóm oldalánál. Kinézek ki ismerQs lehet, de nem ismerQs volt, hanem
a Coast Guard, egy hatalmas fekete ribbel öt fekete legény. Mondtam nekik, épp fQzök elzárom a gázt.
Ez 3 másodperc volt és mire kibújtam a kabinból hárman már otthonosan a kockpitben ültek. Elkérték
a papírjaimat, az útlevelem és végigkérdezték a szokásos riportot. Minden rendben volt, Qk is nagyon
udvariasak voltak, köszöntek, és amilyen gyorsan jöttek olyan rutinosan visszaugrottak a hajójukba és
elmentek. Már vacsorázás közben az ügybQl azt a tanulságot vontam le, bár macerás ez a ki-beléptetési
procedúra, jó, ha rendben vannak a papírok.
TT

Útiterv, 2013.02.19 (2013-02-19 18:51)
A Vitorlázás Magazinban megjelent cikkem utáni nagy érdeklQdésre való tekintettel az alábbi a Norvik
tervezett útja.
Az úti elképzeléseim rugalmasak, alkalmazkodik a mindenkori társak elképzeléseihez, lehet rohanni, de
kényelmesre is venni, viszont az ”idQablakot” figyelembe véve egy általános útiterv vázlata a következQ.
Most US Virgin Szigeteken vagyok Viktor fiammal és amerikai barátaimmal. Pk február 23.-án utaznak
haza, tehát 24.-tQl lehet csatlakozni. Martinique-ra megyek vissza kb. március 10.-ig, de ha a következQ
szakaszra elQbb van jelentkezQ, 1 hét alatt ideérek.
Martinique-ról minél elQbb el kellene indulnom dél felé Santa Lucia, Saint Vincent, Grenada irányába.
Ez 10-12 nap (március vége). Innen egy nagyon különleges út a venezuelai offshore szigetek, majd az
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ABC szigetek következnek, ami Csák Attila barátom (80 liter alatt a föld körül) útjuk egyik legszebb
része volt. Ez is kb. 2 hét, április közepe.
San Blas, Panama átkelésig kb. 3 hét, április vége.
Várhatóan e terv szerint április végén tudunk átmenni a csatornán.
Panama Galapagos, itt néhány napot töltenénk. Május második fele.
Irány Marquesas. Ez 3000 tmf, min. 30 nap.
Innen megint egy csoda kezdQdik, Katit ide csábítom 7-8 hétre, de ide a legdrágább a repülQjegy.
Tahititól Bora Boráig nagyon polinéz ráérQ stílusban szeretnék vitorlázni. Tahitire van jelentkezQ
ismerQsöm kb. 2 hétre, akkor tovább maradnánk. A további útiterv teljesen rugalmas, terveim szerint
október végén jó lenne eljutni Új-Zelandra, ami 2000 tmf. December elején hazajövök és március végén
megyek vissza hajót karbantartani és folytatni az utat. Ehhez szintén keresek hajóstársakat, a Polinéz
szigetvilág másik felét, Pápua Új Guineát és a többi szépséget ekkorra tervezem.
ÉrdeklQdés:
Tóth Tamásné
totht@budapest.hu
tel: +36 20 925 2825
TT.

Hajónapló, 2013.02.14, St. Martin, 151-ik nap (2013-02-28 20:38)
Reggel elszállt az AirMail program, mindent lekapcsoltam, újra indítom, semmi, nem nem kapcsolja be
a Pactort. Délig szórakoztam vele, nem sok sikerrel, tanácsadóimat sem tudtam elérni. Megebédeltem
és átbociztam a laguna bejárathoz. Itt van a szemétkonténer es a vám-immigration. A kijelentkezéskor
fizettem 7 $-t, itt a horgonyzásért és a szemétlerakásért is fizetni kell. Ezután elmentem a Budget
Marinába körülnézni, de csak lobogókat vettem. Utána kisbevásárlás vissza a Norvikra, összepakolás és
délután 5-kor indulás a Virgin szigetek felé. Eredetileg Donnal és Vikivel St. Thomason találkoztam
volna, ez USA, de saját hajóval vagy a hagyományos turista vízummal (ami nekem rég lejárt), vagy úgy
lehet belépni, hogy komppal vagy repülQvel oda-vissza jegyet veszek, ezt bemutatom és akkor 90 napig
ki-be hajózhatok. Ez drága és túl bonyolult, ráadásul a brit oldalon szintén ki és be kellene jelentkezni.
Ezért az utolsó pillanatban Viktor átcsekkolta a jegyét a Tortola melletti Beef Island reptérre, Don pedig
átkompozik St.Thomasról. Így most a cél Tortola West End. Nagyon kellemes esti hajázás 16 csomós
szélben génuával. Végre van egy kis hold az éjszaka közepéig, a pilot jól mqködik, de aludni nem lehet,
nagy a hajóforgalom.
TT

Hajónapló, 2013.02.15, BVI-Tortola, Shoper’s Hole, 152-ik nap (2013-02-28 20:52)
Szerencsém volt, egész éjjel egy swell sem volt. Hajnalban már látszottak a BVI szigetei, Gorda elQször. A
reggel meghozta a swelleket, körben zuhogott a fekete felhQkbQl, felkészültem a zivatarra. Ilyen szerencsém
ritkán van, mind elkerült miközben néhány 100 méterre tQlem zuhogott a trópusi zápor. 11-re értem
Shoper’s Hole-ba, 20-25 csomós szél- a bójára kötés egyedül esélytelen volt. Az egész öbölben bóják
vannak telepítve, csak a bejáratnál van némi horgonyzó hely. Itt dobtam horgonyt 20 méteres vízben 2-3
másik hajó társaságában.
c 2013 www.norvikinfo.com

253

BlogBook

4.2. February

A talaj kitqnQ a horgonyzáshoz, a Rocna horgony remekül fog és a 70m kieresztett lánc a maga 270 kg-val,
nyugodt éjszakát biztosít.
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Az erQs szélben semmi kedvem nem volt az öblön végigdingizni, aludtam pár órát, kajáltam fürödtem a
továbbra is csodálatos Karib tengerben, telefonáltam, sajnos a Pactor továbbra sem mqködik, igaz, idQm
sem volt vele foglalkozni.

–
Pozicióm:18°23,16’N 64°42,206’W

TT

Hajónapló, 2013.02.16, BVI-Tortola, Shoper’s Hole,153-ik nap (2013-02-28 20:58)

Reggel kidingiztem a Coustom-Immigration Office-ba intézni a bejelentkezésemet, ami a Ferry dock mellett
van.
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A vámosnak meg kellet mutatnom a hajóm, ami jó messze horgonyzott az öböl végén. Szokásosan
gyorsan végeztem, ezután átmentem a marinába helyet rendelni. Elég drága (60 $), viszont van hely.
Visszamentem a hajóra, felhúztam a horgonyt és rádión bejelentkeztem a dockmesterhez. Mondtam
egyedül vagyok, így nagyon jó szél alatti helyet adott, ráadásul ez segédpontonos kikötQ, könnyq volt
beállni. A dockmesterrel mindjárt összehaverkodtam, mikor mondtam neki, én építettem a hajóm, a
szokásos raszta üdvözléssel köszöntött. Meséltem az eddigi utamat és megkérdezte a Fekete tenger
tényleg fekete-e.
Igyekeznem kellett a pakolással takarítással, mert este jön Don, holnap pedig Viki.
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Délután kopogtak az hajón és egy kedves magyar lány Kriszta látogatott meg.Mint kiderült ott lakik,
ahol horgonyoztam, észrevette a magyar lobogót, látta mikor bejöttem a marinába és itt megkeresett. P
itt egy angol családnál dolgozik, tanítja a kisgyereküket. Jót beszélgettünk, már a mólón búcsúztunk,
mikor megjött Don, amerikai barátunk. Gyorsan becuccoltunk, rengeteg praktikus ajándékot hozott és
nagyon sok kaját. Este meghívott vacsorázni, finom halat ettünk, jó borral. IdQben lefeküdtünk, mert
holnapra nagy vitorlázást tervezünk.

TT

Hajónapló, 2013.02.17, BVI-Tortola, 154-ik nap (2013-02-28 21:13)

Reggel csináltunk egy gyors készletfeltöltést a Marina super Marketben, ami kb. 60 méterre volt a hajótól.
Fél 11-kor indultunk 15-20 csomós szélben. Donnal óriásit vitorláztunk, végre újból egy gyakorlott tengeri
vitorlázó partner. Végig krajcoltunk, a Norvik megmutatta,mit tud.
c 2013 www.norvikinfo.com

257

BlogBook

4.2. February

Alkonyatkor értünk a reptér melletti horgonyzóhelyre. Viktor gépe este nyolckor jött, így sötétben
mentünk ki a dingi dockra. Sajnos rásodródtunk a kövekre és a motor megint beadta az unalmast. Én
már a parton vettem észre, hogy elfelejtettem papucsot húzni, így mezítláb sétáltam az öt percre levQ
reptérig. Viki nagyon sokára jött egy hátizsákkal, a csomagja elveszett. Nem volt ideges, nem elQször
történik vele. Felvettek egy jegyzQkönyvet és közben kiderült a csomag San Juanban maradt, az utolsó
géppel küldik, reggel felvehetjük. Don megküzdött az evezQkkel, mire visszaértünk a Norvikra. Szerencse,
hogy inkább bóját vettünk, mivel a kevés horgonyzóhely szokásosan az öböl bejáratánál van, lehet sose
értünk volna oda. A cokpitban jót beszélgettünk rumpunchozás közben.
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VikitQl megkaptam a családi ajándékot szülinapomra egy mini iPad minit. Hát erre nem számítottam és
teljesen meghatódtam milyen figyelmes gyermekeim vannak, nem kell a laptoppal küzdenem, ha a parton
netezni akarok. Ráadásul egy vízmentes tokot is kaptam és teljes Karib és Dél-Amerika térképet, tovább
növelve a hajózás biztonságát.Mikor mindenki lefeküdt én még sokáig szórakoztam az újabb játékommal.
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Pozicióm:18°26,78N 64°31,891W
TT

4.3

March

Hajónapló, 2013.02.18, BVI–Gorda, 155-ik nap (2013-03-01 17:47)

Reggel korán keltünk, mert sqrq a program. Viktor gyakorlott utazó, az idQátállást észre sem vette. Fél
nyolckor már a reggelit készítette, tortillát sonkás rántottával töltve. Engem bántott, hogy kinyírtam a
dingi motort, így egybQl nekiestem a javításnak. Szerencsére csak a törQcsapszeg tört el, végezve a dolgát,
de a fQ bqnös még mindig egy horgászelQke darab volt, amit még Deshaies-ben szedhettem fel, ettQl ált
le a motor. Mire elkészült a reggeli én vidáman jöttem vissza a próbaútról, így Don és Viki motorozva
mehettek ki a partra. Meglett a bQrönd és máris indultunk Gorda szigetre. Totál szembe szél volt, így
Viktorra tekintettel motoroztunk. Mivel Biras Hillnnél szabad bóját nem találtunk, ma én fizettem, így
horgonyoztunk.
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Don 25 éve vitorlázott itt, Viktor érezve a nosztalgia hangulatot mindannyiunkat meghívott egy tengerparti
étterembe vacsorára. Mikor a programot szervezte, Viki úgy jellemezte a helyet, ez a paradicsom.
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Igaza volt, a Virgin szigetek az amerikai álom része.
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Visszatérve a Norvikra a mai ajándékom, Katitól egy mqholdas telefont kaptam. Teljesen el voltam ájulva
a meglepetéstQl, erre végképp nem számítottam. Mondtam is Vikinek, ha minden nap ilyen meglepetés
ér, lehet nem bírja ki a szívem. A telefont Viki az USA-ban rendelte nagyon kedvezQ percdíj elQfizetéssel
fél áron, mint otthon.
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Pozíciónk: 18°29,720’N 64°21,595’W
TT
264

c 2013 www.norvikinfo.com

4.3. March

BlogBook

Hajónapló, 2013.02.19, Gorda, 156-ik nap (2013-03-02 08:10)

Reggeli után indultunk Gorda legfQbb nevezetességéhez a Bath-ra.25 csomós szél, Viki hQsiesen
bírja.Próbáltunk permittet venni, amivel a bójákat használhatjuk a nemzeti parkokban, de itt sem
sikerült, így lemondtunk róla.
A Bath fantasztikus, ezt látni kell, beszéljenek a fotók.

Csak bójára szabad állni, helyesebben most arra sem, mivel a parton fent volt a vörös zászló, se fürdeni,
se mooringra kötni nem szabad.
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Fürdeni senki sem fürdQt, de a bóják telve voltak, így mi csak egy speciális bójára köthettünk, bízva a
szerencsében, hogy nem jön a használója. A dingit lerakni és a motort felszerelni igazi kihívás volt, de
sikerült és kidingiztünk egy védett homokos strandra.
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A dingiknek külön dingi mooring van kialakítva, innen csak úszva lehet kijutni a partra, ahol egybQl
megütötte a fülünket a magyar beszéd. Mint kiderült Bossányi Zsolt magyar csapatával találkoztunk,
most jöttek és két hetet töltenek a Vigin szigeteken.
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Jót beszélgettünk, foto, amit várunk a veblapra, majd a Bath végigjárása.Sajnos pénzt elfelejtettünk hozni,
így nem gazdagíthattuk a koktail bár tulaját. Mire mi és a dingi helyére került, igazi sportteljesítmény
volt. Ekkor jutott eszembe, hogy Zsoltot megpróbálom rádión hívni de valószínq nem volt bekapcsolva, én
meg elfelejtettem ezt mondani a magyar csapatnak. Remélem hasonlóan jól érzik magukat a BVI- mint
mi. Megválva szép sárga bólyánktól a közeli Salt Island-re vitorláztunk, ahol szintén nem volt szabad
bója, így szokásosan horgonyoztunk.
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Pos:Lat18°22,969’N Lon64°30,933’W

TT

Hajónapló, 2013.02.20, Cooper Island, Norman Island, 157-ik nap (2013-03-02 08:53)

A mai napot snorkelezéssel töltjük, mégpedig három különbözQ helyszínen. Reggel a Cooper Islandon
kezdtünk egy korallokkal teli öbölben, rengeteg hallal. LenyqgözQ volt a halgazdagság, a sok számomra
ismeretlen színes csoda. Szép idQ volt, így sok fotót is tudtunk készíteni.
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Délben a Rhone Marine Parknál, Salt Island mellett búvárkodtunk. A Rhone hajó tragikus sorsát 1867ben egy hurrikán okozta és a gyönyörq hajó a parti sziklákon pillanatok alatt a hullámok martaléka lett.
Szomorú, hogy szinte hajszálon múlt, hogy kimeneküljön a szigetek közül, de így a legénység nagy része
odaveszett. Én mindig alázattal vegyes meghatódottságot érzek ezen hajótragédiák sorsán. A hajó hátsó
része van a sekélyebb vízben, jól látható sok szerkezeti eleme.
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Délután harmadik snorkelezésünk a Privater Bay barlangoknál a Norman Island DNY-i csücskénél volt .

Itt Viktort elvesztettük és bár felnQtt férfi és jó úszó, elég ideges voltam, mire megkerült.
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A fotók remélem visszaadják a dús programokkal teli nap hangulatát.
Norman Islandon bójára kötöttünk, mert csak itt volt hullámoktól védett hely és estére steak grillezést
terveztünk, ami különlegesen finomra sikerült a Viki által készített ízletes körettel. Közben Don kiapadhatatlan forrásból kínálta a ”pain killer”-t.
Pos.Lat.18°19,042’N Lon.64°36,996’W.
TT

rHajónapló, 2013.02.21, St. John, 158-ik nap (2013-03-02 18:06)

Reggel St.John-ra vitorláztunk, ami nem éppen legális, mivel ez már USA sziget. Egy kis korall zátonyt és
egy gyönyörq homokos strandot látogattunk meg snorkelezve, ”kijátszva” az éber parti Qrséget. St. John
nemzeti park, a Rockefellereknek köszönhetQen, akik megvásárolták, majd nemzeti parkká alakították és
visszaadták a kormánynak. Ez szép gesztus, jó lenne nálunk is sok hasonlót látni. A parton egy nagyot
sétáltunk, a strandon hagyva felszerelésünket .
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Vikire rákérdeztem, ezt nem lopják el? Õ nevetve csak annyit mondott: apu, ez Amerika.
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És persze mindenünk megvolt. Mikor visszaúsztunk a hajóra a VHF rádión bemondták, bálnákat láttak
St.John és Jost Van Dyke sziget között. Viktor egybQl belelkesült, Qt mindig nagyon érdekelte a természet
a benne élQ kincseivel és félúton fel is fedezett néhány tömörülQ hajót. Rádión rákérdeztünk és valóban
ott volt két bálna. Persze azonnal arra fordultunk és bízva a vitorlázás csendességében egészen közel
tudtunk menni a hozzájuk. Sajnos nagy volt a hírverés, így egy csomó vízi taxi, motoros yacht jelent meg
harsány közönségével. A bálnák nem zavartatták magukat, pedig idQnként tíz hajót is megszámoltam
körülöttük. Jó másfél órát kQröztünk mi is csodálva ezeket a hatalmas teremtményeket.
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Jost Van Dyke sziget Litle Bay horgonyzóhelyen terveztük az éjszakát. A kis bálna kitérQ ellenére még
világosban érkeztünk, de szokásosan már nem volt szabad bója, amit nem is bántam, mivel itt az öbölben
a horgonyzáshoz is hagytak kedvezQ helyet. Ez egy pici öböl egy úgynevezett szuper markettel, amit a
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kedvünkért kinyitottak -kenyeret és sajtot vettünk- és két oldalt vendéglQk, egyben szuvenír boltok az
egy éjszakás vendégeknek. Mi is egy ilyen vendéglQbe ültünk be, mivel Viki holnap este már utazik haza,
nagyon kedveskedni akart és lobstert rendelt, 1kg-sakat.

Persze elQtte volt leves is, így csak a felét tudtam megenni, a többit elvittük reggelire. A bárpultnál
az italkészítés önkiszolgáló alapon ment, ebben Don jeleskedett megfelelQ mennyiségq ”pain killer”-rQl
gondoskodva.
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Vacsora közben a vendéglQ mólójához, amit dingi docknak gondoltunk beállt egy kb. 120 lábas motoros
yacht, persze elQtte az ott levQ dingiket átkötötték. A bQséges koktél kínálat ellenére visszataláltunk a
Norvikra, ahol kellemes beszélgetés közben elkortyolgattuk esti whisky-nket. Nem kellett altató.
Pos:Lat.18°26,398’N Lon.64°43,759W.

TT

Hajónapló 2013.02.22, Soper’s Hole, 159-ik nap (2013-03-03 06:28)

Mi mást is reggelizhettünk, mint lobstert rántottával. Nagyon finom lett érdemes volt elhozni. Közben Viki
leltárt csinált, miben tudna még segíteni. Így reggeli után a groszba beraktunk két hiányzó latnit, sajnos
ezek eléggé fogynak, a génuán megragasztottunk egy szakadást és a kamerából a filmeket átmásoltuk.
10.30-kor indultunk Petit Jos Van Dyke-ra. Itt a horgony többszöri próbálkozásra sem fogott, valószínq
vékony a homokréteg, alatta szikla van, ezért én a hajón maradtam.
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Ebédre Viktor finom halat sütött, majd indulás Soper’s Hole-ba.
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Fél négyre kötöttünk bójára, Viki nagyjából össze volt pakolva, negyed ötkor kivittem a taxi állomásra.
Fix tarifa van 50 $ a reptér (elég messze van). Hát összeszorult a torkom, mikor a taxi eltqnt Vikivel,
hasonló érzés volt, mint 15 évvel ezelQtt, csak fordítva. Akkor Viktor repült el 16 évesen cserediákként
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az USA-ba tanulni, most én maradtam itt, Q hazarepült családjához. Nagyon rövid volt ez az együtt
töltött nem egészen öt nap, de felejthetetlen. Viktorral majdnem egy éve nem találkoztam, látogatása
nagy meglepetés volt és nagyon-nagyon jól esett.
Visszatérve a hajóra Donnal zenét hallgattunk, beszélgettünk, Q is búcsúzott a Karibtól. Este a parton
könnyq vacsorát ettünk sok salátával és egy kis sörrel. A hajón a szokásos esti whisky és alvás. Éjjel
egyszer esett az esQ, be kellett csukni az ablakokat.
Pos.Lat.18°23,160’N Lon.64°42,260’W.
TT
mila (2013-03-03 14:50:45)
Látom a grill is felkerült a korlátra :)

Hajónapló, 2013.02.23, Soper’s Hole, 160-ik nap (2013-03-03 06:35)
Reggel Don gyorsan összecsomagolt és kiment zuhanyozni a marinába, de nem volt víz. Rádión kell
bejelentkezni tankolni, de csak 9 után kerültünk sorra. Vettem 92 US gallon gázolajat 455 $-ért és 120
gallon vizet, amit igen nagyvonalúan mértek 30 $-ért. Így megint tele volt a hajó és visszaálltunk a bójára.
Ezután míg én lent rendeztem a dolgaim, Don szólt, keres egy magyar fiatalember. Mint kiderült Qk San
Francisco-ból jöttek charterozni és a maradék étel és italukat felajánlották, amit örömmel elfogadtam.
Tisztelet a kivételnek nem sok felajánlást kapok, ezért különösen jólesik a támogatás. Negyed tizenegykor
kivittem Dont a ferry terminálra. A komp egy óra késéssel ment el, remélem barátunk eléri a repülQt
(elérte, de a gép is késett, így a csatlakozást lekéste Atlantában és csak másnap ért haza).

Közben a mosógép kimosott egy adagot (inverterrQl, több mint egy hónapja nem voltam parti áramon),
kiteregettem, kicsit írom a naplót, közben takarítok, elsQként a hqtQt olvasztom le. Kipróbáltam a rumot
colával. A rum se volt kevés, de a cola nekem túl sok, így éjjel háromig olvastam. Este Krisztát meghívtam
a hajóra egy italra, együtt átálltunk horgonyra, amibQl az együtt azt jelenti, Q odaadóan figyelt. Sok
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érdekes dolgot mesélt magáról, dolgozott Németországban és Ukrajnában önkéntesként és persze az itteni
életrQl. Kilenckor visszavittem egy privát dingidockra, vasárnap az angol családdal kirándulnak Jos Van
Dyke-re. Szeptemberi indulásom óta összesen nem találkoztam ennyi honfitársammal, mint BVI-n.
TT

Hajónapló, 2013.02.24, Soper’s Hole, 161-ik nap (2013-03-03 06:44)
A tegnapi kólázás jobban megviselt, mintha csak piáltam volna. Azért reggel mostam egy újabb szériát,
de a nagyon erQs szélben rossz volt teregetni. Délben kimentem vásárolni. ALMATERMESZTPK
FIGYELEM! Egy darab alma (megmértem, 20dkg) 300Ft (1,4 $). Darabra árulják, az ár nincs kiírva,
de tudtam, hogy drága. Nagy csalódás a Karibon, hogy a zöldség és a gyümölcs is drága és silány a
választék, nincs termQföld, nincs termelQ.

TT

Hajónapló, 2013.02.25, Soper’s Hole, 162-ik nap (2013-03-03 06:48)
A viszonylag nyitott horgonyzóhelyen is nyugodt volt az éjszaka, így nagyon jót aludtam, bepótolva az
elQzQ napi kólás olvasást.
DélelQtt fQztem egy nagy adag paprikás krumplit. Konyha mqvészetemben hatalmas áttörés, hogy
örömmel fogtam neki a fQzésnek a biztos siker tudatában. Délután kijelentkeztem (5 $), vettem kenyeret
és két üveg bort, valamint a dingihez 5l benzint.
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A Norvik Virgin szigeti kalandjairól, személyes véleményemrQl elkezdtem egy cikket írni, de holnap nagy
menet vár rám.

TT

Hajónapló,

2013.02.26,

Soper’s Hole,

Norman- és Peter Island,

163-ik nap

(2013-03-03 06:52)

Kati fél hétkor hívott, azt hitte korán indulok. St. Kitts a cél, légvonalban 130tmf. Próbáltam mindent
elpakolni, mivel éles menetre számítok. Levettem a dingi motort, a dingit felhúztam a darura, egy gyors
lubickolás, fél tízkor indulok. Magamban elmosolyodok egy csomó feladaton, amit most egyedül kell
megoldanom pl.dingi motor le-felszerelése, hogy ezt sokszor hárman, volt hogy négyen oldottuk meg.
A szükség nagy úr és jó tanítómester. Az egykezes vitorlázás az igazi manQver tréning, persze nem a
csapatmunkára. Az elQrejelzés északias keleti szelet jósolt, ezzel legrosszabb esetben motorlázva eljutok
St. Kittsre. A BVI-n nagyon jól éreztem magam, ez egy merQben más Karib, mint többi, nem kevésbé
kedves és izgalmas sziget, ha a gondviselés is akarja, a búcsú nem végleges.
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Ugyanott, ahol bejöttem a Norman- és Peter Island között hagytam magam mögött a Virgin szigeteket.

Megcsináltam a routot, 30°-os látszólagos szélre motorlázva a kellemetlen szembe hullámzásban
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megebédeltem a maradék paprikásból és felkészültem egy vizes menetre. Tegnap volt telihold, ebbQl
elQször semmit nem lehetett látni, mivel teljesen befelhQsödött, éjfélig négyszer áztam el. Fontos a jó ruha,
cipQ, csizma, így nem volt kellemetlen, de lehetett volna jobb is. A keleti szélbe inkább csak beleérezni
lehetett az északiasságot, amit jósoltak, de egyenlQre tartottam a rottát.
TT

Hajónapló, 2013.02.27, St. Marteen, Simpson Bay, 164-ik nap (2013-03-03 07:00)
Éjfélre eltqntek a felhQk, ragyogott a telihold. Az utolsó esQnél teljesen leállt a szél, így levettem a
vitorlát, majd fél óra múlva feltámadt, ekkor újra felhúztam az egyre inkább erQsödQ keleti szélben.

Ez egyre inkább erQsödött, 20-25 csomó között fújt, így egy gyors menetben kezdtem reménykedni, ami
hiú ábrándnak bizonyult, mert sajnos befordult dél-keletire, így a rottán egyre lejjebb csúsztam. Ekkor
rájöttem, hogy St. Kitts-re estig csak egy 20 csomós északi széllel érnék, ami teljesen valószínqtlen, így
csapást váltottam és megcéloztam St Marteent, ami amúgy is alternatív célállomás volt. Reggel hétkor az
autopilotom sztrájkba kezdett, ami elég kellemetlen hír, de legalább a kormányzás frissen tartott. Sabat
elhagyva sikerült úgy beállítanom a vitorlát, hogy rögzített kormánnyal lefekhettem a cokpitban és St
Marteenig csak néha kellett a kormányhoz nyúlnom.
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Le is égett a szemhéjam a szemem ”pihentetésétQl”. Délután négyre értem a Simpson Bay-be, ami
szokásosan dugig volt, így csak a reptér oldalon találtam biztonságos helyet, ami nagyon nyitott, így a
nyílt vízrQl bejQvQ döghullámok rendesen billegtetik a hajókat. Katit mindjárt felhívtam és a Pactor
modemmel elküldtem néhány mailt, egyben megkaptam az otthoni üzeneteket. Most nagyon jó volt a
terjedés azonnal mqködött. Tegnap óta alig ettem, sütöttem három tojásból tükörtojást (kettQt szoktam),
szokásos esti lubickolás és egy nagyon mély pihi.

TT

Hajónapló, 2013.02.28, St. Marteen, Simpson Bay, 165-ik nap (2013-03-03 07:02)

Hajnali négykor felébredtem, mert a szemembe sütött a Hold. Nem tudtam azonnal visszaaludni, kicsit
írtam az elmaradt hajónaplót, végül ötkor visszaaludtam hétig. Hát ez egy elég billegQs horgonyzóhely
használom az edényfogót, miután az ajándék British Navy Pusser’s rumom majdnem áldozatul esett az
ugrálásnak, mert a konyha pulton felejtettem.
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Rámolás közben az elsQ részben némi fenékvizet találtam, sejtésem szerint a horgonylánc bevezetésénél
kaptam annyi vizet a két nap alatt, amit a lánckamra kivezetés nem volt képes elnyelni. Eközben jöttem
rá, hogy a fenékvíz szivattyú szintkapcsolója nem mqködik, ami már az elsQ fürdQszobánál is elQfordult,
azt hiszem ezek a szintkapcsolók nem megbízhatóak. Mindenesetre nQl az elvégzendQ feladatok listája.
Délután kimentem bejelentkezni és az immigration irodában láttam a hirdetését a mostani St Marteen
regattának, ezért ilyen zsúfolt az öböl.
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TT

Hajónapló, 2013.03.01, St. Marteen, Simpson Bay, 166-ik nap (2013-03-03 19:03)

Jó leírni, a márciusi dátumot, a tavasz hónapját, bár nekem nem volt tél. Reggel megnéztem a mezQny
indulását, gyönyörq volt.
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Utána egész nap rámoltam, nem jutottam el a hajósboltba se amit terveztem, viszont este utolértem
magam az elmaradt naplóban.
Pos. Lat18°2,092’N Lon.63°6,071’W

Somogyi Zoltán (2013-03-07 09:26:38)
még mindig nagyon szép a hajód -:))) na meg a hely is ahol jársz. jó szelet: zoli

Hajónapló, 2013.03.02, St. Marteen, Simpson Bay, 167-ik nap (2013-03-03 19:17)

Mivel minden elQrejelzés délies szelet prognoztizált, a hétvégét St Marteen-on töltöm. Várhatóan kedden
indulok St. Kitts-re. Reggel a frissülQ szélben elrajtolt a St. Marteen Regatta mai futama tízkor. Bár sok
dolgot terveztem, nem hagyhattam ki ezt az óriási látványosságot, ami a rajtot jellemezte. Már írtam,
milyen nyitott a horgonyzó helyem, ami csak a tevékenységekben zavar, de egy utolsó pillantással a partra
indulás elQtt találtam egy kis helyet a védettebb oldalon. Azonnal motor indít, horgony fel és átálltam az
öböl déli oldalára. Második kísérletre is kicsit közel voltam egy kanadai katamaránhoz, de nem volt több
hely.
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Utána irány a két nagy hajósbolt a lagunában. Az egyik katalógusában megtaláltam a szinte egyetlen
pilotkönyvet a Dél- Csendes-óceán horgonyzóhelyeirQl, amit Csák Attila barátom ajánlott. Viki használtan
(nem adják ki), megszerezte nekem az A-B-C szigetek pilotkönyvet, így Új Zéland-ig, ill. Dél Ausztráliáig
megvan minden pilotkönyv, a térképek hazáig. Innen átdingiztem a Budget Marinába, vettem egy
Venezuela és Grenada lobogót és elkezdtem alkudni egy Fortress farhorgonyra. Két üres gázpalackom van,
elég rondán néznek ki, de remélem meg tudom töltetni. Visszatérve a Norvikra, már messzirQl láttam,
elment az egyik szomszédos hajó, ki se pakoltam a dingibQl, motor indít és a szomszédos katamarántól
biztonságos távolságra horgonyt dobtam , ma immár harmadszor. A várható déli szél miatt is érdemes volt
átállni és Qszintén szólva a napi többszöri hanyatt esés sem hiányzott, mint az elQzQ helyen. A délután
a palackok csiszolásával telt, ami elég ronda munka, fQleg hajón. Holnap lefestem Qket. Visszafelé még
beugrottam a két napja felfedezett kínai szuper-marketbe és hétvége lévén kicsit elcsábultam. Vettem
borjú steak-et, ananászt, egy üveg bort, stb. Akik ismerik konyha mqvészetem hiányosságait, most
figyeljenek! Vacsorára a grillel médium steak-et sütöttem, köretnek spenótot készítettem, óh, csak rosé
bor volt hozzá!
HétfQn megint steak lesz, mert két adagos volt a legkisebb kiszerelés.
Holnap
reggelire a maradék spenóthoz sütök két tükörtojást. A történethez tartozik, hogy a receptért felhívtam
Vikit. Mindezt csak azért írtam le ilyen részletesen, hogy a hozzám közelálló barátaimat megnyugtassam
szakácsnQ nélkül is van élet a hajón.
TT

Hajónapló, 2013.03.03, St. Marteen, Simpson Bay, 168-ik nap (2013-03-05 20:58)
Bár vasárnap van, ha holnap meg szeretném töltetni a gázpalackjaimat, kicsit elfogadható állapotba
kell hoznom Qket. Így egész de. csiszoltam festettem, mondhatom elég ”néger” munka volt, fQleg hajón.
Délben fQztem egy nagy adag krumplifQzeléket és kalóriát pótolandó, három részletben megettem, mindig
friss tükörtojással. Délután megérkezett a St. Marteen regatta mezQnye.
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Rotorman egyik idézetébQl ”nincs félelmetesebb látvány, ha egy charterhajó lógó horgonnyal közeledik.
Megtapasztaltam van, mikor egy több száz hajós regatta adrenalinnal felfqtött mezQnye próbál a max.
15 horgonyzóhelyen osztozni. A tQlem öt méterre horgonyozni próbáló 50 lábas amerikai hajó szkipere
arról, akart meggyQzni, hogy majd a széllel messzebb fordulnak .Lementem a kabinba, mire visszajöttem,
megnyugodva tapasztaltam, gyQzött a józan ész, átálltak a szélfutta oldalra, ahol elQzQleg én is horgonyoztam. Az este nem a csendes meghitt vasárnapi hangulatban telt. ElQször 1000 W-al méltatták a
regatta résztvevQit, kb. két órán keresztül, gondolom mindenki kapott valamilyen díjat, Utána éjfélig
diszko, amiben kevés volt a karibi, így inkább balatonlellei Rózsaszín párduc Ciklon diszko mqintézményét
juttatta eszembe. Itt legalább normális a szabályozás és nem reggelig tart a buli.
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11-kor bejöttek a tQlünk nyugatra levQ viharnak a döghullámai, ami csak fqszerezte az éjszakai hangulatot.
Mivel aludni nem nagyon lehetett, elkezdtem írni egy cikket az egyik magazinnak a Virgin szigeti
kalandokról.

Hajónapló, 2013.03.04, St. Marteen, Simpson Bay, 169-ik nap (2013-03-05 21:16)
A meglehetQsen rövid éjszaka után hétkor már készítettem a kávémat. Éjjel újabb csapás ért, a cikkem
bevezetQjét egy szerencsétlen pillanatban kitöröltem, de mivel aludni amúgy sem lehetett újra írtam.
Kilenckor már a Island Water World üzletben voltam gázpalackjaimat töltetni. Itt azonnal közölték,
európai palackot nem töltenek ,de ajánlottak két amerikai palackot 330 $–ért + töltés, persze ehhez
új reduktor, mágnes szelep, stb. kell hasonló árért, így köszöntem nem kértem. Gondoltam szerencsét
próbálok a szomszédos Budget Marinában, ahol tudtam csak szerdán van palacktöltés, de legalább
megtudom, töltik-e az eu. palackot. Itt az egyik kedves alkalmazott javasolta, menjek el a kb. 200m-re
levQ King Gas állomásra és Qk állítólag holnap délig megtöltik. Papír nincs, az alkalmazott azt mondta
emlékezni fog az arcomra. Ez is a Karib, remélem tényleg emlékszik. Visszafelé a Budget Marinában
megalkudtam a Fortress horgonyra és egy kézi tájolóra. Holnap a kedvezményhez vinnem kell a hajólevelet
és az útlevelem. A hajóra visszatérve az elvégzendQ feladatok soha véget nem érQ sora várt. ElQször is
éhes voltam. Megkerestem a receptet és egy fantasztikusan finom toszkán paradicsomlevest csináltam
Járai Tomi módra. Ezt régóta terveztem, de Tomi olyan jól készítette, féltem nem sikerül. Innen
jelentem tökéletes lett, eszembe juttatta a nestrinei horgonyzásunkat. Miután rettenetesen bekajáltam
engedélyeztem egy kis sziesztát pótlandó a rövid éjszakát. Du. sportolásként rendbetettem a hajó oldalát
az algáktól. Ilyen rendesen még soha nem csináltam meg, gyönyörködtem az eredményben.
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Szerencsére kicsit hosszabbodnak a napok, így fél hétkor még világosban meggrilleztem a maradék
steak-em, a spenót köretet megbolondítottam egy kis fokhagymával és ittam az eredményre egy fröccsöt.
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Vacsora után nincs pihi, leszigeteltem a horgonykamra ajtót, visszapakoltam a vitorlákat a tárolóba, írom
a naplót és most megpróbálok végére jutni a cikkemnek.
TT

Hajónapló, 2013.03.05, St. Marteen, Simpson Bay, 170-ik nap (2013-03-07 18:12)
Sok mindent hagytam a St. Marteen-i utolsó napra, nem biztos, hogy minden elkészül.

Reggel befejeztem a cikkem és megírtam a hajónaplót. Régóta húzom a pilot motor ellenQrzését, ill.
a leállás hibakeresését, de, akik voltak már a kormánytérben, tudják miért. Tízkor csak elszántam
magam, és többszöri próbálkozásra beverekedtem magam a pilot motorhoz. Mivel egyedül vagyok, nincs
aki beadja az aktuális szerszámokat, ezt a joga mutatványt, még tízszer megismételtem, mire minden
bent, aztán kint lett. Ha pozitív akarok lenni, megtaláltam a hibát, az egyik szénkefe égett le. Viszont,
ha nem tudom megheckelni, nem lesz pilotom jó darabig. Közel dél volt, indulnom kellett a Budget
Marinába a megrendelt dolgokért és a gázpalackjaimért. Itt szerencsére minden rendben volt, a palackokat
megtöltötték. Sajnos a pilothoz egy nagy vargabetqvel sem kaptam alkatrész, viszont jó áron megvettem
a régóta nézegetett Fortress horgonyt hátra, egy kézi tájolót, és 12 l motorolajat. Ja és egy mosókefét,
mivel az elQdje 12 évi szolgálat után beadta a felmondását. Háromra értem a hajóra, közben megáztam,
de késésben vagyok. Gyors ebéd, vissza a dingibe kijelentkezés, vásárlás a szokásos kínai marketben és
vissza a hajóra. Mire bepakoltam, motor a korlátra, dingit felhúztam, csak egy egyszerq vacsorához volt
lelkierQm, fQztem virslit.
TT
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Hajónapló, 2013.03.06, St. Kitts Basseterre, 171-ik nap (2013-03-07 18:18)

Reggel az elvégzendQ feladatok véget nem érQ sora várt. Hat elQtt keltem, háromnegyed nyolckor tudtam
elindulni. Mindent elpakoltam, a Fortress horgony kellemes meglepetést okozott, két csavar fellazításával
Lego szerqen darabokra lehet szedni és mqködik is, nagyon precíz. Az idQjárás kegyes volt hozzám tudta
nincs pilotom, tartotta a K-Ék szél irányt. St Kitts szélárnyékos oldalán tudtam motoroznom kell, volt
idQm rendbe tenni a vitorlákat és drukkolni ne kapjon el egy swell. Végül a Nap utolsó sugarainál dobtam
horgonyt és tíz perc múlva a konyhában ünnepi vacsorát készítek. A fQzés egyre inkább buli, most sült
csirke comb lesz hasáb burgonyával, uborkasalátával. Este hatkor horgonyoztam, öt perc múlva fQztem,
nyolckor vacsi, most készítek egy koktélt. Szép álmokat.
Karibi üdv,:TT.

Hajónapló, 2013.03.07, St. Kitts Basseterre, 172-ik nap (2013-03-09 08:08)

ElQször is köszönöm a névnapi jókívánságokat. Ki sms-en, ki a yahoon, ki közvetlenül a Pactor mailrendszeren gratulált. A Yahoo címemre írt leveleket Kati továbbítja a Pactor rendszerre.
A tegnapi naplót úgy fejeztem be, iszom egy koktélt, de ebbQl semmi sem lett, pillanatok alatt elaludtam. Éjjel egykor felébredtem, ettem még egy csirkecombot, pótolva a tegnapi éhezést. Írtam pár
mailt, nagyon gyors a modem, kihasználtam, beszéltem Katival a sat telefonon (itt ez az olcsóbb), majd
újra pihi. DélelQtt átrámoltam egy csomó tárolót, de nem találtam meg a pilothoz a régi szénkefét,
valószínq otthon maradt. Kerestem a hajóban más helyettesítQ rugókat, de nem az életemrQl van szó,
nem szeretném kinyírni a motort, tíz nap múlva Martinique-n lesz az új alkatrész. Délben átmentem a
szomszéd svéd hajóra érdeklQdni a bejelentkezésrQl, meg egy kicsit beszélgetni. Két testvéré a hajó, Qk
északra tartanak, de látták a Norvikot Martinique-n. A bejelentkezés szokásosan gördülékeny volt, itt a
kikötQ kapitányságon is be kell jelentkezni és persze fizetni. Miután legálisan a parton tartózkodhattam,
elindultam felfedezni St. Kitts fQvárosát Basseterre-t. Mit ne mondjak igen vegyes benyomásaim voltak e
rövid séta alatt. Tudtam hogy a város az óriás turista hajók egyik állomása, tegnapi érkezésemkor indult
el két ilyen óriás utasszállító egyenként 2-3 ezer utasával.
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A KikötQ mellett erre épülQ bevásárló negyed most üresen kongott, de el tudom képzelni mikor elárasztják
a turisták. A karibi hangulatból itt kb. annyi volt, mint az osztrák alpesi tájból a magyar határ mellett
épült ízléstelen bevásárló központokban. Lehet, hogy a 30°-os meleg csökkentette éberségemet, de egy
hihetetlenül kövér fekete a kis majmával letámadott, rám rakta a majmot, csinált néhány fényképet,
majd kért tíz dollárt. Némi alkudozás után maradtunk öt dollárban és barátságosan lejattoltunk.
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Jó két órát sétáltam és próbáltam feldolgozni ezt a nagyon eklektikus képet, amit a város és a délutáni
hangulata mutatott. Most még nem írom le a benyomásaimat, emésztem és megyek még egy kört.
Kíváncsi vagyok pl. egy óriás turista hajó fogadására. A dingivel a központban levQ pici marinában
kötöttem ki ami napi öt dollár, ebben benne van a vizesblokk használata, amire nekem nincs szükségem,
ráadásul én egyedül vagyok. Mindenesetre a fiatal dock mesternek adtam öt dolcsit, remélve ezzel letudva
a késQbbi kikötéseimet.
Visszatérve a Norvikra, most ittam meg a tegnap tervezett koktélt, megtoldva a maival.
Már régebben jutott eszembe, hogy idQnként megemlékezem egy-egy barátomról, ismerQsömrQl, akik
a Norvik építése kapcsán jó, vagy mulatságos ötletekkel segítették a munkámat és név nélkül néhány
kellemetlen esetrQl is.
ElsQként Dessewffy Zoli barátom említem, aki a Norvik újpesti telelése idején gyakran vállalt éjszakai
Qrszolgálatot a hajón és rendszeresen meglepett néhány hasznos ajándékkal, pl. a konyhában. Persze
ezek kiválasztásában feleségének döntQ szerepe volt, de napi használatukkor gyakran eszembe juttatják
barátaimat.
A St. Marteen-i utolsó naplóban elfelejtettem megírni, hogy a kínai marketben vásároltam néhány
krumplit amit a pénztáros legnagyobb megrökönyödésemre darabra számlázott, már ha számlának lehet
nevezni azt, ahol a tételek nincsenek megnevezve, csak árak vannak, ezek is NAF-ban, a végösszeg pedig
dollárban. Nem tudom egy APEH ellenQr mit szólna egy ilyen számla láttán. Többször vásároltam
ebben az üzletben, mindig csak a végösszeget tudtam beazonosítani, de az árak azt hiszem elfogadhatóak
voltak,a csudába a részletekkel.
TT

Vasali József (2013-03-09 08:14:48)
Szia Tamás Sok boldog névnapot köszöntQk sorába beállva, köszöntelek neved napod alkalmából. ÉrdeklQdéssel
olvasom a naplód. Csak így tovább. Drukkolok neked a sikeredért. Köszönöm, hogy az élményeidet megosztod
velünk. Vígyázz magadra.

298

c 2013 www.norvikinfo.com

4.3. March

BlogBook

mila (2013-03-09 08:21:01)
”most ittam meg a tegnap tervezett koktélt, megtoldva a maival.” :) Nagyon jó! Tamás, terveztem veled tegnapra
és tegnapelQttre és .... egy koktélt. Ha majd megjössz, bepótoljuk!

Hajónapló, 2013.03.08, St. Kitts Basseterre, 173-ik nap (2013-03-10 07:49)

Reggel gyönyörq napsütéses idQben befutott a Karnival Valor óriás utasszállító, utasai pénztárcájával
fellendítve a sziget gazdaságát. Túl korán, volt és a lustaság gyQzött, így nem vettem rész a fogadóbizottságban. Sajnos két dologba nem kellett volna kezdenem, az egyik az emailozás, a Pactor
eleinte gyorsan dolgozik, aztán egyre lassul és ilyenkor kellene abbahagyni. A másik, hogy megint
elkezdtem pár alkatrészt keresni a hajóban. Ennek általában annyi gyakorlati haszna van, hogy egy
csomó rekeszt átleltározok -szerintem száznál több van a hajóban-, rácsodálkozom néhány újra felfedezett
dologra, próbálok egy szisztémát felállítani, de a keresett cucc általában nincs meg. Délután még a
kajákat is átrámoltam, fQleg a fqszerekkel ismerkedem, de van jó néhány külföldi csomagolású dolog,
amirQl csak az biztos, hogy kaja. Délutántól nagyon lóg az esQ lába, így nem mentem ki a partra, este
filmeket néztem, Viki BVI-re hozott vagy nyolcvanat. Ritkán nézek filmet, de most zsinórban megnéztem
négyet, mivel a parton dübörgött a hangulat, gondoltam míg vége nem lesz videózok. Végül, Qk gyQztek,
d en a zenebona ellenére jót aludtam.
TT

Hajónapló, 2013.03.09, St. Kitts, Basseterre, 174-ik nap (2013-03-10 07:54)

Végre visszatért a nyár.Bár az utóbbi hetek 25-27°C-os hQmérséklete kimondottan kellemes volt, nekem
a karibi hangulathoz kezdett hiányozni egy kis trópusi fülledség. A tenger is már 25°C felett van, de azért
éjszakára még kell egy vékony takaró. Ma elkezdtem a festés javításokat a decken, amihez a 33°C-os meleg
és a rövid záporok nem a legideálisabb feltételek voltak. Az esQszünetekben készítettem egy hozzávetQleges
útvonal tervet az új iPad-omon Panamáig. Nagyon élvezem a hihetetlenül gyors menürendszerét és a
nagyon felhasználóbarát software-t. Nem utolsó szempont hogy ebbe a térképek a töredékébe kerülnek,
mint a Raymarine, vagy Garmin plotteromba. Lehet, hogy én elektronikus térkép függQ lettem, de
most a hajóban három egymástól független térképcsomag van, igaz papírtérkép alig, viszont Ausztráliáig
mindenrQl van részletes pilotkönyvem és rengeteg hajózási segédkönyv a vitorlás útvonalakról, idQjárásról
stb. A tapasztalatom az, hogy bár jó néhány olyan területen is hajóztam társakkal, amihez részletes
papírtérképeim vannak, a kutyát se érdekelte, maximum az áttekintQ térképek, útvonaltervezéshez. Még
a témához tartozik, hogy hirtelen meg se tudnám mondani, a Norvikban mennyi GPS van.
Mivel otthon már ”holnap” van, ezzel a virágzuhataggal kívánok az Idikóknak sok boldog névnapot, Ildikó
húgomnak, Borgulya Ildi barátunknak és a többi kedves Ildikónak.
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Hajónapló, 2013.03.10, St. Kitts, Basseterre, 175-ik nap (2013-03-11 17:55)
Egy ”KALÓZTÁMADÁS” egyik koronatanúja lettem.
Békés vasárnapra készültem, mondhatni kicsit unalmasra, de pont ma vagyok a Karibon három hónapja,
NerezinétQl meg lassan fél éve. Reggel a rövidhullámú rádió nagyon gyatrán mqködött, kénytelen voltam
Katinak sms-t írni, ami nem az én mqfajom. Az idQ ugyanolyan változékonynak mutatkozott, mint
tegnap, valahogy a festés projekt nem akart beindulni. Úgy döntöttem, nem megy a festés, következzen a
fQzés. Egyre többet vagyok a konyhában, aminek jó üzenete is van, de nem szeretném, ha ez a súlyomon
is regisztrálható lenne. Mivel az összes pia kifogyott a hajóból (óvatos vagyok a vámosokkal), ráadásul se
hús, se saláta nem volt, délben gyors körútra mentem, mivel tudtam egykor szinte mindenki bezár (a kínai
nem, azért ezen el lehet gondolkozni). Vettem egy liter helyi rumot egy üveg olcsóbb bor áráért, egy olcsó
kaliforniai bort, egy kiló hagymát és a kínaiban két dupla csirkecombot egy jégsalátával, ami ugyanannyiba
került, mint a csirke. Mivel nagyon kezdQ séf vagyok, minden infót elolvasok, a saláta Kaliforniából jött,
közelebbrQl MontereybQl, ahol néhány éve megcsodáltuk az üvegház szinten eldolgozott szántóföldeket. A
konyhában néhány dologban ász vagyok (kevésben), de az ebéd csúcs jól sikerült, gondoltam kicsit hajó
karbantartok, utána kimerészkedek a partra. Vasárnapi ebédrQl lévén szó a cockpitben fogyasztottam,
ami annyi kényelmetlenséggel jár, hogy ki kell adni a dolgokat és be kell szedni, mármint mindezt nekem.
Na most a bepakolás közben látom, hogy az elQttem horgonyzó svéd hajón, akiktQl a bechekkolás infokat
kértem, egy fekete fiú kapaszkodik.
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A svéd srácokat elQtte láttam, hogy kimentek a partra, de nem a marinába, hanem a szemben levQ szabad
strandra a dingijükkel. Ekkor megjelent a kint QrködQ, fekete srác párja és beugrottak a vízbe. Ezeket már
videóra vettem. Ekkor a mellettük levQ amerikai katamaránról egy fiatalember a dingijével elkapta Qket,
elvette a ”zsákmányt” és visszament a katamaránjukra. Közben én integettem neki, jöjjön át, néhány
perc múlva át is jött. Áthozta az ellopott táskát és mondta korán akarnak indulni, de az ügyet bejelenti
a Coast Guardnak. Mivel én már találkoztam a svéd srácokkal gondoltam átadom nekik a táskát és vége
a sztorinak. Közben Katival beszéltem telefonon, utána hoztam be a táskát a cockpitba. Kinyitottam,
lehet nem szabad, de csak a jó szándék miatt. Szinte semmi nem volt benne, csak egy iPad, tok nélkül,
szinte biztos, hogy meghalt. Azonnal édesvíz alá raktam, de nem hiszem ez segített. Azt gondoltam,
ezzel lezárult az ügy, mikor beállt mellém a Coast Guard. Az amerikai sráctól már tudták, hogy vannak
felvételeim az ügyrQl, megnézték a kamerát, majd a videót és megkértek menjek velük.
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Egy super 900hp-Qs alu ribjük van, ezzel vettük fel az amerikai srácot is. Így a délután a Coast Guard, Polic.
Immgration körben telt, szemlátomást alapos elemzést végeztek, remélem a kis striciket is megtalálják.
Közben az amerikai sráccal is beszélgettem, mondta, megnézte a honlapom és ígérte megírja a sztorit,
remélem az Q tollából is olvashatjátok. Érdekes volt ezeket a hivatalokat végigjárni, a coast guardos
sráccal sokat beszélgettem, az ami sráccal szintén beszéltünk errQl, hogy Dominika milyen jól szervezi a
civil biztonságot. A Coast Guardos fickó, teljesen képben volt Közép Európából és gondolom a többi
egzotikus helybQl is.
Már alkonyodott, mikor visszahoztak a Norvikra. Kérdésemre nyugodtan alhatok-e nyitott ajtónál, csak
nevettek, itt mindenki így alszik. Most vacsi. Az elQzQekhez egy gondolat. A kalóztámadást azért
tettem idézQjelbe, mert ez sok helyen így jelenne meg, és ettQl néhány honfitársunk, már a Karib tenger
kalózait vélné felfedezni. Gyakorlatilag ez egy piti lopás volt, ahol a kár szokásosan a többszöröse, mint
a realizálható haszon, ráadásul ezek még olyan kretének is voltak, hogy azt hitték az iPad vízhatlan.
Nagyon sajnálom a svéd srácokat, mert gondolom ezen volt a navigációjuk. Katitól Budapesten többször
lopták el a pénztárcáját karácsony elQtt, gyakran sokkal kevesebb pénzzel, mint amit a pénztárca ért.
Engem egyszer ért csak ilyen inzultus, (kiszúrták a kocsim kerekét), akkor 150 ezer Ft kárt okoztak nekem
és k.b 500Ft aprót találtak a táskámban. Gondolom ebbQl a pár sorból kiderül ezeket a kis szarháziakat
gyorsan kézcsonkolásra ítélném.
Persze a festésbQl ma nem lett semmi.
—–
TT
Lat/Lon: 17.29108 / -62.728931

Hajónapló, 2013.03.11, Monserrat, 176-ik nap (2013-03-13 05:32)
Érdemes volt várni a szélre, nagyon kellemes utam volt Montserratig. De vegyük sorjában az történéseket.
A tegnap esti események után a nagy elQkészületbQl nem lett semmi, így minden reggelre maradt. Negyed
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hétkor már ügyködtem, a vám nyolckor nyit, gondoltam mindent elrendezek addig. Ez csak részben
sikerült, a partra menet még találkoztam a svéd srácokkal, nagyon hálásak voltak. A kijelentkezés 15 perc
és ingyenes, még 24 órát maradhatok St Kittsen. Itt megint bejön Dominika, náluk, ha nem töltesz két
hétnél hosszabb idQt, egybQl megkapod a kijelentkezést is. Santa Lucian ez három nap, mindenhol a többi
szigeten 24 óra, bocs, most olvasom a pilotkönyvben, hogy Motserraton is egybQl ki lehet jelentkezni 72
órán belül. Viszont rengeteg a hivatalnok. A kijelentkezés után még vetten baguettet és banánt az útra.
Röhej de a kínai szuper marketban kilenckor már nem volt kenyér. Mire visszaértem a hajóra, letöltöttem
a mailjeimet, a majdnem kész dolgokat befejeztem, dingi fel, motor a korlátra, 11-kor már el is tudtam
indulni. Tudtam spiccen vagyok az idQvel, ha világosban szeretnék Montserrat egyetlen horgonyzóhelyére
elérni, ezért minden lehetQséget kihasználva két órát motorláztam, majd egy álomvitorlázás következett.
A laikusok, ilyennek képzelik a vitorlázást: 15 csomós félszél, kis hullámok, napsütés. Csak a pilotom
ne halt volna meg. Alkonyatkor érkeztem Little Bay-be, ami ha rangsorolni lehet a horgonyzóhelyeket,
az eddigi negatív elsQ, igaz azt a pilotkönyv is csak horgonyzásra alkalmas helynek írja. A horganyom
lepróbáltam, nagyon jól fogott, megcsináltam a horgonyriasztást is, de ... A konyhában úgy tudtam fQzni,
mintha két méteres hullámokban hátszeleznék és az alvás, kezeket lábakat szét le ne essek az ágyról, vagy
lee betét. Rajtam kívül egy katamarán jött be késQ este, elQször a part és közém horgonyzott, de gondolom
idegesítette a függQleges sziklákon megtörQ víz dübörgQ robaja, így késQbb áthorgonyzott mögém, igaz
ez tiltott horgonyzó terület volt. Mindamellett, hogy ilyen szerencsétlenek voltak a körülmények egész
este Montserrat tragédiája járt a fejemben. Mikor a beinduló túrizmus kezdte a kicsiny sziget gazdaságát
rendbe hozni, 1995 és 97-ben a sziget déli részén levQ 400 éve alvó vulkán kitört és gyakorlatilag a
sziget felét, a fQvárossal egyetemben tönkretette. Az emberek negyede maradt a szigeten, a gazdaság
derékba tört. Sajnálom, hogy nem maradhattam egy két napot, de most már sietQs az utam délre. Majd
következQ látogatáskor.
Pozícióm:16°48,054’N, 62°12,472’W
TT

Hajónapló, 2013.03.12, Guadeloupe, 177-ik nap (2013-03-13 05:35)
Mint a tegnapi napló is sejtette, nem a Hilltonban aludtam. Hétkor húztam fel a horgonyt, elQtte beszéltem
Katival, késQbb kiderült, csak minden második szavam értette. Észak felé indultam, szembeszélbe
motorozva, de a közeli sziget spitz után irány Guadeloupe. Ez azért itt kb. két óra. Pilot nélkül másfélkét méteres hullámokban felhúzni a vitorlákat, hát nem két perc. Motor leállítás, most élesebb a szél, mint
tegnap, nagyok a hullámok, nehéz beállítani a hajót, hogy magában fusson. Nagyon gyorsan futkosok,
míg rögzítem a kormányt. Röviden ez egy szilaj menet lett, az utolsó 20 mérföldet három óra alatt
tettük meg, ami ilyen éles menetben a Norviktól és tQlem is elfogadható teljesítmény. Háromra értem
Deshaiesbe, az idQben érkezés legnagyobb unokám köszöntése miatt volt fontos, GergQnek ma van a
névnapja. Most csak nagyon röviden. Horgonyzás, telefonok (unios) kis vásárlás, egy belga lányt elvittem
a hajójára, mert elvesztette a kapitányt, letöltöttem a mailokat már csak holnap válaszolok, kicsit úsztam,
ez a fürdés része, megírtam a naplót és most nagyon fáradt vagyok.

Hajónapló, 2013.03.13, Guadeloupe, 178-ik nap (2013-03-15 07:17)
Egész nap izomlázam volt, ami bizonyos értelemben jó dolgok következménye, de engem most inkább a
pihenésre sarkallt. Reggel azért korán fent voltam, így megfigyelhettem a halászok munkáját, ahogy az
öböl bejáratánál közvetlenül a Norvik mögött kerítQhálóval fogják a napi zsákmányt. Végül nem mentem
ki a faluba bejelentkezni, viszont egész nap olvastam és az útvonalterveket böngésztem. Kicsit késve
érek a Csendes óceánra, de várhatóan több idQm lesz itt tölteni. Ebédre fQztem egy nagy adag paprikás
krumplit, ami vacsorára és gondolom a holnapi ebédre is kitart.
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—–
Our position was 16°18.38’N 061°47.95’W
TT

Hajónapló, 2013.03.14, Guadeloupe, 179-ik nap (2013-03-15 07:21)
Reggel megint a halászok ébresztettek, ahogy a kerítQhálóval szorgoskodtak. Gyorsan elmentek a mailjaim,
nagyjából összeraktam a hajót és kimentem be és kijelentkezni. Guadaloupen csak egy nappal elQre
lehet kijelentkezni, de max. holnap maradok, reggel meg úgysem megyek ki a partra. Kis bevásárlás és
a végsQ pakolások után 11-kor tudtam elindulni Basse Terre-be. Az elQrejelzés keleti szelet jósolt, de
a kezdetben délkelti szélben motorláztunk, majd a déli, késQbb délnyugati szerencsére gyenge szembe
szélben maradt a vasgenakker. A horgonyzáshoz jól jött a gyenge szél, négykor dobtam horgonyt a marina
elQtti horgonyzóhelyen két katamarán és egy korzikai hajó szomszédságában. Szokásos lubickolás, nem
merném úszásnak nevezni, kis küzdelem a laptoppal, majd még nagyobb a telefonnal, mire Thierry-vel
meg tudtam beszélni a találkozó helyét. Velük Dominikán ismerkedtünk meg a rumpunch bulin és ekkor
megbeszéltük, ha Guadaloupe-on leszek, megkeresem Qket, de teljesen véletlenül találkoztunk, a BVI-re
menet. Nyolckor találkoztunk és egy kellemes nagyon finom pizza vacsora mellet megbeszéltük holnap
nem megyek tovább, hanem a vendégük vagyok délutántól.

Terveim szerint így délelQtt lefestem az elkezdett javításokat.
TT
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Hajónapló, 2013.03.15, Guadeloupe, 180-ik nap (2013-03-16 12:56)

Katitól hallottam, nemzeti ünnepünkön milyen embert próbáló idQ van otthon.A hó miatt kicsit irígy
vagyok, itt kicsi az esélye, hogy Új-Zéland elQtt látok havat. Kárpótlásul a nagyon csendes éjszakát egy
hasonló csendes, kellemes nap követte, így bár nem a kedvenc munkám, az elQkészített festés javításokat
végre befejeztem, mármint ha ezt be lehet fejezni. KettQkor lehorgonyzott mellém egy elég kopottas
cruiser hajó, gondoltam, összekötöm az úszást az ismerkedéssel, és átúsztam beszélgetni a hajó fekete
tulajával. Barátságos volt a srác, de a hajó közelrQl elég ijesztQ állapotot mutatott. KésQbb kiderült
Thierry ismeri a srácot és a hajót is, nem sok jövQt jósol neki, mivel a hurrikánszezont is horgonyon tölti.
Thierry vel a háromra megbeszélt idQben találkoztam egy kis vulkán túrát szervezett nekem, fantasztikus
volt a táj és igaz egy jó félórai gyaloglással meg kellett küzdeni a látványért, de az ennél sokkal többet
ért.

Az égszínkék tengerben sziporkázott a Szentek szigete, a háttérben Dominika hatalmas csúcsaival, ami
azért nem vetekedett az elQttünk magasodó La Soufriére vulkáni kúppal, mely egész Nyugat India
legmagasabb pontja.
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Közben egy meleg vízq fürdQ mellett is elsétáltunk, ami ingyenes volt és sokan élvezték a lehetQséget.

A jó kis testmozgás után visszamentünk a marinába melletti üzletbe néhány apróságot venni (tej, baguette,
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citrom), majd Thyerriék hegyoldalban levQ szép házához. Nathaly már várt minket és megismerkedtem a
másfél éves tündéri, mindig mosolygós Killiannal.

Olyan szívélyes vendégfogadásban volt részem, amit nehéz szavakban visszaadni. A vacsora az fantasztikus
volt, nem is tudtam, hogyan köszönjem meg. A fedett teraszon vacsoráztunk, elQételként sajttál, különbözQ
kis zöldséges finomságok, töltött homár, a fQfogást Thierry készítette egy nagyon ízletes édes szósszal,
desszertnek málna és ribizli öntettel tálalt sütemény. Aperitifnek francia szokás szerint pezsgQt ittunk, az
elQételekhez nagyon finom fehér bort, a sült kacsához testes vörösbort és az egészet leöblítettük egy újabb
üveg pezsgQvel. Nem gyQztem hálálkodni és megbeszéltük, ha következQnek Katival jövök a Karibra,
Qk lesznek a vendégeink. Közben nagyon jót beszélgettünk, nekem különösen jól jön a gyakorlás. A
teraszról csodálatos kilátásban gyönyörködtem és bizony nagyon gyorsan eltelt az idQ. Egy óra után
köszöntem el kedves vendéglátóimtól, búcsúzóul Nathalitól kaptam egy saját készítésq levendulával
töltött kis díszpárnát, amihez az alapanyagot a Franciaországban levQ házuk kertjében szedte, ThierrytQl
pedig egy üveg márkás fehér rumot néhány szem lemonnal, erre se legyen gondom. Én csak szerény
ajándékot tudtam hozni, a Norvikról egy téli jeges fotót, aminek a hátuljára meg a hajón írtam néhány
kedves sort. Negyed kettQkor Thierry levitt a marinába, fájó szívvel intek búcsút Guadeloupe-nak, de
azzal a biztos tudattal, még visszatérek.
—–
TT
At 2013.03.15. 15:27 (utc) our position was 15°58.72’N 061°42.95’W

Sok új kép került fel az Atlanti átkelésrQl, Karibról a képek alá (2013-03-16 16:32)
[album id=3 template=extend]
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Hajónapló, 2013.03.16, Domonica, 181-ik nap (2013-03-17 05:26)
A BEST.
DOMINICA harmadszor.
Nem véletlen a csupa nagybetq, Dominica mindenkit elkápráztat. Sok hajóssal beszéltem, akik a térség
ismerQi és mindig Dominica jött ki gyQztesen. Persze itt nagyon sok szempont szerint lehet osztályozni,
de a természeti táj szépsége és az emberek kellemes nem tolakodó természete, de kedves ajánlataik, azt
hiszem minden idelátogatónak kellemes emlék. Ha fáradt vagyok és nem veszek semmit, egy mosollyal
elintézik, majd holnap. Kronológiailag: nagyon fáradtan ébredtem, mert éjjel még a hajónapló nagy
részét is megírta. Az elQrejelzések szerint ma lesz szél, bár a horgonyzóhelyen ennek semmi jele nem
volt. Végül tíz körül sikerült elindulnom, ami még jó idQpont volt a világosban érkezéshez, bár itt már
annyi helyismeretem van, hogy bekötött szemmel is lehorgonyzok. A kb. két mérföldre levQ spitz után
érek ki a nyílt vízre, ezért óvatos duhajként addig motoroztam, amúgy sem volt szél. Itt megjött, 20-22
csomós alapszél 27-28 csomós befújásokkal. ElQször az egyes reffet raktam be, aztán a kettest. Ez jó
döntés volt, mert a Norvik nem akart állandóan felluvolni és a génuát egyszerqbben tudtam szabályozni.
Nem akarom puderozni magam, de ilyen szélben pilot nélkül már kezd kialakulni a rutin, csak nagyon
gyorsan kell mozogni. A Szentek szigetek után sikerült úgy beállítanom a vitorlákat, hogy Dominicaig
nem kellett a kormányhoz nyúlnom, csak arra kellett ügyeljek, el ne aludjak. Négykor horgonyt dobtam,
sajnos az elQl levQ távirányító beadta az unalmast, így mindig hátra kell rohannom. Az elQ horgonyzás
nem sikerült a kedvem szerint, így felszedtem, sajnos vele együtt egy kiszuperált lánc alkalmatosságot is.
A második próbálkozás jó lett, reggel megnézem sikerült- e megszabadulnom a kis jövevénytQl. Ezután
rendbe raktam a köteleket és a vitorlákat, beszéltem Katival, Q is azt ajánlotta, maradjak itt a vasárnapi
barbecu partira kikapcsolódni. Ezt a közben felbukkanó Cobra tours-os srácnak jeleztem is. Mivel az
elQzQ napokban dúskáltam a kulináris élményekben, vacsorára egyszerq kaját terveztem, gyerekkorom
egyik kedvencét zsíros kenyeret lila hagymával.
—–
TT
At 2013.03.17. 7:01 (utc) our position was 15°34.90’N 061°27.93’W
Nagy István Zsolt (2013-03-17 08:36:19)
Szevasz Tomasz.Figyelem olykor az utjaid és hajónaplód bejedzéseid.Hát nem semmi,igaz akadnak apró problémák
de aki egy ilyen hajót összerakot nem igen nagy dolog.Látom a ladik is jó birja,hát gratula álmaid csak valóra
vállnak.További szép utat és helyeket kivánok nektek.Üdv Gio

St. Johns bálnák (2013-03-17 13:39)
[EMBED]

NORVIK útiterve, 2013.03.15 (2013-03-18 05:32)
Hála a médiában való megjelenésünknek és az utazásszervezésünknek kezd összeállni az utas lista a Norvik
útjához. A következQ három hónapra megvan az alap crew és a fix úti terv Galapagosig. Ez nem jelenti
azt, hogy nem lehet még helyekre jelentkezni. Ne hagyjátok ki!
Eszerint a következQ konkrét idQpontokban lehet csatlakozni a Norvik útjához.
- érkezés Martinique-re március 23-24
- Grenadán április 5-én vár a csapat, fix idQpont
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- Aruba április 15-20 fix idQpont
- érkezés Panama elé május 5, Panama átkelés 1 hét,
- Galapagos június 5-15, innen indulás Marquesesre legkésQbb június 15 fix idQpont
- érkezés Marquesesre július közepe
- érkezés Tahitire szeptember közepe
- Francia polinézia itt két hónapot tervezünk tölteni, és így tovább&
Galapagoson már szervezzük az engedélyt a szigetlátogatásokra.
Az úti elképzeléseim továbbra is rugalmasak.
Üdvözlettel,
TT
Tóth Tamásné
totht@budapest.hu
tel: +36 20 925 2825
Tóth Tamás
tamastoth0@yahoo.com
tel: +36 20 276 6507

Hajónapló, 2013.03.17, Dominica, 182-ik nap (2013-03-19 05:36)
A terveimben benne volt, hogy Portsmouth-ban megint elmenjek egy vasárnap esti barbecue partira,
de, hogy ennyire ereszd el a hajam szinten sikerül, nem gondoltam. Még a napi teendQkhöz tartozik,
délutánra sikerült megcsinálnom a betervezett festéseket. Közben jött Albert a tickettel, megbeszéltük,
hat és hét óra között vesz fel. Negyed nyolckor kezdtem aggódni, megfeledkeztek rólam, ezért a VHF
rádióban jelentkeztem és néhány perc múlva Jeremy fel is vett. A parti olyan szinten jól sikerült, hogy ma
nagyon kevés hajó ment tovább, én se. Megismerkedtem több földkerülQ hajóssal, a vendéglátás, pedig a
szokásos BEST kategória. Itt nagyon sok hajós volt a világ számos részérQl, de a vélemény azonos. A
karibi utazásokból Dominikát nem szabad kihagyni, de mi csak egy villanást láttunk belQle. A partin
megismerkedtem Suzannal (angol) és svéd párjával, egy finn szólóhajóssal, aki könyveket ír és Nikivel és
Andrew-val, akik chartereznek, most egy amerikai pár volt az utasuk , a férfi (amerikai) volt Budapesten,
a Norvik fényképekbQl felismerte a parlamentet. Az est elQre haladtával megint megtapasztaltam a karibi
hangulatot, éjfél után a füves cigi már körbe járt, mindenki nagyon laza volt, aki nem , annak nem szabad
ide jönni. Januárban Jeremy-nek ajándékoztam egy magyar lobogót, de a társa még nem tette fel, ezért
kárpótlásul az est végén elvittek egy part menti bárba, ahol igazán kellemes volt a hangulat, ha lehet
fokozni az elQzQ parti hangulatát. Nagyon késQn, helyesebben korán kerültem vissza a Norvikra, aminek
az lett a következménye, hogy ma biztosan nem megyek tovább.
—–
TT
At 2013.03.17. 7:13 (utc) our position was 15°34.90’N 061°27.93’W

Hajónapló, 2013.03.18, Dominica, 183-ik nap (2013-03-19 18:31)
A mai nap rövid lett, mert majdnem délben ébredtem. Kicsit rendezgettem a hajón, délután leraktam a
dingit és elmentem bejelentkezni. A dingidocknál Jeremy segített kikötni, megköszöntem neki a tegnapi
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meghívást és megígértem négy év múlva megint jövök Dominikára. Ez egy bQ két kilométer távolság,
a városka túlsó felén volt, de nagyon élveztem a sétát és a kis városka színességét. A bejelentkezésnél
egy újfajta qrlapot is adtak franciául, amibQl egy szót sem értettem, mikor ezt mondtam a vámosnak, Q
összegyqrte, mondta azt hitte francia vagyok. A bejelentkezés hat dollár volt, mikor odaadtam, négyet
visszakaptam, mivel az ár kelet karibi dollár volt. Mondtam is a vámosnak, Dominica a Best. Visszafelé
több ismerQssel találkoztam a tegnapi estrQl, a dingivel még meglátogattam Niki és Andrew hajóját,
Qk sörrel kínáltak, Andrew a vacsorát készítette. Jót beszélgettünk, kiderült az amerikai vendégük
Lengyelországban született, ezért is ismeri ilyen jól Európát, kétszer járt Magyarországon. Nekem nagyon
hasznosak ezek a beszélgetések, mert az új infok mellett gyakorolom a nyelvet. Sajnos a németet teljesen
elfelejtettem, így Nikivel is csak angolul tudtam beszélni. Este még ki akartam menni a partra, de gyQzött
a lustaság, maradtam a hajón.
—–
TT
At 2013.03.17. 7:13 (utc) our position was 15°34.90’N 061°27.93’W
VisszamenQleg jöttek fényképek, amiket felraktunk, március 3-áig érdemes visszanézni!

Hajónapló, 2013.03.19, Dominica, 184-ik nap (2013-03-20 18:51)
Ma van Kati születésnapja, reggel sikerült mailben megköszöntenem, majd telefonon is. Vasárnap
volt a nagy családi ünnepség és a jó háttér támogatással Norberték részérQl sikerült igazi meglepetést
összehoznunk. Az idQjárás viszont nekem nem kedvezett, nemcsak éjjel, de napközben is egyik swell
a másikat követte viharos széllel, közben szinte szélcsenddel. EbbQl az egyetlen elQny, hogy a hajóról
lemosta az immár elég vastag só réteget. Az angol gyakorlás volt az alapvetQ indok, hogy elkezdtem
filmeket nézni angol szöveggel, magyar feliratozással. Jobb híján az egész nap ezzel telt el.
—–
TT

Hajónapló, 2013.03.20, Dominica, 185-ik nap (2013-03-20 18:56)
Dominika nehezen akar elengedni. Reggel szokásosan megint zuhogott az esQ, gondoltam elküldöm a
mail-jeimet, ez nem sikerült, gondolom majd este. A horgonycsörlQ távirányítómat viszont mindenképp
meg kell csinálnom, mert most csak hátulról tudom a horgony kezelni és így leeresztéskor nem látom
a jelöléseket, felhúzáskor pedig a horgonyt. Gyorsan kimértem, hogy a kommander a bqnös, de ez
ránézésre is egyszer használatos darab, de javítottunk már sok hasonlóan eldobhatóra gyártott dolgot.
Sikerült szétszednem (össze van ragasztva) és ahogy sejtettem a panel félig szétrohadt a sós párától. Az
egyik kábel eret megtoldottam a panelt átfúrtam mindent leforrasztottam, végül az egészet befújtam egy
rugalmas lakk spray-el. Kipróbáltam, mqködik, azt hiszem jobban kell kímélni, csak a horgonyzásnál
szabad kivinni, mert nem igazán vízálló. Két óra alatt lettem készen, közben a szél felerQsödött, ami
nem lenne baj, de befordult DK-re. Ma csak Roseau-ig szeretnék eljutni, így várok amíg hátha kicsit
északiasodik a szél, legrosszabb esetben holnap egy szuszra elmegyek Martinique-ra, ami azért pilot nélkül
lehet hogy küzdelmes lesz. Azt hiszem nem írtam még, hogy a boci motor berántó zsinórja még BVI-on,
majd St.Marteen-on úgy megütötte a bal csuklómon a hüvelykujjam mozgató inát, hogy azóta is fáj,
nehéz a kormányt tartani, viszont a dingi motorral óvatos vagyok. Fél háromkor sikerült elindulnom, ami
tudtam az átlagosnál komplikáltabb lesz, mert a horgonyzásnál felszedtem egy csónakbójának ledobott
kb. 20-as láncot egy admirality horgonnyal, amirQl a bója leszakadt, így nem láthattam horgonydobáskor.
Kigondoltam egy szisztémát, hogyan szabaduljak meg a nem várt ajándéktól, de közben egy nagyon
kedves pár a dingijükkel a segítségemre sietett és közös erQvel leakasztottuk a jövevényt a horgonyról.
Sajnos csak késQbb jutott eszembe, rá kellett volna tenni egy jelölQ bóját (pl. egy mqanyag flakont),
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hátha valaki újra felhasználná. Szerintem a méretes horgonnyal együtt biztos 100kg felett volt. Sajnos
közben jöttem rá, hogy a csörlQ távirányítóval még egy menetem lesz, mivel a le funkció nem mqködik,
viszont most már kapásból tudom, hogyan kell javítani, amíg el nem fogy a panel. Mire megszabadultam a
talált horgonytól, éppen jött be Jerem a tengerrQl és szívélyesen elbúcsúztunk. Ha a sors nem szól közbe,
négy év múlva találkozunk. Az indulásra a szél minden szempontból kifogástalan lett, nagyon gyorsan
tudtam a vitorlákat összerakni. Az öröm talán egy órát tartott, Roseau-ig még háromszor ismételtem
meg a mutatványt, mindig hozzáteszem pilot nélkül, de így éppen sötétedés elQtt értem Roseau-ba, a
lehelyezett bójáktól fél tmf.-re rádión hívtam Panchot, aki már száguldott is ki elém. Nagyon jó érzés
ezeket a mindig vidám, kedves embereket ismerQsként üdvözölni. Sajnos ez az utolsó napom Dominikán,
szívesen maradnék akár heteket még, de az idQ már sürget, a hajót fel kell készítenem a következQ nem
kis szakaszra, így holnap már Martinique a terv. Az egyik kedves barátom néhány hete volt egy rövid
karibi körúton és mailben írta nekem, milyen nagy élmény volt St.Kittsen a karibi zenészeket hallgatni.
Valójában itt mindig szól a zene, most is a partra csábít a 100m-re levQ pecsenye sütödébQl áradó karibi
muzsika és a sült illata, de ha kimegyek, lQttek a holnapi korai indulásnak, azt hiszem csak a hajóról
búcsúzom Dominikától.
—–
TT

Hajónapló, 2013.03.21, Saint-Pierre, Martinique, 186-ik nap (2013-03-22 05:20)
Ha minden igaz, ma van a tavasz elsQ napja.Ez egy kellemes programokat ígérQ hónap, amit otthon élQ
honfitársaim gondolom szívrepesve várnak. Ennyit az általánosságokból. A mai nap egy jó menetnek
ígérkezett, de inkább egy kemény próba lett. Hatkor keltem, háromnegyed hétkor indultam. Az indulás
szuper volt, gyors vitorla bontás, kedvezQ szél. Ez egy órát tartott, utána két óránként jött az újabb swell.
A spinakker kivételével minden vitorlaállást kipróbáltam a grósszal, jibbel és a génuával. Semmi gondom
nem lett volna, ha a szél nem fordul délire. Tizenegyig háromszor akartam visszafordulni Dominicára,
végül a rotta maradt.Négyszer áztam meg és végigszámoltam érdemesebb Saint-Pierre-ben horgonyoznom,
mint forszírozni Fort de Franc-ot. Így is fél négy lett, mire lehorgonyoztam, (itt is volt story)de mivel a
készleteim teljesen kiürültek, a legfontosabb az utánpótlás volt, azonnal ki kellet menni egy közértbe..A
naplót nyugodtan írom, sikerült összehozni egy egyszerq vacsorát, sült csirke körettel, a maradék a
hütQben. A mai nap ennél sokkal keményebb és változatosabb volt, de most nagyon fáradt vagyok jó
éjszakát.
TT

Hajónapló, 2013.03.22, Saint-Pierre, Martinique, 187-ik nap (2013-03-23 15:41)
Az egyik floridai Pactor átjátszó adón hetek óta üzenik, itt a tavasz. Martinique-re viszont megjött a nyár.
Gyönyörq idQ van, kristálytiszta égbolt és tenger, 32°C. St Pierre-ben most horgonyzok harmadszor, de
elQször látom a Pelée vulkán tetejét. A tegnapi nap lelkileg is nehéz volt, nagyon nem szeretem feladni
amit elhatároztam és délelQtt kétszer is megfordult a fejemben, hogy visszamegyek Dominikára. Ez kis
kudarc lett volna, de szerencsére végigküzdöttem az utat, így ma szabadnapot engedélyeztem magamnak, mivel továbbra is délies a szél, az elQrejelzések holnapra ígérnek keleti szelet, reggel mindenképp
továbbmegyek, remélhetQleg Le Marinig. Még a tegnapi naphoz, hogy a szél 1 és 33csomó közt változott
észak és dél között, volt mit csinálnom, a Marine trafficon a kezdeti manQverek követhetQek. A Leeward
Island pilotkönyvet visszatettem a ”könyvtárba”, a következQ hetekben megint a Windward Island lesz a
tanácsadó. St.-Pierre-ben kevés a horgonyzóhely, mert gyorsan mélyül a meder, de nekem mindig sikerült
jó helyet találnom, most is a székesegyházzal szemben horgonyzok.
c 2013 www.norvikinfo.com

311

BlogBook

4.3. March

ErrQl egy blogban olvastam, hogy eredeti állapotába állították helyre, sajnos ez nem így van, mivel a két
torony díszes barokk csúcsát ma egy egyszerq bádog tetQ fedi.

TT

Hajónapló, 2013.03.23, Martinique, Le Marin, 188-ik nap (2013-03-24 07:02)

Ma van Norbert fiam születésnapja, az ünnepi vacsoránál tudtam meggratulálni. A vacsora Nóra
meglepetése volt két hatalmas lobster.
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Nálunk az egész család szereti a tengeri herkentyqket, Norbi is nagyon örült a meglepetés vacsorának.
Nekem is nagyon élmény dús napom volt. Fél nyolckor indultam teljes szélcsendben Saint Pierre-bQl, de
rövidesen egy élmény vitorlázás kezdQdött. A spitzig, ez a Diamont Rock elQtt van egy óriásit vitorláztam
a Norvikkal.
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Itt választani lehetett, vagy hat óra cirkálás, vagy két óra motorozás.Tekintettel a körülményekre
megalkuvó módon a motorozás mellett döntöttem. KettQkor dobtam horgonyt, tíz perc alatt megettem a
konzerv lecsót és el is mosogattam. Kevés a horgonyzóhely és holnap megint regatta lesz, így reggel át
kell állnom új helyre. Három után sikerült kimennem a marinába, ahol ma nagy boat show van. ElQször
is felvettem a csomagom (megvannak a szénkefék!), bejelentkeztem, majd csináltam egy középbevásárlást
a Diában. Visszafelé csak vásároltam a kiállításon, de ez egy kis story volt, most meg fQl a paprikás
csirkém, majd holnap megírom.
—–
TT
At 2013.03.22. 16:41 (utc) our position was 14°44.46’N 061°10.69’W

Hajónapló, 2013.03.24, Martinique, Le Marin, 189-ik nap (2013-03-25 18:55)
Az esti paprikás csirke 5 csillagos lett. Sajnos délig megettem az egészet, egy kis uborka salátával. A
gasztronómiai élvezetekrQl még annyit, este grillsteak-et készítettem jégsalátával, pirítóssal. Már csak azt
nem értem, miért nem kezdtem elQbb a konyhai tevékenységem? Ami még a tegnapi naplóból kimaradt:
a vásáron az egyik pavilonban láttam akkumulátorokat és motorolajat árulni. A Dia bevásárlásból
visszafelé gondoltam el tudok cipelni még 20 liter motorolajat (St Marteen-on is vettem) és ez egy vicces
szituáció volt, mert a tulaj nem akarta eladni a kiválasztott típust, amit eddig is használtam. Többször
telefonált, míg én az alkalmazottjával már csak röhögtünk, eladó, vagy sem a kanna olaj. GyQzött a
racionalizmus, cipelhettem az olajat. A dock lejáratoknál olyan tömeg volt, hogy nem tudtam lemenni a
lépcsQn, szerencsére, mert mikor az utolsó lejáron átvergQdtem, vettem észre a Martinique szépségverseny
kifutójába kerültem volna. Ezt már nem hagyhattam ki, Jani barátom jutott eszembe a csoki lányok
mqértQ kedvelQje, de be kell valljam óriási esztétikai élmény volt a sok kreol szépség bemutatkozása.
Persze fényképezQ gép megint nem volt nálam (ígérem nem fordul elQ többé), viszont a kis tablettem
nálam volt és így megörökíthettem valamennyit a bemutatóból, de még rá kell jönnöm, hogy küldöm
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haza.
Reggel átálltam egy a marinától hátrább levQ helyre, de se regatta, se edzés ma nem volt, sajnos csak egy
túlbuzgó edzQ egrecíroztatott néhányunkat. A térkép szerint egyértelmqen jó helyen horgonyoztam, de
az se lenne szerencsés, na nekem jön egy kis jolle (egyszer itt már majdnem sikerült) és akkor kezdjünk
vitatkozni. Három magyar kis sráccal beszéltem délelQtt, tegnap érkeztek BudapestrQl a szüleikkel egy
ismerQsük katamaránjára. Sajnos nem kerestek meg, viszont délután átjött hozzám az a belga srác, aki
mellett horgonyoztam karácsonykor. Neki francia a barátnQje és szintén Francia Polinéziába készülnek,
de júliusig itt maradnak, addig van munkájuk és a hurrikán szezon is csak a kezdetén van.
—–
TT
At 2013.03.23. 23:15 (utc) our position was 14°27.96’N 060°52.33’W

Hajónapló, 2013.03.25, Martinique, Le Marin, 190-ik nap (2013-03-25 20:19)

Tekintettel a viszonylag olcsó uniós telefontarifákra több barátommal is tudtam telefonon beszélni. Megint
kicsit az a vád ért, hogy a kajáról sok az info. Ennek két oka van. Az elsQ, hogy most horgonyon állok,
nincs vitorlás story, de a fontosabb, hogy akik közelebbrQl ismernek tudják, egy-két éve egy teát se tudtam
elkészíteni, így igazi sikerélmény egy jól elkészített étel. Az Atlanti átkelésen szerencsénk volt, mert
két szakácstehetség is velünk tartott. Mila szerint mi voltunk a gasztro matrózok, de a konyha akkor is
kitqnQ volt. Szóval a mai nap is a szokásos rutinnal telt, akik vitorlázásról szeretnének olvasni, várjanak
két napot. Egy kicsit a vitorlázással kapcsolatos, ma mellettem horgonyzott az új Amel 55, amit már
láttam decemberben is, nekem csalódás, szinte, minden egyéniségét elvesztette ami eddig mérföldekrQl
felismerhetQ volt. Egy nagy mqanyag hajó lett közel 500 millió forintért. A klíma viszont kitqnQ, aki még
nem volt itt, nappal 28-30°C, éjszaka 24-26°C és szinte mindig fúj a simogató passzát szél 15-20 csomóval
(25-40km/ó).
—–
TT
At 2013.03.23. 23:15 (utc) our position was 14°27.96’N 060°52.33’W

Hajónapló, 2013.03.26, Martinique, Le Marin, 191-ik nap (2013-03-27 19:19)

DélelQtt egyik swell kergette a másikat, délutánra viszont kisütött a nap, de most estére mikor a naplót
írom megint jött egy zápor. Fantasztikusak ezek a gyors zivatarok, én inkább élvezem, mint nem,
olyan mint egy gazdaságos automata öntözQ. Gyönyörq is a természet, nincsenek kiégett domboldalak,
mindenhol a buja zöld növényzet.
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Ma sokat haladtam, de nem eleget, kicsit ferdítve vezetQ politikusunk szavait. ElQször is levágtam a hajam,
ami elQször sikerült egyedül, de már nagyon idegesített a ”bozontom”. Mikor fiatalok voltunk, a hosszú haj
volt a divat, szegény apám és tanáraim ellenében lázadtunk ezzel. Ma nehezen viselnék egy kicsit is hosszú
hajat, ezzel sok fiatal is egyetért. Ennyit a divatról, milyen nagyot tud fordulni, persze már jó rég óta nem
érdekel, szerencsére megtehetem. A nap fQ atrakciója, hogy rendbe raktam a pilotmotort, álló helyzetben
nem lehet igazán kipróbálni, de mqködik. A kormányházba nagyon rossz bemászni, de még holnap is lesz
néhány menetem, mert a második hQmérQt is rá akarom szerelni a motorra. Kicsit még takarítottam is, itt
megint bejön a hajó energiamérlege. A mikrót rendszeresen használom, tegnap pirítóst is sütöttem, ma
porszívóztam, egész nap kínlódtam a rövidhullámú rádióval, (nappal nem érdemes, este kiválóan mqködik)
és 80 %-on vagyok a napelemeimmel és a szélgenerátorral. Körülöttem a legtöbb hajó minden nap járatja
a motorját, én a Karibon horgonyon egyszer sem kapcsoltam be. A szélgenerátort meg kell követnem,
mert itt, ahol általában 15-20csomós szél fúj sokat segít, fQleg a borúsabb napokon. Le is ellenQriztem
a karakterisztikáját és ebben a tartományban már hatékony, 33csomós szélben szabályoz le, de itt már
600wattot ad. A bevásárlás már estére maradt, kivittem négy zsák szemetet, hihetetlen mi össze tud
gyqlni, útközben megkérdeztem a benzinkútnál, mikor mehetek csak vizet tankolni. 11-12 között, ezzel a
holnapi továbbindulás végképp megdQlt, de van még mit csinálnom holnap, de estére teljesen menetkészre
teszem a hajót, kíváncsi vagyok Rodney Bay-re. Még a nap krónikájához pár dolog. Mellettem már négy
vashajó áll, de nem hiszem én vonzom Qket, az öbölben még legalább 20 kb. ugyanennyi alu. hajó, fQleg
Ovni. Azért a cruiser hajóknál vannak fokozatok, két mellettem horgonyzó hajónak nem mqködik a
horgonycsörlQje, a láncot kézzel engedik le. Ezt remélem nem kell megélnem egyedül, bár most ellestem
a technikát. A másik számomra kicsit érthetetlen dolog sok hajó horgonyzási technikája. Itt igazán jó a
talaj, mégis sokan össze-vissza próbálkoznak, de lehet nem megfelelQ a horgonyuk. Jut eszembe a tegnapi
Amel-55-nek gyönyörq rozsdamentes Rocna horgonya volt, hasonló lánccal de mindkettQ kicsinek tqnt,
amirQl eszembe jutott a két évvel ezelQtti történet Törökországban, ahol egy 54-es Amel közepes szélben
úgy csúszott a hasonló horgonyán, mintha kint se lett volna. Be is ment a marinába. Azért az Amel egy
kedvenc típus, de az új nem tetszik.Közben megjött a mai x+n.ik zápor.
TT
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Hajónapló, 2013.03.27, Martinique, Le Marin, 192-ik nap (2013-03-28 20:40)

Ma szeretnék vizet vételezni, ezért az összes víztartályt kiürítem, hogy csak friss víz legyen a tartályokban.
A konyhai hajófeneket, a kockpitot és a hátsó fürdQszobát takarítottam ki, illetve mostam át. Közben
többször esett az esQ, nagyon párás volt a levegQ, dQlt rólam az izzadság, az utolsó 10 liter vízzel
lezuhanyoztam. 11 után szedtem fel a horgonyt és álltam az üzemanyag kúthoz. Egy óra alatt teltek
meg a tartályok, az elszámolás nagyon korrekt volt, 647 l vízért fizettem. Persze a horgonyhelyem
közben elfoglalták, nehezen találtam másik alkalmas helyet, mert közben a szél is délies lett, így a hajók
nem a jellemzQ szélirányban álltak, ami nehezíti a horgonyuk helyének megállapítását. Két óra lett,
mire sikerült ”leparkolnom”, nagyon fáradt és éhes voltam, azonnal nekiláttam a fQzésnek, a következQ
napokra is. Közben megint zápor, helyesebben egy órán keresztül zuhogott. Mikor vége lett kibociztam a
marinába, de már nem tudtam kijelentkezni, mert a clearence elQbb zár, mint az office és ezt nem tudtam.
Utána vásárlás, nem sok alkalmam lesz ezután, egyrészt a húsvét miatt, másrészt St. Vincenten nem
valószínq, hogy megállok vásárló idQben, Grenada meg idQben messze van. Reggel még veszek gyümölcsöt
és baguettet, mivel a bejelentkezés miatt úgyis ki kell jönnöm. Este már nem sok mindent tudtam
csinálni, a napi teendQk nagyon kidöglesztettek. Sajnos a belsQ dolgok összepakolása is reggelre marad,
de megpróbálok magasabb fokozatra kapcsolni. A legfontosabbat majdnem elfelejtettem, a marinába
menet-jövet kipróbáltam a pilotot, úgy néz ki, minden mqködik. A bal csuklóm még mindig fáj a dingi
motor berántó zsinórja támadása miatt. Ezt a naplót hajnalban írom, mert egy közeli társaság úgy
gondolta éjjel kettQkor kell elQadniuk zenei repertoárjukat, de mostanra elcsendesedtek, én is próbálok
még kicsit aludni. Egyébként ez az éjszakai ordítozás elQször fordul elQ a szeptemberi indulásom óta és
ez nem rossz arány, mivel közben több mint fél év eltelt.
—–
TT

Hajónapló, 2013.03.28, Santa Lucia, 193-ik nap (2013-03-29 20:13)

Santa Lucia, Rodney Bay. Sok vitorlázó álma ide eljutni, az egyik barátomat állítólag talicskában vitték
a hajóra a sikeres óceán átkelés megünneplése után. Nekem egyenlQre szolidabbak az élményeim, de az
biztos, az egyik legkellemesebb vitorlázásom volt a mai. Igazi álom sétavitorlázás, ahogy a nem vitorlázó
emberek ezt általában elképzelik. 12-15 csomós kifújt szél az óceán felQl, a pilot mqködik, kétszer is
elbóbiskoltam, egy swell se volt és megérkeztem Rodney Bay-be. A vitorlalevétellel azért volt egy kis
problémám, szerencse, hogy megy a pilot, mert a génua fockrolleren a kötél összegubancolódott, és
elég küzdelmes volt betekernem. Most midig balcsapáson megyek és a génua csörlQ és a shotcsörlQ az
ellentétes oldalon van, így nehezen tudom kezelni a kettQt, ez okozhatta a problémát. Mindenesetre
örülök, hogy a reffes árbocot vettem meg, mert ez még soha nem hagyott cserben, bár a reffelés valóban
kicsit macerásabb, de nem véletlen, itt a hajók többsége ilyen. A talaj itt nem olyan jó a horgonyzáshoz,
mint Le Marinban, de jó sok láncot kiengedve fog. A pilotkönyv is írja, hógy itt a lagunabejáratnál kicsit
hangos a part (megy a zene), de innen könnyen ki tudok menni a dingivel.Horgonyzás után mire mindennel
végeztem, kaja, ponyvák, vitorlák, végre bejutottam a vízbe. Pont érintkezett a Nap a horizonttal, mire
körbeúsztam a hajót, el is tqnt a tengerben. Valóban nem úsztam gyorsan, de ez sem egy óriás cruiser,
ezzel csak azt szeretném érzékeltetni, milyen gyors itt a naplemente.
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Utána egy nagyon kellemes relax félóra következett a kockpitban, mert a simogató passzát és az alkonyi
hangulat egy pohár roseval megfejelve, sok mindenért kárpótol.
A végére maradt most az indulás története. A kicsit zajos éjszaka után hétkor kezdtem az indulási feladatok
véget nem érQ sorába. Egyedül ebben könnyebbség is van, egy csomó pakolást le lehet egyszerqsíteni. A
kijelentkezésért itt sem kell fizetni, az ismerQs hölgy az office-ban jó utat kívánt, az utolsó bevásárlás,
apróságok, de meglepQdve láttam, a market nagypénteken csak délig van nyitva. Innen kezdQdik a húsvét.
Az indulásnál a horgonylánccal kellett kicsit küzdenem, fél 12-kor sikerült mindent elrendezve elindulnom.
—–
TT

Hajónapló, 2013.03.29, Santa Lucia, 194-ik nap (2013-03-30 05:54)
Rodney Bay, egy kis csalódás.
Nagyon rosszul aludtam, hajnali háromig, több oldalról, szólt a zene, a meglepetés volt, hogy hatkor
megint kezdQdött, de nem ez okozza a csalódást. Sokat olvastam a helyrQl, Ottó barátom nagy csalódása
volt, hogy kihagytuk (ne bánd), de a mai bejelentkezésem utáni kis körutam abszolút negatív. A
tényekhez tartozik, ez egy nagyon korrekten megépített marina, mintha Amerikában lennék, csak a
szokásos éttermeken kívül nincs semmi. Sok szabad helyet is láttam, nem csodálom, gondolom a hurrikán
szezonra feltelik. mert nagyon védett a laguna. Egy szó mint száz a Marigot Bay egy gyöngyszem, ez
meg egy hajóparkoló. Ráadásul borzasztó zavaró, hogy ennyi motorost az egész Karibon nem láttam
és egész nap száguldoznak átlag 400 lóerQvel. Ide nagyon sok amerikai tQke áramlik és ez látszik is az
életszínvonalon.
A napi rutin: reggel egész jól ment a Pactor, sok mailt el tudtam küldeni. Nagypéntek, reggeli lágytojás.
MielQtt kimennék a bejelentkezéshez, megnéztem a horgonyt, nem igazán vagyok megelégedve, vékony
a homokréteg, holnap áthorgonyzok, addig csendes idQ lesz. A marinában érzésre megtaláltam a dingi
dockot, egy hajóstól megkérdeztem merre van a coustom, itt majdnem megfagytam, annyira ment a
klíma. Szerencsére itt egyben ki is lehet jelentkezni három napon belül és az ünnepnap (nagypéntek
itt már ünnep)nem kellett túlóradíjat fizetni 22 $-ból megúsztam a dolgot. Az irodában találkoztam a
német-angol párral, akikkel egy asztalnál ültem Dominikám a barbecue partin két hete. Egyre több az
ismerQs, nem csoda, lassan négy hónapja hajókázom a Karibon. Nikiék is panaszkodtak a zajra és Qk egy
hullámosabb részen is horgonyoznak. Ezután próbáltam felfedezni a kikötQn kívüli területet, ahol néhány
megaberuházáson kívül nincs semmi. A marinai éttermi árak viszont elfogadhatóak voltak ellentétben
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Marigot Bay-el.
Martinique-n a konyhát elég jól feltöltöttem, a mai böjtös menü rák paradicsommártásban (ehhez be
kellet áldoznom egy konzervem, mert nem kaptam paradicsomot) krumplipürével. Azt hittem pucolt
rákot vettem, de gyorsan megoldottam a rákpucolást, az ebéd öt csillagos lett, Viki receptje, bárkit meg
mernék hívni rá. Este sporttevékenységként a hajó oldalának algamentesítése, sajnos a végén eltört a
jégkaparóm, amivel ezt szoktam csinálni.(Kati kérek kettQt a csomagban). Vacsi a maradék rák (nagyon
finom), kis olvasás és a napló. A parton a buli már megy, remélem ma kíméletesebben.

Hajónapló, 2013.03.30, Santa Lucia, 195-ik nap (2013-03-31 16:43)
Ma van a szülinapom, Kati gratulált elQször és utána sokan mások. Jólesik ez a figyelem, de nem tudok
mindenkinek válaszolni, egyrészt az informatikai lehetQségek miatt, másik dolog az idQkorlát. Egyedül
vagyok, egy csomó dolgot meg kell oldanom naponta, ezért kérem ne nehezteljen rám senki, ha nem, vagy
késQn válaszolok. A mai nap röviden: Kati írta laza napot csináljak, részben sikerült. A génua fockrollert
szétszedtem, a kötélterelQje mondott csQdöt, ”megheckkeltem”, meglátjuk , hogy sikerült. A hütQt közben
kitakarítottam és Kati receptjei szerint megfQztem a húsvéti sonkát kolbásszal és fQtt tojással. A sonka
még Las Palmasról való, nem akar elfogyni, a fQzés ellenére kemény maradt, valószínqleg a halaké lesz.
Este még családi gratuláció volt ÖcsiéktQl (Magyarországon vannak), kicsit készülök a holnapi indulásra
és még egyszer kellemes ünnepeket a Norvikról: TT.
—–
TT
At 2013.03.29. 12:04 (utc) our position was 14°04.88’N 060°57.55’W
mila (2013-04-14 06:09:10)
Boldog Születésnapot Kívánok! Egy kicsit megkésve, de annál nagyobb örömmel és szeretettel! Mi az elmúlt 2
hétben (ápr 7-ig) Thaiföldön hajókáztunk a családdal, nagyon klassz volt. Írtam naplót, ha lesz idQd és neted (és
kedved), akkor : http://milainthailand.blogspot.hu/ Így most tudom csak folytatni a naplód olvasását. Örömmel
olvasom, hogy a szakács tudományod olyan fergeteges szintre emelkedett, hogy már vendégeket is hívsz a fQztödre
:) Igénybe venném, amint lehet! Btw.: miért kell két hQmérQ a pilot motorra? Nem gondolkoztál még a rendszer
átalakításán? Bennem ez maradt meg mint egyetlen gyenge (nagyon) pontja a Norviknak. Lépek a következQ
oldalra :) Üdvözöllek, Szelek Kapitánya, csak így tovább! -mila-
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Hajónapló, 2013.03.31, Santa Lucia, 196-ik nap (2013-04-02 04:28)
A tegnapi hajónapló nem a húsvét miatt maradt el, de este már nem volt energiám befejezni a napi
izgalmak miatt. ElQször is az indulás elQtti ellenQrzéskor a motortérben kb. egy vödörnyi vizet találtam.
Gondoltam ereszt egy csQ valamelyik bilincsnél, de az ellenQrzés során rájöttem a csigatengely mellet
csöpög. Ez engem fQként a korrózió miatt izgat, mert nagyon minimális a bejövQ víz, a hagyományos
megoldásoknál ennél több csurgalék víz kell a tengelykenéshez, de hát a Norviknak egy hi-tec típus van
beépítve, ne csöpögjön. Ezután mentem ki tankolni, itt viszonylag olcsóbb az üzemanyag és az egyik
tankom üres volt. A tankolásnál mindig tolakodás van, ezt nagyon jól le tudtam kezelni. Sokan elismerik
a teljesítményem egyedül, míg jó néhány hajó teljes személyzettel is kínlódik, persze itt általában erQs a
szél. Rodney Baytól a két Pitonig egy álomvitorlázás volt, innen egyre keményebb motorozás. A végén 2
csomós átlaggal 22 csomós szembe széllel. A mai nap a vártnál izgalmasabbra sikerült. St. Lucia déli
csücskén néztem ki a horgonyzóhelyem, Laborie-nél. Védettnek tqnt, a pilotkönyv is dicsérte, a térkép
szerint is jól megközelíthetQ,csak közben egy hurrikán átírta a térképet, ezt késQbb tudtam meg a parton
és rámentem a korall padra. Nagyon rossz érzés volt, de sikerült lemennem róla, hála a 115 lovas Kubota
c 2013 www.norvikinfo.com

319

BlogBook

4.4. April

motornak. Na, de ez már elég volt a húsvétból, de még le kellet horgonyoznom, ezek után hol?? Egy
ember a partról figyelte a mutatványom és a dingi dockrol próbált segíteni a horgonyzóhelyben. P John,
akivel a parton végül végiglátogattuk a húsvéti fesztivál helyszíneit. A helyszíni tanácsokért számított
gázsira, én ezt megfejeltem, mondván nekem van a szülinapom, Q a házigazda. Persze mielQtt kimentem a
”fesztiválra” megnéztem a hajó alját, de szerencsére semmilyen sérülést nem találtam. A témához tartozik,
hogy az utóbbi idQben kezdtem gondolkozni, érdemes-e ilyen erQs hajót építeni?IGEN!Ha ismeretlen
rosszul feltérképezett területeken is szeretnél biztonságban hajózni és az éjszakai, vagy akár nappali nyílt
vízi utakon sem azon járnak a gondolataid, nehogy egy farönk végett vessen az utazásnak. Ebben a
kicsiny halászfaluban mindenki nagyon jól érezte magát, (én is), nem gyQzöm csodálni ezt közvetlenséget
életörömet, ami a Karibot jellemzi. Persze én volta az egyetlen fehérbQrq, de ez engem évtizedek óta
nem zavar, remélem a többieket sem. Azért az éjszakába nagyon nem merültem el, bár lett volna bQven
lehetQség, John tíz percenként bemutatott egy kedves ismerQsének, de mondván fáradt vagyok és házas,
ezeket udvariasan elhárítottam. Viszont ettem egy nagyon finom grillezett halat egy erQs szósz mártással.
Tehát idQben visszadingiztem a Norvikra, este már csak azt kellett kitalálnom, hogyan találok ki a
lagunából. Ez a holnapi hajónapló témája.

Barta Csaba (2013-04-03 01:38:07)
Kedves Tamás! MeglepQ volt egy magyar zászló alatt hajózó vitorlással találkozni ma Carriacou szigeténél.
ElQször, messzebbrQl megfakult holland zászlóra gyanakodtunk, és csak közelebbrQl nézve, meg a H-val kezdQdQ
regisztrációs számot látva erQsödött meg bennünk a gyanú, hogy bizony egy magyar hajóval futottunk itt össze.
Három hónapja vitorlázunk a Karib-tengeren, de a Norvik az elsQ magyar zászló alatt közlekedQ hajó, akivel
találkoztunk. Sok sikert kívánunk az útjához, biztosan fantasztikus élményekben, kalandokban lesz még részük
az út hátralévQ részében is. Érdekes a hajónaplót is olvasni, az utóbbi hetekben sok olyan helyszínen jártak,
amelyeket mi is érintettünk az elmúlt hónapokban. Jó volt ezekrQl újra, más élményein keresztül is olvasni.
További jó szelet! Barta Csaba

Hajónapló, 2013.04.01, Santa Lucia, Laborie, 197-ik nap (2013-04-03 04:32)
Kicsit nyugtalanul aludtam, sok hülyeséget álmodtam, de mindennek a hátterében az volt, hogyan
találok ki a lagunából reggel. Hatkor keltem, tej, kávé, tea fürdés. ElQször is megkerestem az ár-apály
adatokat. Ez kedvezQ volt a reggeli induláshoz, igaz csak 40cm, de ez tegnap is jól jött volna. Ezután
bekapcsoltam az elQre nézQ szonárt teljes képernyQn, az i-Padon néztem a térképet és mellettem volt a
pilot könyv. Megjegyzem ez a térképvázlat volt szerintem a legjobb. Hétkor már elég világos volt és az
eltökéltség is meglett, felszedtem a horgonyt, mondtam egy miatyánkot és kiaraszoltam a még álomban
levQ öbölbQl. Azt hiszem a már régóta alvó idegsejtjeim is beálltak a sorba, de nem voltam ideges,
csak nagyon szerettem volna megoldani a dolgot. Egy másfél csomóval araszoltam ki, Katit csak akkor
hívtam fel, mikor túljutottam a tízméteres vízhatáron. Ezután egy szilaj vitorlázás kezdQdött, 50 tmf.
állt elQttem Bequiaig. St Vincent északi spicce nem kellemes hely, 30-40 csomós szelet ír a pilotkönyv,
én csak 33 csomót kaptam és 4- 4.5 méteres hullámokat. St. Vincent szél alatti oldalán még egy kis
motorozás is kellett, majd Bequiaig megint egy kemény vitorlázás. Az Admirality Bay-ben hármam is
leelQztek motorozva a kedvezQbb helyek reményében, egyikük sem horgonyzott, mikor én már a vacsorám
készítettem. A horgonyzóhelyek elQtt a távcsQvel megpróbálom kiválasztani a megfelelQ helyet, ehhez
segít a munkámból hozott térlátás és nem kóválygok össze- visza, mint aki nem találja az anyukáját.
Nem mondom jó volt lepihenni, a naplóból is csak az elQzQ napira futotta, itt tényleg nem mentem ki a
partra (nem vagyok bejelentkezve), de azért egy jót fürödtem.
—–
TT
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Hajónapló, 2013.04.02, Carriacou, 198-ik nap (2013-04-03 04:42)
Hajnalra igazi windward island-i szél lett.20-25 csomó, rövid esQkkel. A mai nap könnyqnek ígérkezett
és azért tegnap kicsit kinyúltam, kényelmesebbre vettem a dolgot a reggeli induláshoz. A legtöbb idQm
a Pactorral ment el, hiába, el kell fogadni, ha nincs kapcsolat. Kilenckor tudtam elindulni, a spiccig
motorozva, itt az elQrejelzésekre hallgatva a gibbet húztam ki. Egy órát elkínlódtunk így a Norvikkal,
bár egész nap swell kQvetett swellt, a gibb be, génua ki. Innen nagyon jól mentünk, idQnként kellet
reffelni, de igazán kellemes út volt 20-25 csomós szélben. Ez a kényszerq szólóvitorlázás hozzásegített,
hogy a Norvikkal jobban összeszokjak mind menetben, valamint a konyhai körletben. Katit otthoni idQ
szerint fél tízkor hívtam, hogy lehorgonyoztam Carriacouban Tyrrel bay-ben. Azonnal ennem kellett,
mivel csak reggel ettem a kis húsvéti fQzésembQl. A partra mindenképp ki szerettem volna menni, de
egyedül hosszú az elvégzendQ dolgok listája. A vitorlarendezésem közben jött mellém egy 6-8 méteres ribb,
magyarul kérdezve, jól látják-e a lobogót, illetve vannak-e magyarok a hajón. Válaszoltam csak magyarok
vannak, mármint én. Pk Londonból jöttek egy három hónapos karibi körútra, adtam névjegyet, kértem
jelentkezzenek be a honlapra. Itt épül most egy giga kikötQ, nem tudom milyen hajóméretre, mindenesetre
dingivel nem sok lehetQség van, talán másfél. Miután a másfélbQl sikerült megtalálnom az egyet, Ez
egy étterem dockja, végigsétáltam a parton, mindenki grillez, saját üzlet, nem tudom hogy mqködik,
de valószínq nem kell sok invesztíció. Hát a szupermarket kínálatával a Norvik raktár összemérhetQ, de
azért egy üveg helyi rum hiánypótló volt. A dingi docknál összefutottam a mellettem horgonyzó hajó
társasággal. Köszöntem nekik és megszólítottak, megismerve, hogy a Norvikról vagyok. Pk az USA-ból
és Canadából vannak, nagyon tájékozottak voltak az eddigi útvonalammal. A Norvik egyedi építése sok
ember kíváncsiságát felkelti, most már alig van charter hajó, ezek a kérdések inkább elQtérbe kerülnek.
A passzát továbbra is a barátom, itt az öbölben is 20 csomóval fúj és simogat.
—–
TT
Our position was 12°27.47’N 061°29.34’W

Hajónapló, 2013.04.03, Grenada, St.George’s, 199-ik nap (2013-04-04 04:40)
Mindég nagy támogatója voltam a fiataloknak, ezért elQször is szeretném felhívni a figyelmet egy nagyon
szép kezdeményezésre a
Sail & Life Training Association Hungary (S.A.L.T.) nonprofit nemzeti iskolahajó szervezetre!

http://www.salt.org.hu/ CégÜ- fQtevékenysége magyar fiatalok eljuttatása iskolahajók fedélzetére,
kiegészítQ tevékenységünk pedig tengeri kishajós oktatások szervezése!
Ezután kezdQdjön a naplóm.
Fél ötkor dobtam horgonyt Ross Pointnál. Boldog megelégedettséget érzek, az utóbbi hónapok eseményei
tükrében. A tengeri szólóvitorlázó kalandokra nem számítottam, de mint Géza barátom írta a hajózásban
az a szép, soha nem tudhatod mit hoz a holnap. Martinique-tól BVI-ig, majd vissza Grenedáig több mint
egy kapitány tréningnyi távot tettem meg egyedül, sajnálom, hogy kevés emberrel tudtam megosztani
ezeket az élményeket. Sok kalandban volt részem, rengeteg emberrel megismerkedtem, mondhatom otthon
érzem magam. Magyarokkal négyszer találkoztam, magyar hajóval egyszer sem. Szárazföldi ország
vagyunk, a hasonló kis tengeri nemzetek hajóinak tucatjaival találkoztam (holland, finn, norvég, svéd).
Fáradt vagyok összefoglalót írni, péntekig rendbe szeretném tenni a hajót, mert az újabb szakaszra ekkor
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érkeznek fiatal hajóstársaim.
A mai nap eseményei röviden. Hétkor indultam a pilotkönyv által javasolt óceán felQli útvonalon, mivel az
észak-nyugati spiccen egy tenger alatti mqködQ vulkán miatt tilos a hajózás. Egy katamaránnal indultunk
együtt, de a nyílt vízi szembe hullámokat a katamarán nehezen kezelte, elQször fordult elQ, hogy a Norvik
gyorsabb volt, bár az ugra-bugra azt hiszem senkinek sem hiányzott. Két óra motorlázás négy méteres
hullámokban, teljesen felébredtem. Sajnos kicsit túltaktikáztam a dolgot, mert sokáig mentem délnek a
biztonság miatt, így az utolsó szakasz hátszelesre sikerült, de egyedül a spinakker a Norvikon egyenlQre
szóba se jöhet. A hátszeles részen egy kis dejavu érzésem volt az Atlanti átkelésre, úgy billegett a hajó,
hogy a hqtQben összetört a kókusz szörp üvege, szerencse, hogy nem a rum. Horgonyzás St.George’s elQtt
a Ross Pointnál kb. 15 hajó társaságában, Katinak telefon, egy nagyon gyors kaja és kis alvás, majd az
E-mailok és most a napló.
—–
At 2013.04.03. 22:18 (utc) our position was 12°02.43’N 061°45.40’W

Hajónapló, 2013.04.04, Grenada, St.George’s, 200-ik nap (2013-04-05 04:35)
Ha érdekel valakit, nagyon jól aludtam az elvégzett feladat boldog tudatában. A Norvikkal kapcsolatos
legfontosabb hír, hogy a tengelynél napok óta nincs folyás, valószínqleg egy kis szennyezQdés okozhatta,
de nálam elég nagy aggodalmat keltett. Nem érzem magam egy bepánikoló embernek, de az ilyen kis
”apróságok” nem esnek jól. A horgonyzóhelyem ragyogó, a horgonyt megnéztem, biztonságosan fog
és gyönyörq idQ van. Reggel egy adagot mostam (inverterrel), majd a soha be nem fejezhetQ hajó
karbantartási munkák következtek. A konyhai fenékvíz szivattyú cseréje csak részben sikerült, a deckken
mire összerámoltam, dél lett. Reggel volt még egy kis rádiózás. Egy órakor tudtam kimenni a marinába,
egyrészt helyet foglalni és elintézni a bejelentkezést. Azt hiszem szél felöli helyet kapok, de hátha nem
lesz szél. Ezután bejelentkeztem a coustom és immigration irodában. A pilot könyvek nélkülözhetetlenek,
most azt is írta rövidesen átköltöznek a mostani helyükre. A marina egyébként elsQ osztályú, igaz nem
olcsó, 53 $ + víz , villany, de az uszodától a mosodáig minden van. Szóval tiszta Amerika. Visszafelé
felfedeztem egy Foodland áruházat, dingidockkal, ez csak megerQsítette az US. érzést. Szép a választék,
bár az árakon látszódik a távolság és a kereskedelmi láncolat, de mintha az USA egy kisvárosában
lennék. A naplóírás közben fQ a bácskai paprikás csirke, végre kaptam hozzá paradicsomot, a hagymát a
pörkölt recepttel összekeverve duplán raktam bele, ezért a paradicsomot is megdupláztam. A mai ki és
bejelentkezésem az Atlanti átkelés óta a huszonkettedik volt. Új útlevelem van, nem biztos, hogy elég
szabad oldal van a lejáratig. Ha valaki hosszabb ideig volt hajón, nem chartertúrára gondolok, tudja
minden aprónak tqnQ tevékenység sokszor órákat vesz igénybe. Most én ezeket a feladatokat szeretném
megoldani nap mint nap.
Konkrétumok: most vacsorázom, utána addig rendezkedem, ameddig a türelmem és energiám bírja, egyet
biztosan fürdök, ilyen tiszta régen volt horgonyzóhely.
Hajónapló folytatás.
Éppen a tegnapi hajónaplóban írtam Gézától való idézetet a hajózás szépségérQl, mikor beköszöntek a
hajóra Csabáék, akikkel Cariacoun találkoztam és egy kedves meghívást kaptam vacsorára. Örömmel
elfogadtam, a csirkepörkölt ment a hqtQbe. Tom a ribbel pontban fél nyolckor jött értem és vitt a nem kis
yachthoz. Csabáéknak négy nagyon szép gyereke van, a vacsora nagyon finom volt, de miután a gyerekek
elköszöntek a Csabával való beszélgetés számomra különleges élményt jelentett. Pk több mint tíz éve
Londonban élnek, nagyon képzett gazdasági szakember és egy csomó dologban úgy éreztem összecseng
a véleményünk a világról az én kis laikus gondolataimmal. Tizenegy elmúlt, mikor elköszöntem, Tom
visszahozott a Norvikra, közben megbeszéltük, Q nyáron egy Colin Archerrel vitorlázik Mallorcan. Persze
ezek után holnapra több feladat maradt, majd gyorsítok.
—–
TT
At 2013.04.03. 22:18 (utc) our position was 12°02.43’N 061°45.40’W
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Hajónapló, 2013.04.05-06, Grenada, St.George’s, 201-202-ik nap (2013-04-07 06:20)
Tegnap kisebb kalandok során Judit, Bálint és Zoli csatlakozott a Norvik kalandjaihoz. Judittal vállaltuk,
hogy vetésforgóban mentesítjük Tamást az írás terhe alól, úgyhogy lehet szurkolni,hogy a szúnyog helyett
a múzsák csípjenek meg minket. :) Ma rám (Zoli) jutott a sor.
...de mielQtt a máról írnék: a tegnapi nap azért sikerült kicsit kalandosra, mert a repülQbQl kiszállva
bátran mondtuk a taxisnak, hogy a kikötQbe akarunk menni, csak visszakérdezett, hogy melyikbe. Erre a
kérdésre nem voltunk teljesen felkészülve, de egy kisebb kanyar árán megtanultuk, hogy a kikötQ inkább
a Port Luis.

Elég fáradtak voltunk, hogy az alvással ne legyen gond.
Ma a nap elsQ felét felemésztette a bevásárlás.

Juditék szerintem kicsit túltolták. Amikor az a mondat, hogy ”Zoli, most 3 hétig nem tudjuk pótolni, ha
valami fontosat elfelejtünk!” úgy hangzik el, hogy közben a jobb kézben a reggeli kávéba való mandula
aroma integet, akkor ott véget érnek a józan érvek. KettQt is fordultunk, míg mindent összeválogattunk,
ami lehet, hogy hiba volt, mert a második nagyobb körnél kaptunk 5 % kedvezményt. :) Lehet, hogy az
elsQvel együtt több is lett volna.
Ami nekem meglepQ, hogy itt kicsit fordítva mqködik a bQrszín alapú megkülönböztetés: ha fehér vagy,
akkor hirtelen mindenhol segíteni akarnak neked: a bevásárolt dolgokat azonnal becsomagolják, kocsira
teszik, sQt, a hajóhoz tolják, és ha akarnál, se tudnál odaférni, hogy nem kell. Szóval csendben tqröd,
végül is kaptál 5 % kedvezményt a boltban. :)
A bepakolás felért egy kisebb Rodolfó trükkel, úgy elnyelte a hajó a 4 púposra rakott bevásárlókosár
tartalmát, de aztán Tamás mondta, hogy több, mint 100 tároló van. Így könnyq.
A délután maradék részére külön váltunk: míg Tamás bújócskát játszott a sárga parti csatlakozókábellel
(amiben egyelQre a kábel áll nyerésre), addig mi hárman elnéztünk egy közeli partra, amire a fogpasztareklám vigyorú boltos lány a kikötQdben 120 %-os határozottsággal mondta, hogy ”Grand Anes?
Yeah, it worths it!” A vicces ebben leginkább az volt, hogy busszal mentünk taxi helyett, de a buszt itt
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nem úgy kell elképzelni, mint a 7-es Budapesten, hanem csak egy kisebb mikrobuszba zsúfolódnak be az
emberek, és míg te a megálló felé sétálsz, addig már 50 méterrQl integet a sofQr, hogy gyertek, siessetek,
mert mindjárt indul. Persze rohantunk, mert ki tudja mikor jön a következQ. Mint késQbb kiderült: fél
perc múlva, és azért integet a sofQr, hogy vele menj. :) ...de amúgy rendesek, mert pár helyi dollárért
elvisznek, és általában is igaz, hogy se lehúzás, se alkudással nem találkoztunk. (Legalábbis a második
még folyamatban van, de errQl majd Judit ír.) A buszban, amúgy - akárcsak a sziget minden szegletében
- úgy üvölt a reggaeton, hogy a saját hangodat se hallod, ami az este közeledtével csak súlyosbodik. A
part szép volt, és visszafelé már nehezünkre esett komolyan venni, hogy a sofQr 50 méterrQl integet, hogy
jöjjünk gyorsan, mert indul a busz, de azért tettünk néhány sietQs lépést a miheztartás végett. A vicc
az volt, hogy a buszok végtelen férQhelye amúgy itt is igaz: hiába volt tele, mégis folyton nézték, hogy
kit vehetnének még fel, és érdekes módon ebbe még néhány srác is bekapcsolódott, ha a potenciális utas
fiatalabb lány volt. :)

Holnap felfedezzük a szigetet, de errQl már Judit fog írni, mert én már alig látom a monitort: tipikus friss
turistához méltóan sikerült a steak mellett magunkat is mediumra sütni. :)
Zoli

ipz (2013-04-09 21:08:08)
alku, vagy alkudozás. olyan nincs hogy alkudás :) amúgy király a poszt s a weblap!

Hajónapló, 2013.04.07, Grenada, St.George’s, 203-ik nap (2013-04-08 04:38)
Live slow, sail fast – ez a grenadai felirat a mai mottónk. Reggel elkezdtük feltölteni a víztartályokat, ám a
leleményes vízsugár miután megtöltötte az alsó tartályt, nyitott magának egy újat a hajófenékben. Amíg
Tamás a fenékvizet szivattyúzta, mi elintéztük a kijelentkezést az országból. Háromnegyed óra késéssel
indultunk túrázni, de a sofQrünk türelmesen várt ránk az árnyékban trécselve. ElsQ utunk a benzinkúthoz
vezetett, ahol szqk szoknyás lányok tankolták a kocsikat. Ezután a sofQrünk rábeszélt minket, hogy a
Concorde falls helyett a Seven sisters vízeséshez menjünk – ami utólag nagyon jó döntésnek bizonyult.
Persze nem láttuk az alternatívát, de ez nagyon tetszett! Egy túravezetQ szegQdött ott mellénk small tip
fejében – ami mint kiderült nem is lett olyan kicsi, a végén fapofával közölte, hogy 60 USD meg is felelne
neki, majd amikor 40-et adtunk neki, sértQdötten annyit mondott, hogy Q nem erQltet senkit. Azért jó
fej volt, mindenféle fqszert megmutogatott, és teletömte a táskáinkat 4 különbözQ teának való levéllel.
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5 percenként kórusban elmondatta velünk, hogy nagyon jól érezzük magunkat, és Q a legjobb túravezetQ.
BQ egy órán át gyalogoltunk QserdQben, olyan volt, mint otthon kirándulni, csak tölgyek és bükk helyett
pálmák, bambuszok, banánfák, liánok és hatalmas színes virágok voltak mindenfelé. Bálint profi képeket
készített, párat megpróbálunk mellékelni a naplóhoz.
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Épp az egyik feltqnQ piros virágot néztük, amikor kedves meglepetésként odaröppent egy kolibri, beleszürcsölt és tovalibbent. A túravezetQnk fogott egy gekkót is, a kezembe is adta, de már egy fotó erejéig
nem maradt nyugton.
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Két vízesés alatt is fürödtünk, az elsQ kisebb volt, nyugodtan alá lehetett menni, a másik magasabb
és bQvebb vizq volt, alig lehetett odaúszni a permettQl és az áramlástól, de aláállva nem ütött nagyon.
Addigra kisütött a nap, a vízesés alól felnézve gyönyörqek voltak a szikrázó vízcseppek és körbe a buja
növényzet. Az alsó szakaszon ugrálni is lehetett a vízesés mellett a szikláról, többször is ugrottunk, Zoli
is, aki ezzel túllépett komfortzónáján, de mosolygott és újra ugrott.
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Egy helyi étteremben ebédeltünk, all you can (and cannot) eat. Beszélgettünk az elQttünk álló útról hogy
osztjuk be az éjszakai Qrséget, mennyi benzin kell a dingibe. Grenadáról is sok mindent megtudtunk.
Nagyon vallásos sziget, legtöbben katolikusok, de sok az adventista is. A templomba úgy kiöltöznek,
mintha bulizni mennének, nagyon szép ruhákba és feltqnQ sminket, ékszereket viselnek. Nagy a különbség
gazdagok és szegények között, a gazdagok gyönyörq villákban laknak, Qk fQleg külföldön gazdagodtak
meg, majd hazatérve vígan élnek. Ami érdekes, hogy itt nem tengerparti házak az exkluzívak, rögtön
a gyönyörq homokos parton lepukkant vityillók vannak. A hatalmas paloták a hegyoldalban épülnek,
biztosan gyönyörq panorámával. IdQnként 1-1 hurrikán Robin Hood módjára eltörli a házakat és így
a társadalmi különbségeket is egy idQre, majd minden kezdQdik elölrQl. De az emberek itt elégedettek
az életükkel, take it easy életszemlélet szerint élnek, mindenhol összeverQdött emberek teszik a semmit,
múlatják az idQt, miközben valahonnan biztosan szól a zene. Ha elegük van egymásból és a zajból,
elvonulnak az erdQbe vagy folyó mellé ebédelni, mert leginkább a madárcsicsergést szeretik hallgatni.

Visszatérve az ebédre ettünk callaloo levest, ami olyan, mint a spenót, svédasztalos fQételt, italnak pedig
ki mit, narancsot, gyümölcskoktélt, vagy chockolate monkeyt, ami egy csokis fagyis shake. Amikor azt
hittük már a számlát hozzák, megkérdezték, mit kérünk desszertnek, így lecsúszott még 1-1 csokitorta és
fagyi. Ezután végigjártuk a csoki készítés állomásait, ami egy csoki boltba torkollott, ahol kis kóstoló
után finom csokikkal és csokis magvakkal szerelkeztünk fel a hosszú hajóútra.
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Tudtátok, hogy a kakaóbab szétnyitva pici babokat tartalmaz, amikrQl savanyú burok
törölhetQ/nyalogatható le? (Mi ez utóbbi módszert választottuk, remélhetQleg az iparban inkább az
elQbbit alkalmazzák). A pici babokat ezután napon, vagy esQs évszakban gépben megszárítják, darabolják,
fermentálják, szárítják, hogy aztán elQbb-utóbb az a finom csoki legyen belQle, amit mi is ismerünk.
A tervezettel ellentétben ma mégsem vágtunk neki a kb. 95 tengeri mérföldes szakaszunknak Los
Testigosig, mert még sok elintéznivaló van a hajón. Pedig már tegnap este elkezdtük, amikor engem
felhúztak srácok az árbocra szerelni. ElQször voltam fönt, izgalmas volt, és szépek voltak a kikötQ és a
sziget fényei. De még sok minden van hátra, Tamás bemutatót akar tartani a hajó kezelésébQl, fedélzetet
kell mosni, dingit felrakni, víztöltést befejezni és az órát leolvastatni egy kikötQmesterrel, benzint venni,
elpakolni a hajón. Jelenleg paprikás krumpli fQ, igazi team munkával készül, de nem most fogjuk megenni,
hanem elQre elkészítjük, hogy a vízen ne kelljen vele bajlódni. Ma még nyugodtan alszunk, holnap kora
reggel futunk ki. Live slow, sail fast.
Holnap ismét Zoli fog jelentkezni a hajónaplóval, amolyan kis verseny van közöttünk, hogy ki ír
érdekesebbet... Gondolunk mindenkire, akinek holnap munkanap van :)
Judit

Hajónapló, 2013.04.08-09, Venezuela, Los Testigos, 204-205-ik nap (2013-04-12 17:15)
Hajónapló 04.08.
Kezdetnek néhány színes-szagos aprósággal kezdeném Grenadáról.
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Grenadán a jelek szerint két nyelvet beszélnek az emberek: az angolt és az angolt. Az egyiket olyan
dialektusban, hogy erQs fülhegyezés mellett te is megértsd, a másikat meg csak Qk értik szerintem. Néha
nevetve kérdezték is, hogy értettük-e, mit beszélnek, de mindig fordítást kellett kérnünk. Ez alól talán
csak a kikötQsök voltak kivételek, velük nagyon könnyq volt beszélni az elsQ angolon is, látszik, hogy sok
külföldin nevelkedtek.
A tegnapi túrához még annyit akartam hozzátenni, hogy a vezetQnk tök jó fej volt, hogy mindent szedett
nekünk, de egy idQ után kicsit hülye turistának éreztem magam, hogy lerabolja itt nekünk a teljes
környezetet, aztán az utánunk jövQknek nem marad semmi.

Az elQttünk lévQ vezetQ kicsit környezettudatosabb volt (meg nem is beszélt annyit :D), még eldobált
alkoholos üvegeket is szedett a vízesésnél. Kérdeztem tQle, hogy hát ez meg hogyan került ide, és mondta,
hogy a helyiek dobálták el. Ezt elQször nem értettem, mert nekünk is fél órát kellett gyalogolnunk, hogy
odaérjünk, nem az a tipikus sarki ivóhely. Aztán ebédnél rájöttem, hogy miért oda járnak inni: mert a
szigetnek ez a része adventista, és még az étteremben sem adnak alkoholt. A sziget többi részén azért
ettQl nem kellett tartani: Grenada nem csak a fqszerek, de a rum szigete is. :) Ami vicces, hogy az import
sör itt a Guinness.
No, de nem az elQzQ napról kéne írnom, úgyhogy: reggel megkezdtük a készülQdést az indulásra, ami
szokás szerint kicsit hosszabb lett, mint terveztük, Bálintnak még arra is jutott ideje, hogy vegyen
egy külsQ meghajtót a sok-sok képnek, amit csinálni fogunk. Adtak neki garanciát is, de szerintem a
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beváltástól nem kell tartaniuk.
Harmadik napra amúgy viccesen kezdett kijönni a csoportdinamika. Tamás nyilván hipernyugodt, már
van sok mérföld a háta mögött és nem siet sehová. Judit és Bálint már jó pár hete nem dolgozik,
mókuskereküket már csak a szél forgatja, és tudják, hogy két és fél hónap alatt még az is lehet, hogy
megunják. :) Én meg 120 %-os pörgésbQl estem ki, csak két hétre jöttem, és amúgy is hiperaktív vagyok,
úgyhogy próbálom maximalizálni az élményeimet, és néha hajtok mindenkit, hogy menjünk-menjünkmenjünk. ...de azóta az elsQ vitorlás nap kalandjai összecsiszoltak miket. :)
Az indulás simán ment, szépen kihajóztunk,

de Judit elég hamar kezdett rosszul lenni, és hamarosan én is követtem a példáját. Azt hittem, hogy
vicc ez a tengeri betegség, mert engem Viktor készített fel az útra, aki saját bevallása szerint még a
Balatonon is rosszul lesz. Hát csalódnom kellett magamban. Igazából akkor kezdtem rosszul lenni, amikor
beültem a kormány mögé, utána már csak feküdni mertem, de úgy jó volt. Túl jó. Felbátorodtam, mikor
Tamás kihozta a paprikás csirkét, de az evésnek végül csak a reciprok mqveletét sikerült csak teljesítenem.
(A szakácsnak végül csak másnap tudtunk tisztelegni a maradékok felfalásával.) InnentQl viszont nem
sok mindenre emlékszem, mert eleinte fent, aztán lent próbáltam vízszintesen túlélni a másodperceket
- elátkozva a pillanatot, mikor Bálinték rábeszéltek erre a kalandra. Bálinték mondták, hogy vannak a
vízben foszforeszkáló kis pontok (mint a Pi életében), de ez az adott pillanatban nem ütötte meg az
ingerküszöbömet. Aztán mikor már a természet szólított, akkor én is láttam, tényleg gyönyörq volt. A
crew becsületét végül Bálint mentette meg, aki Tamással felváltva vitte a hajót egész este. (Azért Q is
megszentelte végül a tengert.)
Tanulságok:
1. Ne szálljunk hajóra, felejtsük el ezt az egészet, és maradjunk otthon a teraszon.
2. Ha ez mégse sikerül, akkor aludjunk rögtön egyet hánykolódás közben, ahogy Bálint tette. (Talán
alvás közben könnyebb szokni.)
3. Ha rosszul lettünk, feküdjünk le, és akkor se keljünk fel, ha ez pillanatnyilag jó ötletnek tqnik.
Zoli

Hajónapló 04.09.
Ma hajnalban érkeztünk meg Venezuelába, Los Testigos szigetekre.
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Egész éjjel száguldoztunk, a végén Tamás és Bálint mindent megtettek, hogy minél késQbb érjünk oda,
ne sötétben. Génuát kurtítottak, eltértek az optimális iránytól, stb. Zoli és én pihenQt kaptunk, bár
éjjelre már mi is jól voltunk, igaz, leginkább fekve :) Ez a raumos menet nem volt kellemes elsQre, de
remélhetQleg 1-2 nap és belejövünk. A foszforeszkáló planktonok szuper jól néztek ki, mint sok pici csillag
a vízben is. Az égbolton is rengeteg csillag volt, egészen le a horizontig. Ez ritka, a nap is szabályosan a
vízbe nyugodott le, nem valami felhQbe.
Horgonydobás után nem akartuk még zavarni a parti Qrséget (Guardacosta) hajnalban, ezért még órákig
ejtQztünk, pakoltunk, reggeliztünk. Eközben ötölte ki Bálint a mai mottónkat: ”Jobban esik a falat,
ha mind bent marad”. Majd rádión figyelmeztettük a parti Qröket (Isla Iguana Grande szigeten), hogy
jövünk, és megtámadtuk a partot - ezzel új kontinensen vetettük meg a lábunkat, még egyikünk sem járt
Dél-Amerikában. A parti Qrség ugyan csak spanyolul beszélt, de mindent flottul és ingyen elintéztek.
Sétáltunk a fQ sziget finom homokos partján,

ahol Bálintot megkergette egy disznó - ott heverészett a parton (mármint a coca :), és nem örült annak,
hogy Bálint a közelében fedezett fel egy rákocskát.
Átkötöttünk Testigo Pequenora, aminek szintén szép homokos a partja (Playa Real), és itt sznorkeleztünk.
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Láttunk rengeteg korallt és színes halakat minden méretben. A nap fénypontja egy óriási, legalább fél
méteres gömbhal volt, ami egy korall alatt gubbasztott. Bálinttal már láttunk régebben pár gömbhalat,
de ekkorát még sosem. Zoli annyira nem hatódott meg, amikor mutattuk neki, csak annyit mondott,
hogy ”és azokat a kis fekete halakat láttátok, aminek csillogó pontok vannak a hátán, mintha kis ékszerek
lennének?” :) Láttuk igen, az is nagyon érdekes, de azért egy ekkora gömbhal... ráadásul kettQ, mint
kiderült a korall másik oldalán is volt egy.
Miután kinézelQdtük magunkat, kiültünk az árnyékba, a srácok egy búvárkéssel felnyitottak két itt heverQ
kókuszt.

A levét azonnal kiittuk, a húsából pedig komótosan falatoztunk, közben nem kevés homokot is nyelve.
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Zoli elhozta Tamást a hajóról, aki eddig pihente ki az út fáradalmait, mi Bálinttal pedig a szomszédos
halászfalun át felmentünk a sziget dombjára iguanákat fotózni. Na, iguanát nem láttunk, viszont a
dombról gyönyörq kilátás nyílt a tengerre, ahol épp akkor vonult végig lelkes ugrándozásokkal egy csapat
delfin! Kicsit még följebb is másztunk, láttunk itt is egy kis kolibrit, de aztán a barátságtalan környék
visszafordulásra kényszerített: kaktuszok között vezetett az utunk, és a lehullott kaktusztüskék átszúrtak
a nem épp túrázásra tervezett lábbelinken, vagyis a papucson és a süncipQ gumitalpán is.
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Felismertük azt a kis gyomnövényt is, amit Csák Attila említett a hajónaplójában, aminek a szára és a
levele tele van rengeteg pici tüskével és valószínqleg elég fájdalmas - szerencsére ezt nem tapasztaltuk
meg. Visszafele megint átmentünk a halászfalun, ami elég lehangoló, nagyon szemetes, és az emberek
csak ültek a tornácokon, vagy épp halakat pakoltak egy kinti Qsrégi szétrozsdásodott mélyhqtQbe. A
kutyák nagy ugatást csaptak, de az emberek kedvesek voltak.
Este tábori tisztálkodást csaptunk: mivel az édesvízzel spórolunk, csak a hajó mellett úsztunk, tusfürdQ,
majd újabb csobbanás. Tamás remek vacsorát készített, paradicsomos rákokat krumplipürével.
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Még letöltjük a képeinket, helyet csinálunk a holnapiaknak. A tervek szerint holnap délelQtt strandolunk,
és délután vágunk neki újra a tengernek.
Mindenkit üdvözlünk,
Judit
Hajónapló kiegészítés a kapitány tollából.
Biztos voltam benne, hogy a fiatalok remekül teljesítenek, ez ez elsQ szakaszon maximálisan bejött. Itt ,
hacsak valakinek nincs ”receptor” hibája, általában a legtöbben rosszul lesznek az elsQ raumos szakaszon.
Mindenki szuperul elrendezte, gondolom a mai menetben sokkal kevesebb kellemetlenség lesz, holnaptól
meg semmi. Mindenki nagyon segítQkész és az elQzQ remete életembQl gyorsan kiestem. A mostani
hajózási területünk (Venezuela) már az amiért elindultam erre a földkörüli útra, de a poénokat nem
akarom lelQni a fiatalság tollából, a következQ idQben Qk a naplóvezetQk.
Tamás
—–
our position was 11°22.84’N 063°08.00’W

Hajónapló, 2013.04.10, Venezuela, Los Testigos, 206-ik nap (2013-04-12 17:24)
Az elQzQ zaklatott nap után tegnap hamar kidQltünk és ma sokáig aludtunk. A tegnapi rák után szerényen
csak egy hatalmas serpenyQ rántottát reggeliztünk. A terv az, hogy indulásig egyre könnyebb dolgokat
eszünk, remélem bejön. A nap elsQ felében kinéztünk az öböl melletti részre, de egy rövid barangolás után
feladtuk a felfedezQ utat, mert mindenhol kaktuszerdQk voltak. Egy nagyobb darab belém is akadt, csak
tüskénként bírtam kitépkedni. Amúgy nem ezen a nagy kaktuszok az idegesítQek, hanem a mindenfelé
heverQ kis kerek tüskés bogáncsok. Tuti, hogy nem látod Qket, mindenhol ott vannak, ha lelépsz a fehér
homokról és még a cipQd talpára is felragadnak. Lehet, hogy csak szeretnének megszökni a szigetrQl, de
ilyen belépQ után nem ajánlunk nekik helyet a hajón. A sikertelen felfedezQ túra után gyorsan csobbantunk
egyet a vízben, mert még a partról láttunk egy teknQst úszkálni.
Ezután visszanéztünk a Playa Realra, Bálinték még edzettek is kicsit.
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Egy kedves helyi oda is jött, és megtudtuk, hogy a félsziget másik felén vannak frissen kikelt fiókák.

Én jobban meglepQdtem azon, hogy a minimál portugál tudásommal egész jól értem, hogy mit mond.
:) Én a búvárkodást, Juditék a fiókanézést választották. Eltökéltem, hogy lövök egy jó képet arról a
halról, amin kék ékszerek vannak.
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Judit tegnap lehúzta, pedig tényleg nagyon különleges. A kis példányokon ugyanannyi ilyen ékszer van,
mint a nagyokon, csak sokkal sqrqbben, és tudtam is, hogy hol lakik az egyik. Sajnos az életben sok dolog
nem az, aminek elsQre látszik, és ilyen dolog a fényképezQgép töltöttség-jelzQje is, úgyhogy a 100 %-ról a
0 %-ra kb. 15 perc alatt jutottam el. Egy tqrhetQ képet sikerült róla lQnöm. A víz alatti fényképezés
viszont nehezebb, mint hittem, mert a hullámok miatt a fényviszonyok nagyon könnyen változnak, a
halak is gyorsak, és persze téged is ide-oda sodor a víz a sekély vízben. Persze mikor lemerült a gépem,
akkor két nagyobb is elQjött, és fél perceket napoztak úgy, hogy 10 centirQl néztem Qket. Lehet, hogy
csak nem szeretik a paparazzikat.
Amíg Bálinték kirándultak, addig én egy kicsit még elmélkedtem a parton. Végül is nagyon nehéz ám
megélni, hogy itt vagyunk a világ másik felén. Szemben van egy hegy, ami pont olyan, mint Badacsony,
szóval ha valaki most elQjönne, hogy ez csak egy mesterséges part a Balaton parton, akár el is hinném.
:) Ha emberek is vannak körülöttünk, úgy egészen más, például a tegnapi halászfaluban, ahol Bálintot
megtámadta a coca, ott nyilván sugárzik a déli életérzés. :) Hopp, még valami: viszont most nyilván
write-only üzemmódban szemléljük az életet (legalábbis én), ami a wifis kikötQ után elég hirtelen váltás.
Mikor bejelentkeztünk tegnap, éppen egy fatáblát takarítottak le serényen, ami tel volt Chavez képekkel.
Az ember fejében rögtön megfordul, hogy na mi az, valami rendszerváltás volt?, de inkább nem kérdeztem
meg. :)
Visszatértünket Tamás már toszkán paradicsomlevessel várta. Kezdem szégyellni magam, hogy milyen
csodákkal kényeztet minket. Ha szerzünk halat, én is megpróbálok majd kitalálni valamit a szokásos ”ami
éppen a kezembe akad” recept keretein belül, bár ennek a receptnek többnyire csak 50 %-os a sikerrátája.
:) Mindenesetre javasolni fogom Tamásnak, hogy hazatérte után nyisson valami gasztro-vitorlást. :D
Már folyik a készülQdés, úgyhogy én is búcsúzom. Irány Blanquilla!
Zoli
—–
At 2013.04.09. 22:38 (utc) our position was 11°22.84’N 063°08.00’W
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Hajónapló, 2013.04.11, Venezuela, Blanquilla, 207-ik nap (2013-04-12 17:33)

Blanquilla, Venezuela
Szerencsésen megérkeztünk Blanquillára, ami eddigi utunk legszebb állomása. Szerencsénk odáig is
kiterjedt, hogy mindenki remekül érezte magát a tengeren is, egymást váltottuk az éjszakai kormányzásban,
és még barchobázásra is futotta az energiánkból. A sziget felé tartva pedig egymás kezébe adogattuk
a joghurtos müzlis reggelit. Pedig voltak ám hullámok éjjel, és mivel hold sem volt, teljes sötétségben
vitorláztunk, nehéz volt fix pontot találni a láthatáron. Ilyenkor örültünk, ha elhaladt a közelben egy
tanker hajó, mert az legalább fél óráig adott fix fénypontot, amire tudtunk fókuszálni a hullámzásban,
így könnyebb a szervezetnek feldolgozni a dülöngélést. Csillagok is voltak, de általában magasabban,
mint ahova kilátunk a kormányülésbQl. Pedig csillagra a legjobb kormányozni: az ember kinéz egy-két
szimpatikus csillagot, és ahhoz képest tudja tartani az irányt. Így nem kell folyton lefele nézni a tájolóra.
Még mindig vannak planktonok, azokat is remek szórakozás nézni az éjszakában. Reggelre találtunk
egy repülQhalat a fedélzeten, de túl pici ahhoz, hogy megegyük. Volt pár napja is már egy a fedélzeten,
napközben többször is láttuk Qket csapatostul repülni.
A sziget: érintetlen, gyönyörq fehér finom homokos, kékes zöld vizq. Pálmafa csak 2 van rajta, ez jelöli a
horgonyzóhelyet a pilot könyv szerint is.

Rögtön horgonydobásnál kiderült, hogy valami gond van a horgonylánc mechanikával, nem akart
megállni a lánc leengedésben, csak kézi fékkel és áramtalanítással. A 3 férfi több órát töltött relék
nézegetésével, telefonos segítségkéréssel, kapcsolási rajzok tanulmányozásával. Mint kiderült, a relé
érintkezQi összeoxidálódtak, miután kiszedték, letisztították és visszarakták, szuperül mqködik!
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Ezzel a remek sztorival mentünk át haverkodni a mellettünk álló halászhajóra. Mivel az én spanyol
tudásomra támaszkodtunk, elQtte kiszótáraztam a történet általam spanyolul nem ismert szavait, és
úgy tqnt megértették amit mondani akarunk. Végül is a lényeg az volt, hogy adnak-e nekünk halat :)
Kérdezték, tonhal jó lesz-e, mi meg próbáltunk nem hangos ujjongásban kitörni. Két gyönyörq friss
példányt kaptunk, ott helyben kifilézték. Visszakérdeztük: pénzt vagy alkoholt? Az alkoholt választották,
úgyhogy kaptak egy üveg grenadai 70 %-os rumot. Tamás vágya is teljesült, hogy körbenézhessen
a halászhajón. Ezután végre pipa szemüveggel felszerelkezve alánéztünk a vízfelszínnek. Van itt is
mindenféle hal, de sokkal több, mint eddig. Olyan érzésem volt, hogy minden sziklánál és korallnál egy
új világ vár felderítésre. Hatalmas halfelhQkkel lehetett együtt úszni.

Ha nem csinálsz hirtelen mozdulatot, vagy nem szuszogsz hangosan a pipába, akkor nem ijednek meg, és
hirtelen ott találod magadat velük, egy vagy közülük, csak nagyobb és kevésbé csillogó.
A part talán még a víz alatti világnál is szebb, sehol egy lábnyom, csak a mieink, érintetlen öböl öböl
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után.
Sötétedés után már csak a vacsora maradt hátra, Zoli igazi ínyencséget rakott össze: elQször pár nyers tonhalszeletet spárgával és olívabogyóval, fQfogásnak pedig gyömbéres-citromos-fokhagymás párolt
tonhalat hagymás rizzsel és salátával.

Megszavaztunk neki másfél Michelin csillagot. A vacsora érdekes beszélgetésbe torkollott a fedélzeten,
miközben annyiszor hallgattuk meg Tamás vidám ír zenéit, hogy én már kívülrQl tudom énekelni :)
Holnap délelQtt még itt leszünk, utána kora délutáni indulással irány Los Roques szigetcsoport.
Valószínqleg holnap is én írok naplót, mert Zoli reklamált, hogy nekem jutnak az érdekes napok :)
Így azután Q jelentkezhet két Los Roques-i nappal is, ami várakozásai szerint eddigi utunk fénypontja
lesz.
Úgy hallom már otthon is szépen süt a nap,további szép idQt kívánunk haza,
Judit
—–
At 2013.04.09. 22:38 (utc) our position was 11°22.84’N 063°08.00’W

Hajónapló, 2013.04.12, Venezuela, Blanquilla, 208-ik nap (2013-04-13 04:50)

Hajónapló április 12
Ezt a naplót a tengerrQl írom, úton Los Roques felé, miközben minden irányba inog a hajó.
Kb. 120 tengeri mérföld az út, elQreláthatóan holnap kicsivel dél elQtt kell megérkeznünk.
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Hátszelezünk spibaummal, egy szál génuával 15-20 csomós szélben. (Reggel egyébként olyan jó szél
volt, hogy az ebédlQasztalon szélbe állt a téliszalámi :) Vicces a hajó mozgása, kb. fél percig egész
nyugodt, csak kicsit billeg elQre-hátra, aztán hirtelen behergeli magát, és jobbra-balra-jobbra-balra bedQl
négyszer úgy, hogy idQnként bejön a fedélzetre a víz. Na én a fél perceket használom ki az írásra :)
DélelQtt kellQképpen elköszöntünk Blanquilla szigetétQl, ki-ki a maga ritmusa szerint: Bálint hosszan
elsétált egy pár km-re levQ elhagyott házat fotózni, Zoli sznorkelezett, Tamás a hajón pakolgatott, majd
úszott, én sétáltam, pelikánokat videóztam és hevertem a homokban. Mivel mindig hiányoltam az ilyen
hajónaplókból, hogy mire gondolnak a hajósok egy-egy elmélkedQs szakaszon, leírok pár gondolatot. Azon
tqnQdtem, mennyire más az emberek hozzáállása az élethez, a tempójuk, az újdonság iránti vágyuk, és
megelégedésük a jelennel. Reggel ugyanis kisebb vita alakult ki az indulás idQpontját illetQen: minél
hamarabb szedjük-e fel a horgonyt, hogy még több idQt tölthessünk Los Roques-en, ami a leírások szerint
a legszebb hely. Én inkább itt maradtam volna még pár órát, mert ha egyszer találtunk egy helyet, ami
szinte tökéletes, csak a miénk, miért keresnénk egy még tökéletesebbet?
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Ezt a helyet már csak úgy lehetne fokozni, ha kicsivel több pálmafa lenne rajta, kicsivel kevesebb légy,
és mondjuk csapatostól jönnének úszni velünk a delfinek :) Szerintem az életben meg kell állni és örülni
annak, ami van, nem mindig valami mást keresni, ami esetleg még egy kicsit jobb-több-szebb. Nehogy az
egész életünk csak egy hajsza legyen valamiért, ami talán el sem jön. Ami viszont eljön, arra szánjunk idQt,
hogy örüljünk neki! Ahogy a költQ mondja, ´Ne nézz ne nézz hát vágyaid távolába, egész világ nem a mi
birtokunk´. Persze mondom ezt én, aki átutazott a fél világon, hogy ilyen csodás helyen legyen :) Szóval
valószínqleg csak a határ más, amire azt mondjuk, hogy ez már elég tökéletes. És ez itt most elég közel van
hozzá :) Na de nem lehet örökké elmélkedni, épp most kapcsoltunk be a tenger közepén delfincsalogatónak
egy kis zenét: Scootert :) Bátyámék javasolták, Nekik az Adrián odavonzotta a delfineket. Nekünk még
nem vonzotta ide, de lehet, hogy azért, mert túl gyorsan lekapcsoltuk: megijedtünk, hogy tényleg idejönnek,
és esetleg beleakadnak a horgokba, amiket Bálint nemrég kivetett. Jó lenne egy saját fogású halvacsora.
Mindenesetre a mai naplót Tamás véleményével zárnám ScooterrQl: ehhez még rum sem kell, anélkül is
hat! :) Üdv mindenkinek, Judit
—–
At 2013.04.12. 12:03 (utc) our position was 11°50.25’N 064°38.75’W

Hajónapló, 2013.04.13, Venezuela, Los Roques, 209-ik nap (2013-04-14 05:02)
Sikeresen megérkeztünk Los Roquesre. Az út elejét személy szerint nagyon élveztem, mert rákaptam a
kormányzásra, és egyben letoltam 4 órát. Szerencsére hoztam magammal egy kis hangszórót, így a lemenQ
napot követve hallgathattam Jose Gonzalezt. :) (Apropó: április 30-án Junip koncert az a38-on, aki
otthon maradt, menjen el!) Szorgalmam hamar meghálálta magát, mert így kb. reggel 5-ig ”aludhattam”,
és csak akkor kellett még egy váltást csinálnom. Amúgy amit éjjel produkálni sikerült, azt otthon csak
megszépítve nevezném alvásnak, a becsületes neve inkább félálomban forgolódás. Végig hátszelünk volt,
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ami a sebességnek jót tesz, de az álommanókat lerázza a hajóról.
DélelQtt érkeztünk meg Los Roquesre. Sok kis apró sziget, és itt már kicsit több lakó van, mint az
elQzQ szigeteken. Ma csak a fQ sziget mellé dobtunk horgonyt. A kikötésben egy kedves helyi charterozó
volt segítségünkre, mikor átmentünk hozzá megköszönni, akkor láttuk, hogy minden fogában apró kis
ékkövek villognak. Valószínqleg nem olyan rossz üzlet errefelé ilyesmit csinálni. Van amúgy reptér is, a
kis szigeteken láttunk sok napernyQs ágyat, és a könyv is írta, hogy errefelé harcban áll a parkosítás és a
turizmus.
Kikötés után bejelentkeztünk (a falu mindkét végében). Volt alkalmunk közben a faluban is kicsit
körülnézni: földszintes kis házikók, igazi déli hangulat, nem kell meglepQdni, ha egy nyitott ajtón
bepillantva ellipszisgépezQ helyieket látsz. Amúgy óriási a kontraszt, de nem lakosok és lakosok között:
akartunk például pénzt váltani, és miközben vártunk, egy helyi kislány szakadt ruhában, a porban ülve,
a legmenQbb fejhallgatóval hallgatta okos telefonról a zenét.
Apropó pénzváltás: nekünk nyilván csak dollárunk van, és eléggé plasztikus az árfolyam. Mint azt
megtudtuk, az állami árfolyam szerint 1 dollárért 6 bolivárt kapsz, és a fusi pénzváltás ”illegális”, ami
azt jelenti, hogy a ház elQtt elhaladó parkQrök ellenére a fal mögött teljes lelki nyugalommal váltod 1:20
arányban. (Az 1:6 irány nyilván csak az egyik irányban mqködik. :D) ...de persze a boltban 1:18 és 1:22
között bármilyen árfolyamot bemondanak. Viszont kulturális missziónak is eleget tettünk azáltal, hogy
néhány helyit bemutattunk a tört számoknak. Judit vett egy narancslevet 23 bolivárért, mondták, hogy
akkor az 2 dollár, mert több, mint 1. :) Bálintban a matek ötös persze nem hagyta annyiban a dolgot, és
lealkudta 1.50-re, bár nem vagyok benne biztos, hogy órabérre számítva ez összességében megérte neki.
:P
Apropó parkQrök. :) (Ma ilyen asszociálós napom van.) Utazásunk alatt az elsQ fegyveres, akit látok,
azok a parkQrök. Ott ülnek az utcán 1-1 kis sámlin egy akkora gépfegyverrel, mint a ház. Importálnék
belQlük párat a Sas-hegyre is. :) Na majd holnap merülés után kiderül, hogy mekkora sikerrel védik a
vidéket.
Amúgy különleges pillanatban érkeztünk, mert holnap választások vannak, így sehol nem lehet alkoholt
kapni, és minden tele van plakátolva - egy jelölttel. :) Nem ismerem a pontos politikai helyzetet, de félek,
hogy ha az én nevem is odakerülne a szavazólapra, nem lenne nekik sokkal idegenebb, mint a többi jelölt.
Persze világmegváltó gondolataimat inkább otthon próbálom majd kamatoztatni.
Nem tudom, hogy a választások miatt van-e, de éttermet is alig találtunk. Na ez így nem pontos, mert
sok étterem volt, de mindegyikben privát buli volt. Végül a falu végében találtunk egy kis krimót egy
tulajjal, aki állította, hogy helyi, de inkább tqnt tipikus amerikai turistának. Mindenesetre legalább
tudtuk, hogy mit rendelünk, nem csak a fordítás-totó ment megint. :) (Bár a nyelvi szakadékoknak
van elQnye is: a határQrrel mindig lemegy 2-3 kör meg nem értés, aztán nézi a papírt, bólint, és megy
tovább a következQ pontra.) Mindannyian valamilyen helyi halat ettünk (”olyan, mint a tonhal, de nem
az” - ennyit tudtunk meg). ElQételnek Juditék valami batyuzott sajtot ettek, mi pedig Tamással tonhal
tartárt. (Mivel a múltkor hiányolt szójaszószban úszott, nem tudtam kihagyni.) Ez utóbbi meglepQ
volt, mert olyan szójás-szezámos szószban úszott, mint a budapesti Momotaro nevq kínai étteremben az
uborkasaláta. Talán nem csak a magyaroknak vannak távol-keleti gyökereik.
Még valami a faluról: elképesztQen sok a kutya, de mindegyik annyira csendes, hogy fél centire is elmehetsz
mellettük vagy átléphetsz felettük, a fülük botját se mozdítják.
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KettQ kivétellel. 1. Persze, hogy a legkisebb töpszli ugatott meg minket a városba menet. 2. Hazafelé
jövet viszont a Guardacosta kutyája hívta fel az Qrök figyelmét, hogy kicsit kezdünk eltévedni. :) Úgyhogy
visszatereltek minket a mólóra, amit szerintem már csak a rajta fekvQ 1 centi vastag madárszar tart össze.
Holnap egy teljes nap pihi, a tervek szerint holnaptól Arrubáig nem lesz több éjszakázás. Az egyik szemem
sír, a másik nevet. Aludni szeretek, de így csökken az élménydús pillanatok száma.
Holnapig minden jót,
Zoli
ui: nem fogjátok elhinni, de azért kicsit honvágyam van :)
—–
At 2013.04.12. 12:03 (utc) our position was 11°50.25’N 064°38.75’W

Hajónapló,

2013.04.14,

Venezuela,

Los

Roques,

Francisquis,

210-ik

nap

(2013-04-15 04:14)

Ma laza napunk volt. Reggel csaptunk egy bevásárlást, és kényelmesen megreggeliztünk. Judit nagy
örömmel mondta, hogy vett sós és édes péksüteményeket is. Azt azért érdemes tudni, hogy itt kicsit
mások a határok: a sósat otthon inkább kalácsnak hívnánk, az édes meg szerintem úgy készült, hogy az
egy lekváros buktához 1 kilogramm cukor felét a tésztába, a másik felét meg a tetejére szórták.
Ami érdekes, hogy ma vannak a választások, és mindenkinek, aki szavazott, lilára festik a kisujja végét,
Qk meg büszkén mutogatják egymásnak. Próbáltunk valami zenét hallgatni a rádióban, de ott is minden
a választások körül pörgött. Mivel a polgárháború nem tört ki, inkább kikapcsoltuk.
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Dél körül áthajóztunk Francisquis-re, és hát ez is nagyon szép. (FelsQfokokat már nem merek használni.)
Három sziget alkotja: egy nagyobb nyugaton, kettQ kisebb keleten, mi a három sziget közötti kis öbölben
vetettünk horgonyt.
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Az észak-keleti szigeten van a legnagyobb élet, valószínqleg az ott található kis evQs-ivós bódénak
köszönhetQen. Tegnap meséltem az árfolyamok rugalmasságáról, hát igen, itt a piac törvényei 1:15
dollár-bolivár árfolyamot szültek, alkudozás nyilván nincs. Azért Qk is érzik, hogy ez pofátlanság, mert
borravaló nélkül is fogpasztavigyorral köszöntek el. Tanulság: ha tudunk jó árfolyamon váltani, akkor
váltsunk sokat! ...de a kaja nagyon finom volt, mindenki mindenféle tengeri dolgokat evett. Viszont a
nagy evés-ivásnak megvannak a hátulütQi is: ma bedobtam két gyomorfertQtlenítQt, és túlzás lenne azt
állítani, hogy megelQzQ jelleggel.
Ezen a partszakaszon rengeteg a kite-os, úgy tqnik itt a szörfösök helyett Qk a janik. Mivel 200 dollár
lenne egy 4 órás betanítás, ezért ezt a programot kihagytuk.

Inkább búvárkodtunk kicsit, a tengerbe lógó mangrove erdQ alatt rengeteg hal lapult, köztük egy hatalmas
barrakúda. A pilot-könyv tanácsait követve kinéztünk a keleti partra is, de ott óriási a sodrás, úgyhogy
végül a déli csücsök sekély vizeiben snorkeleztünk, ahol egy kis ház is van. A legjobb halak a sekély
rész letörésénél voltak, a kövek alatt százával bújtak meg. Judit még egy ráját is látott, sajnos mi
errQl lemaradtunk. :( Ami még vicces, hogy Judit talált egy hatalmas tengeri csigát, gyermeki örömmel
ölelgette, majd két méterrel arrébb hevert még kettQ, a többit meg már nem is számoltuk. :)
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Érdekes, hogy milyen hamar megszokja az ember ezeket a csodákat, ha tonnaszám öntik a szeme elé.
Este nagy tanakodás ment, hogy hogyan tovább: aludjunk este és menjünk nappal? ...de akkor szinte
semmit se tudunk megnézni. Úgyhogy inkább a további éjjeli menetek mellett döntöttünk. Holnap
délután kényelmesen indulunk, és megállás nélkül csapatunk Bonaire-ig - kihagyva a korábban betervezett
madaras szigetet.
Zoli
—–
Poziciónk: Lat 11°57’N Lon 66°38’W

Hajónapló,

2013.04.15,

Venezuela,

Los

Roques,

Francisquis,

211-ik

nap

(2013-04-17 04:17)

Sokáig aludtunk, aztán palacsintát reggeliztünk – nem egy tipikus hétfQ reggel :) A rossz hír, hogy most
már Tamásnak is rendetlenkedik a hasa, a gyanú a tegnapi rákocskákra terelQdött, az az egyetlen, amit
csak Qk ettek Zolival.
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DélelQtt érdekes társaságunk érkezett: helyi hivatalnokok szállták meg a hajót, rutinellenQrzés. Tegnap
már kijelentkeztünk a szigetrQl, és mivel hivatalosan nem léptünk be a venezuelai szárazföldre, ezért
nem adtak innen kilépQpapírt, hanem egyszerqen visszakérték a bejelentkezQ papírunkat. Ergo most
semmi bizonyítékunk nincs arról, hogy mi már be-és kijelentkeztünk. Na de nem is ezért jöttek, hanem
hogy átkutassák a hajót. Jó húsz percig vizsgálták a cuccainkat, a fachokat, de annyi fach van, hogy ha
akartunk volna, biztos el tudtunk volna rejteni bármit – de nem akartunk. Egyébként kedvesek voltak,
beszélgettünk is, már amennyire spanyolul ment, és szívélyes köszönéssel távoztak.
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A mai munkák: Bálint és Zoli lekaparták jégkaparókkal a hajó aljáról az algákat, én a hajóban pakoltam,
Tamás pedig beszerelt egy hQmérQt, hogy tudjuk nézni az autopilot motorjának a hQmérsékletét.
Most ugyanis nagyon óvatosan megyünk, nehogy túlmelegedjen, fél óra autopilot után fél órát kézzel
kormányzunk.

Még kimentünk a partra egyet úszni, és a homokban pihengetni. A helyiek úgy strandolnak, hogy szól
a kis magnójukból a zene, emellett a helyi motorcsónakosok is feltekert hangerQvel hallgatják a saját
zenéjüket a part mellett, ebbQl összevissza, de jó hangulat alakul ki. Nekem mindenesetre tetszettek a
pörgQs reggaeton zenék. :)
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A maradék bolivárunkból vettünk még két tequenost, ez helyi snack, sajtos rudacskák tésztában kisütve,
szószban mártogatva, nagyon finom. Majd felszedtük a horgonyt, és búcsút intettünk Venezuelának.
Irány a kb. száz tengeri mérföldre levQ Bonaire. Jelenleg 24/7 megyünk, ami azt jelenti, hogy 24 csomós
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a szél, és mi megyünk 7-tel :) Megint éjszakai menet lesz, ettQl tartok egy kicsit. Az éjszakai kormányzás
elég monoton, nem látsz semmit, a hold már este tíz körül lenyugszik, csak pár csillag pislákol.

Nagyon lassan telik az idQ, amikor azt hiszed, hogy legalább tíz percet kormányoztál már, kiderül, csak
kettQt. Tamás szerint az a trükk, hogy minél ritkábban kell az órára nézni. Mindenesetre én már a
harmadik vízen töltött éjszakán úgy éreztem magam, mint Méder Áron a földkerülése felén, hogy már
mindent megbeszéltem magammal :) De hátha ma új gondolataim lesznek :)
Nektek jó éjszakát,
Judit

Hajónapló, 2013.04.16, Venezuela, Bonaire, 212-ik nap (2013-04-17 04:29)

Az éjszakai út viszonylag nyugalmasan telt, bár Juditra én és a bálnák is a szívbajt hoztuk. Én kiugrottam
egy pillanatra a cockpitre, de Judit erQs késleltetéssel vett észre, utána pedig furcsa fújtató hangokról nem
tudtuk eldönteni, hogy bálnák-e vagy sem. Amúgy az út nagyon kényelmes volt, szinte teljes, 15-20 csomó
közötti hátszélben tudtuk menni, és már a hold is egyre többet segít a tájékozódásban. Érdekes módon
mindig változó, hogy ki hogyan éli meg az utat, mert nekem most nehezebb volt, de Judit kifejezetten
élvezte - talán az izgalmak miatt is. :) Bálint megakasztott valami dög nagy halat, de pont akkor dobott
rajtunk egyet egy hullám, úgyhogy ezúttal is hal nélkül maradtunk.
Délre sikerült kikötni Bonairen, és bár meleg víz nem volt, azért így is ölni tudtam volna ezért a zuhanyért.
:) A kikötQmester rengeteg infóval látott el minket, kicsit ettünk, majd besétáltunk a városba vámolni
és enni. Ezek a bürokraták itt is viccesek, mert kb. fél órát trécseltek úgy, hogy 6-an vártunk rájuk,
utána meg kitöltettek egy papírt, hogy aztán begépeljék a saját rendszerükbe - de Bálint kézírását persze
nem tudták elolvasni, úgyhogy diktálás lett belQle. A legjobb az volt, mikor Bálint megkérdezte, hogy
lehet-e itt szigonypuskát venni, mire mondták, hogy igen, csak ha veszünk, akkor rögtön le is kell adnunk,
mert tilos használni. Viszont mint megtudtuk, ”lionfish”-t bátran lehet pusztítani, mert veszélyes a helyi
élQvilágra. Kis brossúrán keresték a vállalkozó kedvq vadászokat, még oktatást is ajánlottak hozzá. Bálint
aztán az étteremben rendelt is egyet. :)
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Egy perui étterembe mentünk, akkora adagok voltak, hogy a felét hazahoztuk. (Ez azért annyira nem
tipikus errefelé, szóval éhes vitorlázóknak érdemes felkeresni.)
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Most, hogy újra a civilizációban vagyunk, meglepQdve tapasztaltuk, hogy mekkora forrongás van
Venezuelában, ennek mi a szigeteken a nyomát se láttuk, a Guardacosta is semlegesen közölte, hogy
Maduro nyert. Bostonban meg robbantottak - félek, hogy a visszautam Miamin keresztül kicsit zaklatottabb lesz, mint idefelé. :(
Eléggé hulla ma mindenki, úgyhogy az a terv, hogy hamar lefekszünk és korán kelünk, mert kijelentkezésre
9-re van idQpontunk elkerülendQ az újabb egy órás idQpazarlást a vámosokkal.
Utána megpróbálunk kicsit snorkelezni a szemben lévQ sziget észak-keleti oldalán (ez a tuti tipp), és még
világosban tovább indulunk.
Zoli
our position was 12°09.85’N 068°17.08’W
mila (2013-04-17 07:42:43)
Nagyon jó a napló, kiérezni belQle, hogy felpezsdült az élet a hajón. Tamás hogy van? Ha kérhetném, egy fejezetet
irjon Tamás is! (Nekem abból nagyon sok infó lejön, hogy mi van vele és a Norvikkal.) Köszi

Felhívás! (2013-04-17 20:50)
Április 08-tól 12-ig felkerültek a gyönyörq képek a hajónaplókba!
A Csendes Óceáni átkelésre utolsó lehetQség a csatlakozáshoz Panama május 25-e!
Üdvözlettel,
TT
ÉrdeklQdés: Tóth Tamásné
totht@budapest.hu
tel: +36 20 925 2825
Tóth Tamás
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tamastoth0@yahoo.com

Hajónapló, 2013.04.18, Venezuela, Bonaire-Aruba, 214-ik nap (2013-04-19 05:36)

A mai út a szokásosnál könnyebb volt, mert az autopilotra szerelt hQmérQnek hála kiderült, hogy
túlaggódtuk magunkat, és bátran lehet nagyobb terhet tenni a vállára. Most Curacao keleti, szél felQli
partján mentünk el háromnegyedes szélben, majd a szokásos 20 csomós hátszeles szakasz következett.
Aruba környékén már megszaporodtak a hajók.

Volt, hogy egyszerre mentek elQttünk és mögöttünk is keresztbe, vagy annyira közel kezdtek el ránk
fordulni, hogy rádión rövid ismerkedést is kellett tartanunk velük. Persze végül minden rendben ment.
Reggel meg is érkeztünk Arubára, a belépésre használt kikötQ nem bQvelkedik egyértelmq jelzésekben,
látszik, hogy inkább vén tengeri medvék szoktak idejárni csukott szemmel félálomban. A kikötQ tele
volt zöldséget és gyümölcsöt pakoló bárkákkal, elsQre bennünk is felmerült a gondolat, hogy egyáltalán
jó helyen járunk-e. Mindezek ellenére a beléptetés simán ment, majdnem meg is reggeliztünk, de a
tányérunkba léptek, hogy ha még 1 percet maradunk, akkor fizetnünk kell, úgyhogy a reggelit végül már
motorozás közben ettük meg. A kikötQbQl kifelé még tengeralattjárót is láttunk, mint késQbb kiderült
turista célokat szolgál, meg lehet vele nézni 2 hajóroncsot és egy repülQt is 110 dollárért.
A vitorlás kikötQbe már kicsit könnyebb volt belépni. A kikötQ mellett tornyosult a Bonairén látott hajó
is, aki este aztán tovább is állt. Ami a kikötQben meglepQ, hogy saját épületei nincsenek, zuhanyozni
például a szomszédos szálloda személyzeti öltözQjében lehet. ...de legalább van melegvíz. :) Bár abszolút
városias a környezet, a kikötQ kövein egymást taposták a rákok.
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Aruba amúgy tiszta USA, casino és bevásárlóközpontok mindenhol. A város maga nem túl nagy, legalábbis
10 perc alatt elértünk az egyik végétQl a másik végéig. Vagy legalábbis mi azt már a végének tekintettük,
mert ahol megkérdezik, hogy eltévedtél-e, oda valószínqleg turisták normál esetben nem járnak. :D

Végül egy spanyolos étteremben ettünk - mi mást, mint a spanyolok nemzeti ételét, a sushit. :) Ez volt
all-you-can-eat akcióban. Pontosabban csak a többiek ettek, én egy vegyes haltál mellett döntöttem.
A Norvik mellett most áll egy 22. századi csoda is, amirQl nagy táblák hirdetik, hogy csak megújuló
energiát használ. Az is nagyon érdekes benne, hogy a két árbocon nincs bum, hanem maguk az árbocok
tudnak önmagukban fordulni. 84 láb, 67 tonna, ebbQl csak az aksi 10 tonna. prhajó.
Holnap elhagyom a Norvik fedélzetét, az utazóknak jó szelet, a blog követQinek pedig további jó
szórakozást, kívánok. :) InnentQl Bálint száll versenybe Judittal naplóírás terén. (Ezt fontos leírnom,
nehogy késQbb kihúzhassa magát alóla! :P) Hazatérvén biztos, hogy mind élményben, mind izgalomban
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kicsit kevesebb részem lesz. Nagyon sok tájat, várost és embert láttam, de mint minden út során, most
is magamról tanultam a legtöbbet. Érdekes módon minél messzebb megyek a világban, annál többet
gondolkodom a világjárás és az otthon viszonylatáról. Sokat beszélgettünk errQl a többiekkel is, és arra
jöttem rá, hogy a sok új élmény abban is segít, hogy az otthon megszokott, természetes dolgok értékekké
váljanak. Néha elgondolkodom rajta, vajon az itteniek mit csodálnának úgy, ahogy mi gyönyörködünk a
zöld tengerben vagy egy-egy óriási csigában. ...és vajon mi az otthon, amiért a mostani út százszorosát
is megadnám, hogy újra lássam. Úgyhogy nem zárhatom mással a bejegyzéseimet, mint, hogy azért
mindenütt jó, de legjobb otthon. :)
Zoli
—–
At 2013.04.17. 3:12 (utc) our position was 12°09.85’N 068°17.08’W

Somogyi Zoltán (2013-04-28 08:10:39)
Ezek igazán szép gondolatok voltak, nem fokozhatók mintahogy hozzáfqzni sem lehet többet. Üdv.: Zoli

Hajónapló, 2013.04.17, Venezuela, Bonaire, 213-ik nap (2013-04-19 16:19)

Eddigi utunk legszebb búvárkodásán vagyunk túl. Elgondolkoztunk, hogy ha visszafele mennénk, akkor
is mindig egyre jobbnak éreznénk? :) Na de sorjában. Reggel a megbeszélt idQpontban megjelentünk
a hivatalban kijelentkezni Bonaire-rQl. Simán ment, igazán megcsinálhatták volna tegnap este is. Most
érkezett egyébként a szigetre egy hatalmas cruiser hajó, több ezer utassal. Ennek örömére átépültek a
terek, tele lettek magukat hirdetQ túraszervezQ irodákkal, ajándékboltokkal. De valahogy a tömeg nem
arra ment, mint mi, mert többet nem is találkoztunk velük. Szerencsére hazafele Zolinak eszébe jutott,
hogy ha itt bárhol snorkelezünk, ahhoz engedélyt kell vennünk, fejenként 10 dollárért - ezt el is intéztük
egy útba esQ búvárboltban. Itt el is igazítottak, hogy hova a legjobb mennünk: a part menti sziget nyugati
oldalán a 2 kis bódé utáni öblöknél lesznek sárga bóják, azok bármelyikére köthetünk.
Hárman mentünk át dingivel a szigetre, Tamás addig egy közeli strandra ment és biciklizést tervezett.
Komolyan nekikészültünk a búvárkodásnak, telepakoltuk a dingit mentQmellényekkel, két palack vízzel,
tartalék benzinnel, törülközQkkel, kézi rádióval, Tamás azt is a lelkünkre kötötte, hogy ha átértünk,
szóljunk vissza a rádión. Ehhez képest nagyon könnyq utunk volt, kis hullámokban, csak a Water taxi
ijesztett ránk azzal, hogy rossz felé akart kitérni elQlünk. KezdQ vezetQ lehetett, Tamás is látta késQbb,
amint kikötni próbált.
Két helyen is snorkeleztünk, a Leonora reef és a Knife felirtú bójáknál. Láttuk ugyanazokat a fajta
halakat, amiket eddig is, és még néhány újat is.
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A fénypont egy teknQs volt, ami békésen pihent a fenéken, megvárta amíg körbefotózzuk, utána lassú
tempóban elkezdett úszni, gondosan ügyelve arra, hogy könnyen követhessük. Vagy 5 percig úsztunk vele.
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Ezután egy szikla alatt találtunk egy kb. fél méternyi lobstert, akkora csápokkal, mint Q maga még
egyszer. Szinte eretnek gondolatnak számított, hogy milyen finom vacsora lenne belQle :)
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Minden szigetnél úgy érezzük, hogy el lehetne tölteni ott egy-két hetet! Épp hogy csak picit körülnézünk,
kiválasztjuk a legjobb helyeket, kezdjük magunkba szívni a helyi hangulatát, már indulunk is tovább. Ezt
csak úgy lehet, ha az ember azzal vigasztalja magát, hogy reméljük még visszajövünk :)

Most már ismét úton vagyunk, épp nyugszik le a nap, irány Aruba.
Üdv mindenkinek,
Judit
—–
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Hajónapló, 2013.04.19, Aruba, 215-ik nap (2013-04-20 07:27)

Ma kiderült, hogy hatalmas iguánákkal osztozunk a kikötQn, három szép példány is napozott a köveken.

DélelQtt hajótakarítás a program, Zoli a fedélzetet mosta, én bent porszívóztam és tüntettem el a kiömlött
méz maradék nyomait (tegnap fedeztük fel, hogy széttört a mézes üveg, és a ragacs befolyt mindenhova, a
padló alá, egyesével kellett lemosnunk a konzerveket, vizes flakonokat). Meg is állapítottuk, hogy a hajós
munka nagyrészt abból áll, hogy dolgokat pakolunk egyik helyrQl a másikra, majd vissza, rend betesszük,
amit a hullámzás összekuszált. Bálint eközben zsákmányolt egy 3 kilós tonhalat a helyi halászoktól, ami
Zoli búcsúebédjeként végezte.
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Tamás szerette volna méltón útjára engedni Zolit, azt hiszem ezzel az ebéddel sikerült is! Szójaszósszal,
fokhagymával, lime-mal lett elkészítve, a fedélzeti grillen megsütve. Nagyon finom lett, még vacsorára is
maradt.

Kikísértük Zolit a taxihoz, integettünk neki, hiába, kirepülnek a gyerekek :D Kicsit üres a hajó nélküle,
Zoli azért hozott egy sajátos hangulatot a hajózásba :) De most több helyünk van pakolni :)
Mivel ma felhQs volt az idQ, kihagytuk a kis sziget meglátogatását, helyette internetet intéztünk, Bálint
beüzemelte a hajó wifi routerét, így mostantól nem kell a Starbucksba járni netezni. Bár nekem semmi
bajom nem volt a kötelezQ” frappuccino fogyasztással :) Skype-oltunk az otthoniakkal, mosodába
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mentünk, és este még a szomszédos hotel edzQtermét is meglátogattuk. (A kikötQ vendégei ingyen
használhatják a két Renaissance szálloda szolgáltatásait). Jól esett a mozgás, a hajón korlátozottan
használjuk csak az izmainkat.
Drukkoljatok, hogy holnap szebb idQ legyen, mert akkor kimegyünk a kis szigetre, és küldünk képeket a
flamingókról :)
Judit
Aruba Reneissance Marina Lat. 12° 31’ N Lon. 70° 02’ W

Judit (2013-05-22 20:57:31)
Egy kicsit Te is nekünk, de ez látszik is a naplóból :)
Zoli (2013-04-20 21:11:08)
Haha, egy napot nem vagyok ott, és már megy a lazsálás. :D Ma próbálok rendet rakni a hazahozott képekben, és
már egy kicsit hiányoztok is! :)

Hajónapló, 2013.04.20, Aruba, 216-ik nap (2013-04-21 07:08)
Enyhén felhQs idQ virradt ránk délelQtt 10 óra körül, mikor átvéve a helyi laza életstílust felébredezett
megfogyatkozott hajóscsapatunk. Zoli hiányát még az sem pótolhatta, hogy egy pelikán telepedett
vitorlásunk orrára. Pár perc egyensúlyozás után inkább összecsomagolta magát és úgy is maradt jó
darabig.
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Hamar eldöntöttük, hogy kilátogatunk a szálloda magánszigetére a néhány felhQ ellenére, bízva abban,
hogy a karibi napsugarakból is jut majd nekünk valamennyi. Gyakorlottan fel is készültünk a napra
gyümölcsökkel, vízzel és törülközQvel a táskánkban és elindultunk a hotel vízitaxijához.

A tegnapi három leguánról útközben kiderült, hogy csak töredékét alkotják a helyi populációjának,
ugyanis a vízidroszthoz vezetQ 100 méternyi úton több, mint tízet számoltunk meg. Egyet Tamás
majdnem el is taposott véletlenül, mert a gyík mereven állva a járda szélén beolvadt a bokrok ágai
közé és el sem akart iszkolni Tamás útjából. A vízitaxi megállójában pedig az derült ki, hogy a napi
túlélQcsomagunkból az ételt és az italt tilos a kis szigetre vinni, míg a törülközQ pusztán fölösleges, a
hotel fürdQlepedQkkel kedveskedik a vendégeknek. Egy kör a hajóhoz a leguánok földjén keresztül és
immáron megfelelQ útravalóval vártunk a motorcsónakot – szinte semmi nem volt nálunk a fürdQruhán
kívül – készen állva, hogy befogadjuk a szinte elQemésztett sokcsillagos karibi sziget élményt. A rövid, ám
lóerQkben bQvelkedQ út közben megcsodálhattuk az eddigi legkisebb cruiser hajót benn állni a dokkban
és láthattuk a percenként leszálló repülQgépeket is ahogy élményekre éhes turistákkal táplálják a sziget
szállodáit, kaszinóit és bevásárló utcáit.
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A sziget egy idQtöltésre rendezkedett be, de arra kiválóan. Ez az idQtöltés az éghajlat adottságainak
megfelelQen a napozás, amihez azonnal kaptunk fejenként két fürdQlepedQt és elfoglalhattunk a számos
szabad napozóágyból párat a homokos strandon. A kihelyezett étterembQl az ételt-italt is kihozza a
jó kedélyq és a méretei alapján minden bizonnyal jó étvágyú pincér a napozóágyhoz és ugyancsak a
napozóágyból lehet szemlélni a vendégek között sétáló flamingókat, ami a sziget fQ attrakciója.

Tényleg nem mindennapi látvány ahogy a pipaszár lábaikon kecsesen lépdelnek a strand homokján
átillegetve magukat a zöld sövénytQl az azúr tengerig és vissza.
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A nap derekát itt is töltöttük megállapítva, hogy milyen jól jártunk a Renaissance Marinával. Napi 45
USD-ért használhatjuk a hotel összes szolgáltatását, amiben benne van ez a sziget, az uszoda, ami igen
impresszíven nézett ki, a konditerem, ami kardió edzésre kiváló a futópadokkal és elliptikus trénerekkel és
az alkalmazottak zuhanyozóját, ami ugyan nem a szálloda színvonalát követi, de mindenképpen érdekes.
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Tamást kötötte le legkevésbé a sziget, így P indult vissza a hajóhoz elQször, pont amikor egy trópusi
zápor söpört végig a strandon ami elQl mi Judittal a fürdQlepedQk alá kuporodtunk. Pár perc múlva az
esQ el is állt és Judit tovább élvezhette a napozást míg én szundítottam egyet mielQtt mi is visszaindultunk
volna a bázishoz. Az úton visszafelé beszédbe elegyedtünk egy amerikai párral akik dicsérték a sziget
biztonságosságát és elmondták, hogy a strand mellett van egy hajóroncs amit szabad tüdQvel merülve is
meg lehet nézni. Holnap teszünk is egy próbát vele.
Mire visszaértünk, Tamás már elQ is készítette a késQi ebédhez a hozzávalókat. A paradicsom mártásos
garnéla megint pompásan sikerült, de fotót nem tudunk mutatni róla, mert túl gyorsan elfogyott. Este
Judit újra elment a konditerembe, én pedig a pár napja kikötQkötélbQl barkácsolt TRX utánzattal
edzettem inkább a hajó fedélzetén. A szállodai konditerem ugyanis gyönyörq és a maga nemében
tökéletes. Tökéletes látszatát kelti egy jól felszerelt konditeremnek, de nincsenek szabad súlyok csak
új gépek, amikkel pontosan egy-egy gyakorlatot lehet végezni egy adott szögben miközben a vendég
tökéletes védve van attól, hogy bármit magára ejtsen. A gépeken való edzés eredménye pedig izomláz,
izomcsoportonként kb. abban az öt izomrostban, amik a leginkább terhelQdnek a gépeken az egyetlen
szögben végzett gyakorlattól. Zolitól átvéve a stafétapennát már csak a napló befejezése van hátra az
estémbQl. A kikötQn kívülrQl beszqrQdik a latin élQ zene, a kikötQben a hullámok halkan súrlódnak
egymáson, a hajó kötélzetének zaja pedig hamarosan álomba ringat. Ha a holnapi nap csak fele olyan jó
lesz, mint a mai, akkor is érdemes volt ilyen messzire hajózni, bejárni a szigeteket, amiknek pár hónapja
még a nevét sem tudtam.
Bálint
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Hajónapló, 2013.04.21, Aruba, 217-ik nap (2013-04-22 17:12)
Kilátogattunk megint a flamingós szigetre, megnézni a hajóroncsot. Mi más is illene a kiépített kis
szigethez, mint egy saját szándékosan elsüllyesztett hajó? :) Elvileg a célja az volt, hogy a halaknak
otthont adjon, és tényleg, tele volt nagy halakkal.

Ugyanúgy, ahogy sziklakiszögellés alá bebújnak, itt a roncsolódott fedélzet alatt voltak, mint a heringek.

MeglepQen nagy volt a hajó, nagyobb, mint amire számítottunk. Rajtunk kívül csak egyvalaki volt ott,
tehát lehet, hogy tényleg nem turista csalogatóként van ott. Vagy csak nem vált be.
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Ezen kívül módszeresen pihentünk: függQágyban, napozóágyon, büféasztalnál, fagyi mellett... de szigorúan
hajós könyveket olvastunk: Jimmy CornelltQl a Szenvedélyem a tengert, illetve Alain Bombard-tól az
Önkéntes hajótöröttet. Bálintot már annyira ismerik a szigeten, hogy amikor odamegy az információs
standhoz, akkor azt kérdezik, hogy How can I help you, Balint”?
Estebédre Tamás ismét bevetette a pardicsomos garnélás sztár-receptjét, ami megint túl korán elfogyott
ahhoz, hogy kép legyen róla. Elkezdtünk elQkészülni a holnapi kifutásra: pakoltunk, fedélzetet mostunk,
búvárszemüvegeket öblítettünk, írtunk a panamai ügynöknek. Az edzés is ennek része, mivel a hajón
kevesebbet fogunk mozogni, Bálint TRX-ezett a hajón, én pedig megint ellátogattam a tegnap lesajnált
konditerembe – ami kardio edzésre viszont remek.
Zoli szelleme egyébként még velünk van, sokszor emlegetjük, hogy nem lenne ilyen nyugodt lazulás, ha
itt lenne Zoli!
Üdv mindenkinek,
Judit

Hajónapló, 2013.04.22, Aruba, 218-ik nap (2013-04-23 18:07)
A Föld napját mi vízzel és levegQvel ünnepeltünk. Jetlev-ezni voltunk, ez egy olyan szerkezet, ami két
erQs vízsugár segítségével emeli fel az embert a víz fölé. Akár 30 lábra is, de azért nem az elsQ alkalommal.
Van egy lenti kis csónakhoz hasonlító része, amiben a motor van (kb 225 lóerQ), azt egy vastag tömlQ köti
össze az ember hátán lévQ kerettel, amin az irányító karok vannak és két csQ amin lefelé tolja ki a vizet
mint két hajtómq. Mi irányítottuk a föl-le, és az oldalirányú mozgást, míg a tolóerQt a partról szabályozta
az üzemeltetQ srác, aki végig utasítgatott is egy mikrofon segítségével. Az elsQ alkalommal meg kell szokni
az irányítást, nagyon finom mozdulatokat szabad csak csinálni, különben nagyon gyorsan arccal elQre a
vízben találja magát az ember. Akkor aztán vagy ki tudod emelni a fejedet levegQt venni, vagy a hátadra
kell ügyeskedned magad, mint egy bogár. Bálint ment elQször, Qt nézve roppant egyszerqnek tqnt a dolog.
Fordult párat, próbálgatta, aztán már ki is emelkedett a vízbQl. Látszólag a jet run fantázianevq trükk is
nagyon tetszett neki: erQs vízsugárral épphogy csak kiemelkedve a vízbQl repesztett.
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Utána jöttem én, hát valahogy nekem több idQ kellett ráérezni, össze-vissza forogtam, nem bírtam
egyenesen tartani, alighogy elindultam, egy határozott fordulással visszabuktam a vízbe. De aztán jó
5 percnyi bénázás után csak ráéreztem, és onnantól nem volt megállás! Na jó, még volt egy megállás,
amikor elQször emelkedtem fel a levegQbe. Annyira megörültem, hogy azonnal el is vesztettem az
egyensúlyt. Magasabbra próbáltam emelkedni, mint amennyire az adott erQsségq vízsugár tolt, és hirtelen
súlytalanságot éreztem, majd mint aki alól kirántották a talajt (jelen esetben a vizet), visszazuhantam a
vízbe.
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Az történt ugyanis, hogy bár én elkezdtem korrigálni, és lefele ereszkedni, az üzemeltetQ srác biztos ami
biztos kikapcsolta a motort, nehogy hátraessek. EbbQl az lett, hogy az addig vízzel teli tömlQ összeesett,
és szárnyak híján nem maradhattam odafönn. Na de ezt is meg kellett tapasztalni, hogy rájöjjek, nem is
olyan vészes leesni. És ami ezután jött, az megért minden kezdeti nehézséget: jet run, high run, magasban
fordulás... Még magasabbra is jutottam, mint Bálint, aki azért a repetában lekörözött: kb. 3 embernyi
magasságba jutott.
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Amikor kifele jöttünk vízbQl, úgy érezhettük magunkat, mint a hQsök: turisták fényképeztek, idegenek
mosolyogtak ránk, és gratuláltak, olyanok, akik végigizgulták velünk a próbálkozásainkat. Mindeközben
úgy jössz ki a vízbQl, hátadon a cuccal, mint a birodalmi lépegetQ.

Ha valaki erre jár, Red Sail Aruba csinálja, a flamingós szigeten biztosan lehet foglalni, de valószínqleg a
Renaissance hotelben és a honlapjukon is: www.redsailaruba.com.

Nagyon rendesek voltak, messze a szükségesnél többet adtak, idQben is jóval túlnyúltunk a fejenkénti 45
percen, fuvaroztak oda-vissza, és mindenki nagyon barátságos volt.

Hazafele jól bevásároltunk.
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Aruba 100 %.
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A kínai bolt.
Fel vannak készülve az ilyen készletfeltankolásokra, azonnal papírdobozokba rakták a cuccokat és a bolt
elQtt parkoló taxi házhoz (hajóhoz) hozott mindent tíz dollárért.

Sikerült végre lefotózni a megújuló energiát használó Eco hajót, amirQl Zoli írt 18.-án.
Ma Bálint csinált raviolit sajtban megfuttatva, szuper búcsúebéd volt. 4-kor terveztünk nekivágni
következQ, 3 napos szakaszunknak Kolumbiáig. Mivel késésben voltunk, rádióztunk a Bacadera kikötQnek,
ahova át kellett mennünk kijelentkezni, hogy jó-e, ha 6 után érünk oda? Azonnal jött a válasz, hogy
semmi gond, este tízig ott vannak. Ezen fellelkesülve még skype-oltunk, fagyiztunk, és 7 elQtt nem sokkal
át is értünk kijelentkezni. Bálint figyelmeztetett, hogy el ne felejtsem beleírni a naplóba (hátha egyszer
valaki ezt a naplót is iránymutatóként fogja használni egy késQbbi útja során), hogy este tízig ki lehet
jelentkezni. Na de mégsem. Mire odaértünk, a hivatalnokok már a kikötQi rakodómunkások között, de
azért külön padon sziesztáztak, és hallani sem akartak bármiféle kijelentkezésrQl. Jöjjünk vissza holnap
reggel 6-ra. További opciólatolgatás közben kiderült, hogy akár elég lenne átfaxolni is a papírjainkat, de
mindenképp szükséges rá egy pecsét, amit csak holnapi személyes megjelenésünkkor hajlandóak rátenni.
Ott maradni nem volt túl csalogató, bár már elfele jövet kivilágítva a csúnya kikötQ is egész barátságos
arcot öltött. Visszatértünk a Renaissance marinába, ma még nyugodtan alszunk.
Judit

Hajónapló, 2013.04.23, Aruba-úton Cartagena felé, 219-ik nap (2013-04-24 20:16)
Egy kis késéssel írom ezt a naplót, mert tegnap az estét grill partyra szántuk. Még arubai indulásunk elQtt
vettünk ismét egy 3 kilós tonhalat - ennek viszont most sokkal sötétebb húsa volt, mint a múltkorinak.
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El is beszélgettem a halászokkal, hogy hogy van az, hogy ugyanazon a tengeren Qk ennyi halat fognak, mi
meg nem. Kiderült, hogy teljesen jól csináljuk, Qk is 6-7 csomóval villantóznak, színes rojtos mqcsalit
használnak, és erQsített horgot, mert éles ezeknek a halaknak a foga. Ami különbséget fel tudtam fedezni,
hogy sokkal vastagabb a damiljuk, na meg hogy egyszerre 5-8 pecabottal bqvészkednek. Utolsó arubai
pénzünkbQl Bálint vett vastag damilt, meg egy-két kiegészítQt. A helyi kaszinók pénzügyesétQl még egy
jó halfej-levest is tanultam, és azt a nem túl meglepQ bölcsességet is megosztotta velem, hogy Q soha nem
szerencsejátékozott, ez az egyetlen módja annak, hogy az ember gazdag maradjon :)
Útnak indulásunkat mindenféle fánkkal ünnepeltük, és az elmaradhatatlan frappuccinóval. Rátöltöttünk
még a víztartályokra a tegnap óta elhasznált víz pótlására, összesen 22 gallont. A marina office-ban
amikor fizetni akartam, annyit mondtak, ”it is not worth it” - mert hogy 90 cent lett volna. A tegnapival
ellentétben a mai kijelentkezésünk problémamentes volt. Kikötni az immigration office-nál csak egy helyi
kereskedQbárkára tudtunk, mindenki nagyon rendesen segített. Távozásunkkor bátortalanul megkérdezték,
hogy nincs-e hqtött italunk, és igazi jellemek voltak, mert felajánlottuk a hideg sört is, de gyümölcslevet
és kólát kértek. Hogy ma se maradjunk Zoli említése nélkül, a kijelentkezés érdekessége volt, hogy a
bejelentkezéshez képest 1 matrózt vesztettünk, de elhitték, hogy repülQn hagyta el az országot :)
A nyílt vízen, billegve grilleztük meg a tonhalakat, köretnek frissen facsart lime-mal megöntözött salátával.

Tonhal szójában.
Úgy teleettük magunkat, hogy bár a hullámokat már nagyon jól bírjuk, azért tíz perc kabinban mosogatás
illetve vitorla felszerelés után kicsit lefeküdtünk a fedélzetre, nehogy a túlfolyón kijöjjön :)
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Éjjelre gyönyörq idQnk lett, fényes hold, kisebb hullámok, ahogy egy ismerQs mondta régebben, ”kivasalták
a tengert”, ami azt jelenti, hogy a három nQvér (a semmibQl felbukkanó pár nagyobb hullám) érkezésekor
elég volt kitámasztani magunkat, leesni nem akartunk sehonnan. Az éjszaka a nagyhajók elQli menekülés
jegyében telt: volt olyan, amit a 40 perces autopilot után úgy vettünk észre a radaron, hogy az AIS szerint
26 perc múlva összeütközünk. Bár a tengeri jog szerint neki kéne kitérnie, ezt nem akartuk megvárni,
így mi tértünk ki annyira, hogy legközelebb 1 mérföldre legyenek tQlünk. Azért biztos ami biztos rádión
megpróbáltunk kapcsolatot teremteni velük, nehogy ránk forduljanak, de nem válaszoltak. A következQ
hajónál már simábban ment, ott rádión is tudtam velük beszélni, megnyugtatott, hogy ”the intention is
starboard to starboard”, vagyis úgy haladunk el, hogy a hajók jobb oldala lesz egymás felé. Ezt én is így
reméltem.
6 óra alvás után megint rajtam a sor az ügyelésben. Tamás úgy ébresztett, hogy fennhangon ismételgette,
hogy 7 óra van. Én erre azt álmodtam, hogy Tamás a VHF rádión kérdezgeti, hogy 7 óra van-e?
Gondoltam, lassan már én mondom Neki, hogy igen, 7 óra van, csak legyen megint nyugi. Aztán rájöttem,
hogy a 7 óra sajnos azt jelenti, hogy ki kell mennem kormányozni :)
Aki teheti, örüljön, hogy stabil föld van a lába alatt, még ha úgy hallottuk, néha reng is otthon. Üdv,
Judit
—–
At 1899.12.30. 0:00 (utc) our position was
Helyi idQ szerinti poz.:Lt:12,00,Lat:12°37’Lon:71°14’.

Hajónapló, 2013.04.24, úton Cartagena felé, 220-ik nap (2013-04-26 03:56)
Tegnaphoz pár adat kiegészítésképpen: az Immigration Officeban Arubán reggel 6-tól este 6-ig lehet
kicsekkolni. 3Kg-os egész tonhalért 17 USD-t fizettünk.
Ma egész nap úton voltunk, így megfigyeléseink is a vitorlázással kapcsolatosak. Úgy tqnik, hogy a
korábbi segítQ áramlat megszqnt, sQt, most inkább lassít. 12-14 csomós szélnél bekapcsoltuk a motort is,
töltés és idQnyerés miatt is. Délutánra valamit erQsödött a szél, kitámasztott génuával megyünk, éjszaka
Tamás és Bálint felhúzták a grosst is, pillangózunk.
Este Bálinttal kifejlesztettük az elosztott Qrséget: Q olvas, így nem lát, de hall, én zenét hallgatok, így
nem hallok, de látok. Ketten együtt kiteszünk egy Qrt :)
EbbQl az idillbQl egy repülQhal-raj zökkentett ki, amibQl bQ tíz a hajón landolt, kettQ nekem csapódott.
Visszadobáltuk Qket a vízbe.
—–
At 1899.12.30. 0:00 (utc) our position was
Poz.:LT:20,30.Lat.11°32’ Lon.74°04’.

Hajónapló, 2013.04.25, úton Cartagena felé, 221-ik nap (2013-04-28 07:42)
A hajnalban felhúzott pillangózó vitorla beállítással haladtunk egész nap, miközben azon tanakodtunk,
hogy odaérünk-e péntek estére Cartagenába és sikerül-e így bebocsátást nyernünk Kolumbiába és azon
belül a kikötQbe. A szél pont annyira volt elegendQ, hogy hat csomó körüli sebességgel haladjunk, ami este
hat óra körüli érkezést vetített elQre, pont a határán, hogy a kikötQi szolgálat még fogadjon minket. Az
idQjárás jelentés stabil 20 csomós szelet jósolt, amit majd egy jóval erQsebb, 25- 30 csomós követ, de csak
másnap hajnalban. A terv szerint a front végig mögöttünk halad, és legföljebb a kikötQ biztonságában
ér be minket.
Egymást pár óránként váltva vittük a hajót, az automata kormányzást egyre kevesebbet használva,
hogy pontosabban tartsuk a hátszelet. A több tíz mérföldes egyenes szakaszok egyhangúságát néhány
teherhajó törte meg csupán amik útjából kis letéréssel az eredeti utunkról ki-kinavigáltunk, folyamatosan
pillangózva. További szórakozásként figyelhettük, ahogy a génua lassanként feloszlatja magát...
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Este felé élénkült a szél, aminek nagyon megörültünk, mert szerettünk volna idQben megérkezni Cartagenába.
Zoli távozása óta az éjszakai kormányzást Judit kezdi 9 órakor, én átveszem éjfélkor, majd Tamás 3-tól.
Hajnali 7 óra körültQl vagy Judit, vagy én jövök újra attól függQen, hogy ki a kipihentebb. A beosztásnak
megfelelQen így nyugovóra tértem valamivel kilenc után, hogy pár óra alatt erQt gyqjtsek az ügyeletre.
Nehezen sikerült elaludnom és még éjfél elQtt Judit hangjára ébredtem. Gondoltam ideje a váltásnak, de
az ébresztés nem nekem szólt:
-Tamás! Kezd erQs lenni a szél, csináljunk valamit a vitorlákkal!
Fordultam is vissza az ágyba, felszólva, hogy ha kellek én is, akkor hívjanak, de úgy tqnik, ezt már
elnyomta az erQsebb szél. Hallottam ahogy Tamás felsiet a fedélzetre, majd nem sokkal késQbb leordít
utánam, érezhetQ nyomatékot adva kevés szavának.
-Gyere már! - Ekkor már sejtettem, hogy a szél valóban elég erQs lett, a viharos szél mégis beérhetett
minket. Egy rövidnadrágot felkapva, póló nélkül papucsban rohantam én is a fedélzetre segíteni.
Bálint
—–

Hajónapló, 2013.04.26, úton Cartagena felé, 222-ik nap (2013-04-29 04:25)
A jó hír az, hogy a mentQmellény tényleg azonnal felfújódik, ha vízbe
kerül. De errQl majd késQbb.
Mire az egész csapat kint volt a fedélzeten, éjjel fél 12 körül,
egyértelmq volt, hogy ekkora vitorlafelülethez már nagyon erQs a szél. Betekertük a génuát, ami eddig is
már csökkentett felülettel
funkcionalizált, mióta estefelé egy szakadás miatt beljebb tekertük. A második reffsorig reffeltük a grosst,
és innen már sejtettük, Bálint
szavaival élve, hogy reffenetes” éjszakánk lesz :) De itt még szinte
pimasz módon elkezdtünk falatozni, almákat, mqzliszeletet. Ez akkor
úgy tqnt, mintha fittyet hánynánk az elemekre, de bölcs dolog volt,
mivel késQbbre kellett is az energia. A reffelt gross mellett
folyamatosan ment a motor is, ehhez viszont tölteni kellett a gázolaj
napi tartályokba, sajnos most kézzel, mert az automatika egy ideje
rendetlenkedik. Ezért Tamás egy jó negyed órára eltqnt a kabinban
tölteni, Bálint kormányzott. Itt már komoly koncentrációt és izomerQt
igényelt, hogy a fellúvolni akaró hajót közel hátszélben tartsa, mivel a félszél már túl erQs volt a vitorlának.
Kezdtek félelmetesek lenni a hullámhegyek – és völgyek, de itt még viccelQdtünk.
Amikor Tamás kijött, eldöntöttük, hogy leengedjük a grosst is, és csak motorral megyünk. Ezt eldönteni
egyszerqbb volt, mint megcsinálni.
Ennél a pontnál már mindannyiunkon mentQmellény volt, Bálint és én
karabinerekkel ki is voltunk kötve a hajóhoz. Tamás gyakorlottan
átvette a kormányt, Bálint elQrekötötte magát az árboc közelébe, és
elkezdte leszedni a grosst. A legrosszabb pillanatban azonban a lazy
jack megadta magát, az addig rendben leeresztett vitorla elszabadult,
és a hatalmas szélben úgy csapkodott, mint egy szörnyq haragra gerjedt griffmadár. Lehetetlennek látszott
megfékezni, annál is inkább, mivel
ehhez teljes szembe széllel kellett volna motoroznunk, ahol félQ volt, hogy a szembe hullámok átmosnak a
fedélzeten, és vészesen közeledett a sziklás part is. Itt már nem viccelQdtünk, Tamás instrukciókat
kiabált, Bálint elöl nem hallott semmit, küzdött a vitorlával és az
elemekkel, én meg elQrecsúsztam-másztam a fedélzeten és a kabinban
köteleket hozni. Ekkor már remegtem, nem tudom, a fáradtságtól, mivel
én még semmit nem aludtam, a majrétól vagy a hidegtQl. A vízhatlan
viharruha ugyanis remek, amíg az embernek nem a nyakánál csapnak be a
hullámok. :) Akkor viszont átmegy wetsuitba. Én már azon is
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gondolkoztam, hogy egy késsel apró cafatokra szaggatom a grosst,
nehogy Bálintot leüsse: pár centire csapkodott tQle iszonyatos erQvel, mennydörgQ hanggal a vitorla, ami
nem csak egy puha paplan, ahogy szép idQben kinéz, hanem vastag anyag, kemény és szúró részekkel,
fQleg a
latnik környékén. De valószínqleg nem sikerült volna, vagy ha igen,
akkor több cafat csapdosott volna. Csodával határos módon azonban
amikor szembefordultunk a széllel, nem csaptak be a hullámok, és a
vitorla is megszelídült. Bálint hQsként terítette le áldozatát, gúzsba kötötte a vitorlát, és mosolyogva de
kifáradva jött vissza hátra.
Innen már szinte gyaloggalopp volt a dolog, kontrolláltuk a hajót,
motoroztunk. Bálint bement a kabinba pihenni, Tamással ketten
maradtunk kint. Ekkor már éjjel 3 óra volt. Tamás kormányzott, elfele
a parttól, kicsit oldalba kapva a hullámokat. Már egy ideje
megjelentek a törQhullámok: hirtelen egy taszajtás a hajón, bedQl
balra, úgy hogy az oldala már vízben van, utána egy fél fürdQkádnyi
víz bezúdul jobbról, majd egy kis ideig nyugi. A hajó oldala volt,
hogy addig merült vízbe, hogy a pufferek kiúsztak a korlát felett...
Tamás szerint habár a szél még nem merítette ki a vihar fogalmát (36 csomót mértünk), ezek a hullámok
igen, ilyet talán még nem is látott a
Norvik. IjesztQ volt, valahol mégis egy kicsit vicces, ahogy folyton
leöntöttek tengervízzel. És volt egyfajta monotonitása, ami végül
engem is elálmosított. Bementem a kabinba, ami nem volt jó ötlet,
mivel bent az összes ablak zárva volt (ami viszont határozottan jó
ötlet volt), így hamar rosszul lettem. Bálint viszont felváltott a
fedélzeten, és reggelig ketten tartották a frontot Tamással, irányban
tartva a több, mint 26 tonnás bukdácsló hajótestet amin át-átcsaptak a hullámok. Egy ilyen átcsapó
hullámnál az egyik padra tett mentQmellény úgy érezte, hogy vízbe esett, és jól felfújta magát. Legalább
tesztelve lett, és szerencsére nem éles körülmények között: nem
viselte éppen egy pórul járt matróz, leesve a hajóról. Mindannyian
épek voltunk!
Mire átvettem a kormányt, a törQhullámok alábbhagytak, kicsit
könyörületesebb idQben vittem a hajót, amíg a kimerült Tamás és Bálint aludtak. Hihetetlen egyébként,
hogy az ember milyen körülmények között is képes aludni. A fedélzeten az ember eldQl a padon,
körbetekeri
magát egy kötéllel, és még kézzel fogja is a kötél végét. Amikor
igazán bedQl a hajó, akkor csak úgy nem esel le a padról, az asztal
alá, ha jól húzod a kötelet - álmodban. Nem semmi! Mire aztán délelQtt átadtam a kormányt, már
tréfálkoztunk, kicsit kipihentebbek voltunk, a hullámzás és a szél is csöndesedett, 20-25 csomót mértünk.
Innen már
csak egy hosszú motorozás várt ránk a kikötQig, ahova vert
csatahajóként vonultunk be, és ahogy kívülrQl mutattunk, az semmi
ahhoz képest, ahogy belülrQl nézett ki a hajó: a szemét kiborult,
minden szanaszét hevert. Azért mintha láttam volna egy barna delfint,
úgy tqnik, üdvözölt :) Éjfélre dobtunk horgonyt, és ennyire talán még
nem is örültünk megérkezésnek. Úgy tqnik, itt a magyarokra
rendszeresen sújt le erQs szél, Rotormanék és Csák Attiláék is
megszenvedték ezt a szakaszt. A hajó, a Kapitány, és Legénység is
remekül vizsgázott. Kicsit meg voltunk szeppenve, de újfajta tisztelet alakult ki a hajó és a tenger iránt.
Most, pár nap távlatából kész
vagyok ismét tengerre szállni, új partok felé! :)
Pár szót Cartagenáról. Már ahogy hajózunk be az öbölbe, gyönyörq
felhQkarcolós látvány fogad.
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MerQben más ez, mint útvonalunk elQzQ
szakaszai, ez a változatosság még érdekesebbé teszi a Karib tengert.
Nem lehet egyenesen bejönni a kikötQ öbölbe, mert csak másfél méteres
vízmélység van, meg kell kerülni egy kb. 3 mérföldes földnyelvet. A
16-os csatornán be kell jelentkezni az öböl bejáratánál, a San Jose
Maritime Traffic Control-nál, amivel utána a 14-es csatornán lehet
tovább beszélni. A marinákban kevés hely van, mi a Nauticoban állunk
horgonyon. A kivilágított felhQkarcolók látványa lenyqgözQ, Tamás
sokáig nézte alvás helyett. Hétvégén zárva van a marina, viszont a
parton az ügynökség beléptet az országba, hármunkat 80 USD-ért.
Nyugodt, szép napot kívánunk mindenkinek,
Judit

Hajónapló, 2013.04.27, Cartagena, 223-ik nap (2013-04-29 04:30)
A mai nap a rázós vitorlázás utáni romeltakarításé. Átnéztük a
vitorlákat, itt kellemes meglepetés ért: a gross rendben van! Nem
mondom, látott már szebb napokat, itt-ott a latni zsákok kifoszlottak, pár latnit elvesztettünk, de a vitorla
nem szakadt el, és a megmaradt
latnik sem törtek el. A génuához Bálint szerzett vitorlavarrót, 265
USD-ért megcsinálják. Legalábbis reméljük, látjuk még Qket, mert a
pénzt és a génuát is elvitték :) Kimostunk egy adag elázott ruhát,
elpakoltunk a kabinban, kipakoltuk és kitöröltük a tengervizet a kinti fachokból, kezdtünk újra hajónak
kinézni. Sikerült az ügynökkel
bejelentkezni, úgyhogy most már szárazföldre léphetünk. A boltból
hozott Bálint marha darálthúst és milánói szószt, nemsokára kész volt
a spagetti. Egy ananászt is csapra vertünk”.
Közben élveztük az elénk táruló látványt: a felhQkarcolókat, a
ki-bejáró hatalmas cruiser és cargo hajókat, és egy helyi
vitorlásversenyt.
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Meg is beszéltük, hogy valamikor megjáratjuk Tamás
kis vitorlás dinghyjét, ami a hajó hátuljához van felkötve, csak hogy
legyen egy kis vízközelibb vitorlás élményünk is. Mintha tegnap nem
kaptunk volna elég vizet...
Jár itt pár óránként egy igazi klasszikus 3 árbocos kalózhajó is,
hozza-viszi a turistákat. Az a jellegzetessége, hogy nagyon alacsony
fordulatszámon jár a motorja, Tamást teljesen elbqvöli.
Napnyugta elQtt ismét felhúztak az árbocra, ezúttal a lazy jack
tartókötelét kellett pótolni, mert az elQzQ teljesen becsúszott az
árbocba.
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Srácok fentrQl.

Profi csapatmunkával oldottuk meg Tamás balatoni módszere
alapján: leengedtem föntrQl egy vékony madzagot, arra lent rákötöttek
két anyát, visszahúztam, beengedtem az árbocba, lent kihúzták,
rákötötték a lazy jack új kötelét, azt fönt kihúztam az árbocból, és
két palstekkel összekötöttem a lentrQl felhozott régi jack kötéllel.
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Reméljük Tamás egész útján kitart! Közben erQsen kellett kapaszkodnom
az árbocba, mert volt egy kis kilengésem odafönt, fQleg ha egy
motorcsónak hullámokat keltett mellettünk.

Napelemek fentrQl.
De nagyon szép volt a
látvány odaföntrQl, és az arra elhajózó amerikaiak is lelkesen
integettek :)
Este besétáltunk a városba, nagyon kellemes a hangulat! Szuper kis
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házak vannak, bekukucskálva láttuk, hogy bent valódi kert van
kialakítva, úgy ülnek az antik jellegq fotelekben, hogy közben
növények, fák dzsungele veszi Qket körül. Vannak az 1800-as évekbQl
gyönyörq cirádás kúriák is, teljesen felújítva, élmény lehet bennük
lakni. A felhQkarcolós negyed persze más tészta, az sokkal hidegebb,
letisztultabb, modernebb. Itt a tömegközlekedést rengeteg kisbusz
jelenti, amik mind önálló arculatúak, gyanítom más-más
kisvállalkozóké. Sok igazán harsány módon próbálja felhívni magára a
figyelmet, hogy vele utazz: neonfények villognak rajtuk, kívül-belül
saját designjuk van, és egy ember folyamatosan kint áll a nyitott
ajtóban, és pásztázza a járókelQket kuncsaftokért.

Végül betértünk
pizzázni egy étterembe, ahol a legnagyobb volt a tömeg. Gondoltuk
ennyien nem tévedhetnek, és tényleg finom volt, ahogy a helyi sör is.
Hazafelé még egy wifi-s helyre is beültünk, de nemsokára zártak, így
csak 1-2 gyors levelet tudtunk elküldeni.
Kicsit eltolódott a biológiai óránk a tegnapi éjszakázásban, mert
hajnali 4-kor tudtunk csak elaludni.
Szép hétvégét,
Judit

Hajónapló, 2013.04.28, Cartagena, 224-ik nap (2013-04-30 04:11)
KésQi kelés után nekizuhantunk a semmittevésnek. Naplóírás, fényképek rendezése, úti beszámolók és
útirányok olvasása a következQ szakaszokról. Elterveztük, hogy délután bemegyünk a városba megnézni
a várat és az óvárost, de Bálint - miközben átöltözött edzéshez - elaludt. Mi Tamással kihasználtuk az
alkalmat és gyorsan megettük a maradék spagettit :) Bálint azért késQbb végigcsinálta az edzését, de a
városjárást holnapra halasztottuk. Hogy majd jól bírjuk, este jól bepalacsintáztunk.
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Üdv mindenkinek,
Judit

4.5

May

Hajónapló, 2013.04.29, Cartagena, 225-ik nap (2013-05-01 04:35)

Az itteni történelmi óváros a világörökség része. Felkerekedtünk hát,
hogy bevessük magunkat a városfalon belülre.

FelhQkarcolók.
Odafele menet átsétáltunk
a Pesca marinába, hogy megnézzük, melyik dokknál fogunk majd gázolajat és vizet tölteni, de legnagyobb
meglepetésünkre akkora ott a
biztonság, hogy be sem engedtek. Annyit azért elmagyaráztak spanyolul, hogy a víz felQl majd
megközelíthetjük. Ezután egy vitorlásbolt állta
utunkat, ahol szintén spanyolul próbáltuk értésükre adni, hogy patront keresünk a felfuvalkodott
mentQmellényhez, ami végül Activity-szerq
mutogatásban végzQdött. Végül a hQségtQl kitikkadva taxiba szálltunk,
nem tudva, hogy kb. fél km volt már csak hátra.
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Az óváros hangulatos,
de úgy tele volt turistákkal, hogy bemenekültünk egy Hard Rock Caféba, ahol ingyen sör, ingyen wifi
várt.

Columbiai turisták.
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Megebédeltünk, majd még kb. fél
órán át hQsiesen róttuk a kis utcákat. A jellegzetesség a szinte
minden házon díszelgQ cikornyás erkély.

Hazafelé még fagyiztunk, vásároltunk pár élelmiszert, és siettünk
vissza a hajóra, hogy még a vitorlavarró elQtt odaérjünk. 4-re
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beszéltük meg vele, hogy visszahozza a megvarrt génuát. Fölösleges
dolog sietnie oly nagyon, a vitorlavarró ugyanis messze földön
vagyon... Egész este nem jött, és telefonon sem volt elérhetQ. Azért
bizakodunk, hogy nem került a jobb sorsra érdemes génua a használt
vitorla-piacra.
Bálint közben visszasétált az óvároshoz, Ethernet kábel nyomában. A
kalandjait külön hozzáfqzi majd a napló végéhez!
Este felvágtunk egy hatalmas érett görögdinnyét. Még sokáig olvastam
Jimmy Cornell útmutatásait a tengeri vitorlázáshoz. Jó kis olvasmány,
hajósoknak és nem hajósoknak is :)
Judit
Tanulságok a napló margójára, avagy Murphy is velünk vitorlázik:
Cartagena kikötQjébQl gyönyörq kilátás nyílik a part menti
felhQkarcolókra, de Internetelérés tekintetében nem bQvelkedik a
város.
Még Arubán találkoztunk egy francia párral, akik tavaly óta kerülik a
Földet katamaránon. Ajánlottak valakit, aki csatlakozna egy hozzánk
hasonló hajóhoz és éppen Cartagenában van. Tamásnak jól jön majd a
segítQ kéz Galápagos után, Q pedig szeretne eljutni Francia
Polinéziába - nevezzük Qt B-nek, amíg nem adja nevét a bloghoz. A
városnézés mellett B elérése volt a fQ napi program, de telefonon nem
tudtuk elérni, wifit pedig annak ellenére nem találtunk órákig, hogy
olajkeresQ pálca módjára hordoztam körbe az óváros utcáin az
okostelefonomat. Végül a Hard Rock Caféban sikerült egy SMS és egy
email formájában meginvitálni B-t a hajóra estére, de egyébként nem
sok mindenre volt jó az étterem lassú netje. Abban bíztunk, hogy mivel délelQtt megrendeltük a végre
kinyíló marinában a hajóhoz a wifit,
este tudunk levelezni, beszélni az otthoniakkal.
A hajóra visszaérve kiderült, hogy mindez nem is lesz olyan egyszerq.
ElsQ tanulságok:
A legtávolabbi horgonyzóhelyen valóban a leggyengébb a wifi.
A fémhajó amellett, hogy nagyon biztonságos, nagyon jól árnyékol.
Ha egyetlen laptoppal is szakadozik a kapcsolat, ami legalább a
deckrQl fel tud csatlakozni a kikötQi hálózatra hogy kábelen megossza
a netet a hajó routerén keresztül, akkor tényleg közelebb kell
horgonyozni.
A két méteres Ethernet kábel mindig rövidebb, mint amennyire szükség
volna és most sem ért el a laptoptól a routerig.
Ezen a ponton már gondban voltunk, mert öt óra közeledett és B-vel
ekkor Skype-oltunk volna. Gyors megoldásként Tamással kimentünk a
mólóra és sikerült is B-vel tisztáznunk, hogy egy másik városban van
és Panamában csatlakozna. Én pedig nyakamba vettem a várost délután
fél hatkor, hogy a bezáró boltok között találjak egyet, ahol adnak
Ethernet kábelt.
Második adag tanulság:
Szinte senki sem beszél angolul, de mindenki nagyon kedves.
A papírboltok nem árulnak UTP kábelt, de mindenki tudja, hogy az
óvárosban a Centro Uno-ban van az óratorony mellett.
Az óratorony nem látszik, de véletlenszerqen be lehet találni egy
bazárba, ahol mintegy 50 számítógép alkatrészeket áruló boltocska van. Itt is mindenki kedves és itt is
kevesen beszélnek angolul.
Ethernet kábel vásárláshoz ne vigyél magaddal MacBook Airt. Aki nem
érti, mire gondolsz, annak nem tudod megmutatni a csatlakozót, aki
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érti, az kedvesen elmagyarázza, hogy nem fogod tudni használni vele a
kábelt.
A boltok nem tartanak ilyen kábelt, de minden boltból egyenesen, aztán balra küldenek tovább. Ott
újabb öt, teljesen egyforma boltba botlasz, ahol minden van csak Ethernet kábel nincs, de egyenesen
aztán balra
tudnak egy helyet, ahol van.
Végül egy kisboltban lett kábel, elég hosszú is, csak nem volt rajta
csatlakozó. Az eladó bizalomra okot adó lendülettel választotta ki a
krimpelQ fogót a szerszámok közül, hogy megvégezze a kábelt, de a
bizalom szertefoszlott, amikor némi, a kábel többszöri körbevágását
jelentQ szöszmötölés után elkezdett telefonálni. Szerencsére egy másik boltot hívott, ahol volt már készen
5m-es kábel és még nagyobb
szerencsémre oda is kísért. Mondanom se kell, hogy a végsQ bolt is
egyenesen, aztán balra volt.
Magamban ujjongva, hogy a lehetetlennek tqnQ küldetést sikerült
teljesíteni tértem haza. Az Internetelérést sikerült szétosztani a
hajón, azzal pedig, hogy egy böngészQablakot kell frissítgetni a
kapcsolat fenntartásához fél percenkén sikerült többé kevésbé elbánni
egy Firefox kiegészítQvel. Mindenki boldogan fogyaszthatta napi
Internet adagját.
Bálint

Most, túra lehetQség a NORVIK hajóval Panama - San Blas! (2013-05-02 17:32)
Ma az álomszép karibi szigetekre indultunk: a Kuna Yala indiánok autonóm területére, ami 378 kisebbnagyobb szigetbQl áll.

Ez San Blas, maga a csoda!
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A San Blas-szigetek hosszan, Panama partjainál szétszórtan helyezkednek el a San Blas-öböltQl Kolumbia
partjaiig.A szigetek a kuna indiánok otthonát képezi, akik mint autonóm övezet mqködnek minimális
nemzetpolitikai befolyással , fenntartva így egy pénzügyi rendszert, nyelvet, hagyományos öltözéket,
tradíciókat és kultúrát, legendákat, zenét és táncot amely eltér az ország egyéb területein megszokottól. A
pénzügy mozgatórugója a kókusz eladásából, a halászatból és a turizmusból származik. Hivatalos nyelve
a spanyol, bár az amerikai benyomás és a csatorna nemzetközi kultúrája miatt egyre elterjedtebb az angol,
mint második nyelv. A helyi kézmqvesek faszobrokat, szöveteket, kerámiát és maszkokat készítenek. A
népesség nagyobb része római katolikus, de található egy jelentQs iszlám kisebbség, valamint protestánsok,
hinduk és zsidók.
Nemzeti ételük a sanchoco: csípQs csirke fQtt zöldségekkel. KitqnQek a halak és tengeri gyümölcsök.
Italok közül nagyon elterjedt a friss gyümölcslé – chicas – vízzel, tejjel és cukorral dúsított változata.
Nemzeti itala a seco, amely a rumhoz hasonlóan a cukornádból származik. Íze meglehetQsen eltér ettQl,
jég és tej hozzáadásával készül.
A környéken több hely alkalmas a búvármerülésre, a legalkalmasabb idQpont az áprilistól júniusig tartó
szakasz, pont abban vagyunk!
Panamába még olcsón és jól lehet repülni. Tehát május 7.-i érkezés, kb. 5-6 nap San Blas.
A zsilipelést május 25-26-ra tervezzük, ha valakit a zsilipelés is érdekel?
Bevált repülQjegy intézQnk (neked a jegyügyintézés nem kerül pénzedbe!):
Diószegi Ágnes
Perata Hungary Travel
reservation@peratatravel.hu
tel: 36-30-371-8942
skype: dioszegi.agnes1

Hajónapló, 2013.04.30, Cartagena, 226-ik nap (2013-05-04 04:25)
KészülQdünk az indulásra: Tamás olajat cserélt a váltóban, Bálint elintézte a kijelentkezésünket, én
pedig leveleztem a panamai ügynökkel. Délután befutott a vitorlavarró is a génuával! Nem lett tökéletes,
nem mindent varrt meg, de amit megvarrt, az jónak tqnik. Sajnos a nevét nem tudjuk, így bQvebb
információval nem tudunk szolgálni róla...
Estebéd egy közeli étteremben steak, utána meglátogattunk egy helyi fagyizót. Akkora adag fagyit
kaptunk, hogy alig tudtuk legyqrni.
Este Tamás és Bálint berakták a pótlatnikat a grossba, készen állunk az indulásra!
Üdv,
Judit

Hajónapló, 2013.05.01, Cartagena, 227-ik nap (2013-05-04 04:28)
Hajónapló máj.1.
Reggel elpakoltunk, megsütöttük az útravaló hamubasült csirkéket, és átálltunk a Club de Pesca marina
kútjához dízelt és vizet venni. Még mindig meglepQdünk, mennyire védik ezt a marinát, a kút is körbe
van kerítve, annak a területén kívül sehova nem mehetünk.
Irány Panama! A terv az, hogy most non-stop megyünk Panamába, ott elintézzük a hajó leméretést,
átkelésre idQpont foglalást, és utána megyünk vissza San Blasra. Mára mondják a szeles napot: 5 csomó
körül :) Az utána következQ két nap teljes szélcsendet várunk. Felkészülünk a 3 napi motorozásra... EttQl
függetlenül nagyok a hullámok, dqlöngél a hajó.
Este napnyugta után kedves látogatóink érkeztek: delfinek! Pici testq delfinek, elQször csak kettQ, aztán
egy egész csapat lubicolt a hajó körül, idQnként ki-ki bukott a hátuk, a farokuszonyuk. Nagyon aranyosak
voltak! Kedveskedni akartunk nekik, ezért Bálinttal a hajó orrában Scooter számot énekeltünk nekik
:) Tamás is csak párszor találkozott a Karibon eddig delfinekkel, úgyhogy ez különleges alkalom volt!
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Tamást is annyira megrázta a dolog, hogy azonnal le is feküdt egy kicsit pihenni :)
Üdv,
Judit

Hajónapló, 2013.05.02, úton Panama, Colon felé, 228-ik nap (2013-05-04 04:31)
Gyönyörq sima lett a víz, mintha a Balatonon lennénk. Végre tudunk olvasgatni a hajón. Viszont szinte
egész nap kézzel kell kormányozni, mert az autopilot hamar melegszik. Tikkasztó meleg van, délután
már nem elég az árnyék a hajón, ezért kifeszítettük a biminit is. Mindig van valami teendQ: Tamás fura
hangot hallott a motorból, ezért ellenQrizte, de úgy tqnik, minden OK. Kivezette a slagot is a fedélzetre,
így tudunk ott tengervízzel fürdeni: ez sokkal kényelmesebb, mint vödörbQl önteni magunkra, illetve
egymásra a vizet.:)
RepülQhalak már kevesebben vannak, de a sima vízen még jobban néz ki a reptük: egy kis felszállópálya
barázda marad utánuk. Más hallal viszont nem találkozunk, pedig ma akkora horgot vetett Bálint a vízbe,
hogy ha arra valami ráakad, attól elQre is félünk :)

Épp most megy le a nap, lilás rózsaszín az égbolt. Ez itt nem jelent szelet :) Úgy számoljuk, hogy még
két éjszakát és másfél nappalt leszünk vízen, szombatra kéne megérkeznünk Panamába.
Szép estét mindenkinek,
Judit

Hajónapló, 2013.05.03, úton Panama, Colon felé, 229-ik nap (2013-05-04 04:33)
Ma nagyon szép napunk volt a vízen! Kezdve azzal, hogy az éjszaka gyönyörq volt, a sima vízen
tükrözQdtek a csillagok, így kicsit olyan volt, mintha qrhajón mennénk. Emellett mivel hold nem volt, a
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planktonok is újra fluoreszkáltak a hajó keltette fehér tajtékon.

Reggel amikor megint ügyeletbe kerültem, már barázdás volt a víz, enyhe 5-14 csomós szél lengedezett.
Tamás még éjjel kitekerte a génuát, így motorlázunk: motorral és vitorlával egyszerre.
Egész nap szép maradt az idQ, sokkal jobb így, mint viharban, bár jobb lenne motor nélkül. Olvasgattunk,
aludtunk, jókat ettünk. Enyhe malQr, hogy rizs helyett rizs alakú tésztát fQztem, de sebaj, holnap Tamás
csinál vele Toszkán paradicsomlevest :)
Már végig a panamai partok mellett jövünk, éjjel 1-2 körül fogunk Colonba érni. NövekvQ hajóforgalomra
számítunk. Hogy ne kelljen éjjel beállni a kikötQbe, kinti horgonyzóhelyen tervezzük megvárni a reggelt.
Jó éjt mindenkinek,
Judit

Karibi összefoglaló (2013-05-04 13:49)
Magamban napok óta fogalmazok egy kis összefoglalót a karibi kalandokról, legfQképp adós vagyok az
utolsó egy hónap kommentjével, mivel ezt a napi feladatot némi unszolásra átvették fiatal hajós társaim.
Hajnalban elérjük Colont a Panama csatorna karibi bejáratát és elkezdjük intézni az átkeléshez szükséges
adminisztrációt, helyesebben ezt már E-mail-en Colonbiából elkezdtük, de a továbbiakhoz, hajófelmérés,
stb. már a helyszínen kell lennünk. Utána egy kis várakozás következik, ezt az idQt szeretnénk kihasználni
San Blas felderítésére, mely sok elQttünk járó utazó szerint szintén egy gyöngyszeme a karibi térségnek,
sok földkörüli utazó itt találta meg álmai beteljesedését és évtizedekre itt ragadt. Nehogy így járjunk,
mi elQre leszervezzük a csatornaátkelést.
Következzék tehát egy kis visszatekintés a karibi vitorlázásomról.
Összesen közel fél évet töltöttem a térségben, ezalatt a Kis-Antillák számtalan szigetét meglátogattam,
jó néhányukat többször is. ÉlményeimrQl a hajónaplóban és néhány újságcikkben beszámoltam. Nagyon
gyorsan eltelt ez a kalandokban és tapasztalatokban gazdag idQszak, pedig nem várt eseményekben
is bQvelkedett, de hát a hajózásban pont az az egyik szépség, nem tudod mit hoz a holnap (Rotorman). Hajóstársam döntése kényszerhelyzet elé állított, vagy feladom tervemet, melyre évek munkájával
készültem, vagy folytatom egyedül és megpróbálom más felállásban szervezni az utat. A családomtól
nagyon sok támogatást kaptam, így a kezdeti nehézségek leküzdése után a három hónapos szólóvitorlázás
rendkívül sok új tudást és tapasztalatot adott, a Norvikkal nagyon összeszoktam és természetessé vált,
hogy mindent magamnak kell megoldani. Ilyen elQzmények után nagy örömmel vártam fiatal hajóstársaim
érkezését Grenadára, megosztva velük a következQ szakasz élményeit. Bálint és Judit Galapagosig kísérnek,
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Zolinak Arubáig tartott az élménygyqjtés, Qt várta otthon a munka. Az elQzQ szigetekhez képest, ahol a
fél- és háromnegyed szél volt a jellemzQ, ezen a szakaszon eleinte a raum, késQbb a teljes hátszél repíti
megbízhatóan a hajókat egy segítQ áramlattal kiegészülve. Persze a Karibra jellemzQ 8-10láb magas
hullámok új legénységemet is próbára tette az elsQ szakaszon, de késQbb szerencsére nem volt probléma,
sQt nem gyQztem csodálkozni a fiatalság étvágyán. A csodálatos venezuelai szigetekrQl a hajónapló
hq képet ad, én a hajó teljesítményét, megbízhatóságát és biztonságát emelném ki. Az elektromos
energiamérleg, köszönhetQen a sok napsütésnek és szinte állandó 18-20 csomós szélnek mindig pozitív,
ritkán kellett olyan korlátozás, hogy az elektromos kenyérpirítót ne használjuk. A motort, vagy a diesel
generátort áramfejlesztésre soha nem használtuk, és parti áramon január óta egy napot voltam, akkor
is csak az aksik formázása miatt. Kisebb problémáinkat pl. horgonycsörlQ relé megszorulása, wc szelep
átszakadása, lazy Jack leszakadása, mind saját magunk meg tudtuk oldani, amire itt nagy szükség is
van, mert a legtöbb helyen nem, hogy szervíz, de ember sem járt. Mivel végig viszonylag erQs szelünk
volt ( a mostani 270tmf kivételével) A spibummal kitámasztott génuát használtuk, idQnként a grosszal
kiegészítve pillangóztunk. Az Aruba-Colonbia szakaszról sok rosszat olvastam, de a lehetséges összes
idQjárási adatot letöltve úgy látszott, egy erQsödés elQtt átjutunk Cartagenába. Hát ez nem jött be, a
front fél nappal elQbb érkezett és pont azon a szakaszon kapott el minket, a Baranquilla folyó torkolatánál,
amire a szabálytalan hullámzás és a törQhullámok jellemzQk. A pilotkönyv külön figyelmeztet a folyó által
tengerbe sodort óriási farönkökre (szerencse, hogy acélhajóval vagyunk), bár szerintem ez a szárazidQszak
végén talán kevésbé gyakori. Az viszont nem lehet véletlen, hogy a torkolat elQtt hullámmérQ bóják
üzemelnek. Nem szaporítom a szót, olyam törQhullámzásba kerültünk, amilyet még sem én, se a Norvik
nem élt meg. Az acélcsQ korlát felett, ami a víztQl 2,5m magasan van, hol az egyik hol a másik oldalon
úsztak ki a szerencsére jól lekötött pufferek. Az érzelmeimre leginkább a csodálkozás volt a jellemzQ,
ilyet még nem láttam. Fiatal utastársaim, akik hasonló viharban még nem voltak maximálisan kitettek
magukért, a következQ eseményeket nem tudom egyedül hogy oldom meg, bár ott valószínq más lett volna
az alapállás. A szél nem lett volna kezelhetetlen, 35-36 csomó, de a hullámzás mindent felülírt. Sajnos a
génuánk még napközben szétment egy varrásnál így ezt reffen sem mertem használni és félve a további
erQsödéstQl, ráadásul halsolnunk is kellett volna, a grosz leengedése mellett döntöttem, bízva abban, hogy
a lazy elég vitorlafelületet ad. Sajnos a müvelet közben a lazy leszakadt, aki élt át hasonlót, annak nem
kell elemeznem a deckre hulló 35nm vitorla (szerencsére reffen voltunk) mit müvelt a 70km-es szélben.
Röviden: szélbe állás, illetve kissé széltQl el, hogy a vitorlát a szél a bumra fújja és a megbokrosodott
lóként ugráló hajón Bálint lekötötte a vitorlát. P egy nagyon kisportolt edzett fiatalember, de utána
pihenQt kért. Innen már csak a partra sodródást kellett elkerülnünk és a fiataloknak azt elemeztem,
mi a szép a vitorlázásban? A megérkezés. Ez kb. 20 óra múlva éjfél elQtt be is következett, mikor
horgonyt dobtunk Cartagena minden oldalról védett hurrikán biztos öblében. BQ négy napot töltöttünk
Cartagénában, a szél folyamatosan csökkent, a mostani panamai szakaszra teljesen elállt. Gyakorlatilag
végig motorozunk éjjel tudtam a közben megvarratott génuával rásegíteni, de délutánra megint csak a
vasgenakker maradt, Adria feeling.
A panamai átkelést és a Csendes óceánt egy kis izgalommal várom, de elQtte még ellátogatunk San Blasra
az álomszigetvilágba.
Mindenkinek jó szelet és kellemes idQtöltést a Norvik kalandjaival:
TT.
UTC:22,00 Lat9°43’ Lon79°31’ A Norvik fedélzetérQl.

Hajónapló, 2013.05.04, Colon, Panama, 230-ik nap (2013-05-05 17:17)
Colon felé közeledve két dolog sqrqsödött: a hajóforgalom, és a vízen úszó kókuszdiók. Este már igencsak
meresztgetni kellett a szemünket, hogy a fények mihez tartoznak, parthoz, AIS-on is jelen lévQ hajóhoz,
vagy ismeretlen hajóhoz. Olyan érzésem volt, ha sokáig nézek egy irányba elQbb-utóbb felfedezek arra is
egy fényforrást, és ha még tovább nézem, egyre többet. Miután sikeresen kikerültünk egy vontatóhajót,
ami a vontatmányaival együtt egymagában volt felelQs a fények nagy részéért, kicsit egyértelmqbb lett a
táj.
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Kiderült, hogy maximum 2-3 hajó fényei látszanak, a több már a part. Éjjel 2 körül értünk egy Colon
elQtti horgonyzóhelyre, ahol reggelig aludtunk, hogy utána napfényben hajózzunk be a kikötQbe.

Mire felébredtem, már mindenhol teherhajók várakoztak mellettünk a bebocsátásra, addig Tamásék már
próbálkoztak a rádión engedélyt kérni az öbölbe behajózásra, de lerázták Qket. A nagyhajó sort elnézve,
nem foglalkoztatta Qket egy kis vitorlás. Mondták, ide nQi hang kell, és valóban, amikor kb. 5 perc múlva
bejelentkeztem, a következQ párbeszéd zajlott le:
• Mennyivel tudnak menni?
• 5 csomó
• Tudnának ennél gyorsabban?
• Nem sokkal, 6 csomóig tudunk fölmenni
• Menjenek!
Így beslisszoltunk két nagyhajó között.
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Legnagyobb meglepetésünkre a Shelter Bay Marinából azt mondták rádión, hogy természetesen van helyük
számunkra, így kultúr körülmények között, molóra állhattunk. Ennek a marinának a jellegzetessége,
hogy dzsungel szélén van, nagyon szép látvány már behajózáskor is a rengeteg fa. Hamar elintéztük a
formaságokat, siettünk is, mert agyonlégkondizzák a hivatalt...

Skype-on felhívtuk Roy Bravo nevq ügynökünket, aki az estebédünk után ránk is talált a kikötQi
étteremben. P volt Csák Attiláék ügynöke is, emlékezett is Attilára:
• Óóóóóóóó, hát hogy is felejthetném el Attilát! Magas ember, Qk voltak az elsQ magyar yacht, akiket
átvittünk a csatornán!
Vagy egy órán át beszélgettünk, olyan témákról is, mint hogy hol lehet bevásárolni, tud-e galapagosi
ügynököt, stb. A legfQbb tanulság, hogy minden ¨eeeeeeexxcellent!¨ :)
Holnapra, vasárnapra szervezte le nekünk a hajó lemérését – itt hétvégén is pörögnek a dolgok - , így
mára már nem maradt más hátra, mint az esQ elQl a kabinba bújva szoftvert fejleszteni, San Blasról és a
Panama csatornáról leírásokat olvasgatni, ki-ki kedve szerint.
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Üdv mindenkinek,
Judit
Poziciónk: Lat:9°22’N Lon:79°57W.

Hajónapló, 2013.05.05, Colon, Panama, 231-ik nap (2013-05-06 04:24)
Ma van Anyák napja – és mint kiderült, Apák napja is! A mexikóiaknál legalábbis. Ennek örömére ma
mexikói Apák napi buli volt a marinában. ÉlQ zenével, és nagyon csípQs, de finom mexikói kajával. Itt
ismerkedtünk meg két panamai fiatal sráccal, akiktQl megkérdeztük, be lehet-e sétálni a mellettünk levQ
dzsungelbe. Talán nem akarták túlkiabálni a zenét, mindenesetre nem sokat haboztak, intettek, hogy
kövessük Qket, és már mentünk is a dzsungelbe. Burjánzó növények, illatok, madárhangok fogadtak.
Valamint egy csomó hangya, mindegyik egy kis zöld levelet cipelt a feje fölött: esernyQ? :) Pár percnyi
séta után egy elhagyott amerikai bunkerre bukkantunk. Az egész kikötQ területe is régebben amerikai
támaszpont volt, egy része még mindig az: egész nap néztük a gyakorlatozó helikoptereket, amint ugyanazt
a kis kocsit szállították fel-alá.
A bunkertQl a srácok Bálinttal és Tamással folytatták útjukat még beljebb az QserdQbe, én úgy döntöttem,
hogy majd visszajövök máskor egy zárt cipQben :) Pk elsétáltak még egy közeli strandhoz, ahova a végén
már csomózott kötélen kellett leereszkedniük. Megérte, mert bár iszapos volt a part, nem fürdésre csábító,
de a sekély vízben számos halat és egy ráját is láttak. SQt, egy fekete majmot is, ami a szólongatás
ellenére se bagózott rájuk.
Este még egy meglepQ dolog történt, a szomszéd ausztrál hajó, ami délután indult el a csatorna átkelésre,
sötétedéskor visszatért. Pedig nem bumerángnak hívják a hajójukat... Szegényeknek épp az elsQ zsilip
elQtt valamiért elment a hqtQvizük, majd a tengelynél elkezdett befolyni a víz. Sem anyagilag, sem lelkileg
nem jó lemaradni az átkelésrQl. Itt általános csatorna-izgalom van a levegQben, mégsem mindenki átkelni
van itt. Beszéltünk egy szomszédos hajóval, aminek egy vidám pár a legénysége, Qk 7 hónapig voltak itt,
amíg a férj egy hajót segített felkészíteni az átkelésre. Most indulnak vissza San Blasra, és Cartagenába,
mert mint mondták, még sok látnivaló van itt is. Ráér még a Csendes-óceán.
Nekünk annyira nem ér rá, de mi is teszünk még egy kanyart vissza San Blasra. Jelenlegi terveink szerint
25.-én kelünk át a Csatornán.
Szép napot mindenkinek,
Judit

Hajónapló, 2013.05.06, Colon, Panama, 232-ik nap (2013-05-07 18:28)
Átkeltünk a csatornán! Oda-vissza. Igaz, hogy csak kocsival :) A Shelter bay marinának ugyanis
van egy kisbusz-szolgáltatása, amire ha elQre feliratkozunk, akkor reggel 8-kor bevisz a 45 percre lévQ
bevásárlóközpontba, majd 11:15-kor vissza is hoz. A sofQr nem volt szimpatikus: amikor odaértem
8 perccel az indulás elQtt, és mondtam, hogy még 2 ember jön, annyit válaszolt, hogy 8-kor pontban
indulunk. Valószínqleg hiányosan magyarázták el neki a prioritásokat: azt ugyan elmondták neki, hogy az
idQpontokat tartani kell, de hogy a vendégekkel udvariasnak kell lenni, azt nem. Szerencsére mindannyian
elértük a buszt, és útközben megcsodálhattuk a Gatun-zsilipet, illetve az épülQ új csatornát is. Elvileg
2015-re lesz kész, ehhez képest még csak egy nagy luk, tele darukkal – legalábbis amit láttunk belQle.
Kedves utasok mondták, hogy de hát itt Panamában minden olyan gyorsan készül el.. (?) Mindenesetre
tanulhatnánk tQlük, pl. a metró kapcsán :)
Szintén a buszon ismerkedtünk meg egy vidám angol házaspárral. Lydia és Bill 4 éve hajózgatnak, utóbbi
években a Csendes-óceánon. Egy 54 lábas hajójuk van, amit késQbb meg is mutattak. Hatalmas tágas
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terek vannak belül, és egy olyan faberakásos, foteles szalon, ami leginkább egy angol úri weekend-házra
emlékeztet. Mesélték, hogy ez egyben a hátránya is, mivel nagyobbat tudnak esni, amikor imbolyog a
hajó. Estére áthívtuk mi is Qket a Norvikra.
IdQközben még mostunk egyet a mosodában, fagyiztunk, Tamás Toszkán paradicsomlevesét ettük, és
rendbe raktuk a hajót. Este át is jöttek Lydiáék, és hangulatos beszélgetQs-sangriázós estét csaptunk.
Nagyon sok érdekes történetük van, a kedvencem amit a Pitcairn szigetekrQl meséltek, ahol a Bounty
lázadás túlélQi éltek. Az a sziget anno nem volt rajta a brit hajózási térképeken, így senki nem kereste
ott Qket. Mire rájuk találtak, már csak a nQk, és gyerekeik voltak ott, és csak egyvalaki volt életben a
lázadók közül. Most is az ott élQ leszármazottak egymás között a korabeli angolt beszélik, amit Billék
már nem is értettek. Sokat beszéltünk a hajókról, hajózásról, vihar taktikákról is. Érdekelte Qket a
Norvik, végignézték az építés közben készült fényképeket: nekik is Bruce Roberts-tervezte hajójuk van,
csak régebbi.
Mindenkinek szép hétfQt kívánunk, egy nagy csésze kávéval :)

Judit

Hajónapló, 2013.05.07, Colon, Panama, 233-ik nap (2013-05-08 04:20)
Reggel ismét átlátogattunk angol ismerQseinkhez, Lydiához és Billhez. Megnéztük a horgász felszerelésüket,
adtak pár tanácsot. MielQtt ezt a felszerelésüket használták, Qk sem fogtak semmit, bezzeg most. A
nagy halakra (tonhal, mahi-mahi) egy kötélre erQsített fémdrót végén levQ rojtos-bojtos, színes csalival
pecáznak. Csak bedobják, és húzzák maguk után. A kis halakhoz pedig egy sima pecabotot használnak,
a végén egy pici, kb. 5 centis gumihallal, ezzel viszont folyamatosan játszani kell, kiengedni, behúzni.
Megmutatták Tamásnak is a hajójukat – eközben kiderült, hogy némi elektromos problémájuk van. Ennek
az elhárításához egy biztosítékkal hozzá is tudtunk járulni, de sajnos a plotterük még így sem mqködik.
Azért elindultak anélkül, végül is Bill kartográfus...
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Ezután a férfiak neteztek, én edzettem. Közben kimosattuk az ágynemqket, elvégre miért ne hozhatnánk
egy kis luxust a hajós életünkbe, 2 hetente friss ágynemqvel? :)
Ebédre végre kipróbáltuk a polipot, amivel már régen szemezgettünk az étlapon, ezentúl minden nap ezt
fogok enni, citromos pitével :)
Délután mentünk volna a dzsungelbe, de elhalasztottuk holnapra, mert beborult. Nem is annyira az esQtQl
tartottunk, mint hogy nem lesznek jó fényviszonyok a fényképezéshez. Helyette nekiültem vihartaktikákat
tanulni - Lyn & Larry Pardey: Storm Tactics Handbook c. könyvébQl. EbbQl kiderült, hogy nemcsak
mi éreztük viharnak a Cartagena elQtti kalandunkat, hanem valóban kimeríti a ¨Gale¨ fogalmát, és ettQl
sokkal büszkébbek vagyunk magunkra :)
Este Bálint és Tamás kipróbálta a kikötQi úszómedencét, ami végre nem sós, és végre egy kicsit fáztak,
mire visszaértek a hajóra. Bálint rögtön ment is edzeni, hogy kicsit felmelegedjen.
Holnap nagyon korán kelünk, mert megyünk be a 8-as busszal vásárolni. Csütörtökön indulunk San
Blasra, már nagyon várjuk!
Üdv mindenkinek,
Judit

Ismét nagyszerq csatlakozási lehetQség a Norvik hajóhoz! (2013-05-09 17:34)
Sziasztok!
Az Aqua magazin tavaszi számában jelent meg újabb nagyon szép cikkem!
”Karibi vitorlástúra a Norvikkal” címmel. Olvassátok!
Jelenleg Panama elQtt vagyok, május 25-ére kaptam dátumot az átkelésre.
Most van 200.000 Ft alatt BécsbQl repülQjegy Panamába, ha érdekelne valakit!
További útitervem nem sokat változott, inkább csak pontosodik.
Galapagos június 5-15, innen indulás Marquesesre legkésQbb június 15-20
- érkezés Marquesesre 10-15
- érkezés Tahitire augusztus vége
- Tahiti – Rarotonga szeptember közepétQl
- Rarotonga – Tonga – Új-Zzéland október közepétQl november közepéig
Üdvözlettel,
TT
Tóth Tamásné
totht@budapest.hu
tel: +36 20 925 2825
Tóth Tamás
tamastoth0@yahoo.com
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Hajónapló, 2013.05.08, Colon, Panama, 234-ik nap (2013-05-09 17:37)

Dzsungel-túra! :)

Reggel még bementünk vásárolni a Rey szupermarketbe, megvettünk mindent a két hetes San Blas-i útra.
Úgy látszik mindig a buszon barátkozunk, mert most a kanadai, 54 éves Ross-szal ismerkedtünk meg,
akik a barátnQjével egy katamaránon hajózgatnak, a mottójuk az, hogy ¨there is no agenda¨ :)

Délután ugyan még mindig részben felhQs idQ volt, de most már bevetettük magunkat az QserdQbe.

Egy autónyi letaposott út vezet két amerikai bunkerig.
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A másodiknál vége az útnak, ott föl kellett menni a bunker tetejére, onnan egy kis ösvényen jutottunk el
a tengerpartra, ahol egy kötélen tudtunk leereszkedni a vízhez.

Az ösvény két oldalán igazi dzsungel van, buja növényzet sok rétegben.
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És a hangok... :) Ahogy fúj a szél, mindig odaütQdnek a pálmatörzsekhez a levelek, súrlódnak a növények,
mindig olyan, mintha valami mozogna a növényzetben. IdQnként elkezdett erQsödni a ciripelés, mintha
egy egész raj bogár közeledne, de szerencsére sosem ért oda. Viszont rengeteg hangyával találkoztunk,
még mindig szorgalmasan cipelik maguk fölött a levéldarabokat. Egy levelet meg is örökítettünk: amikor
elQször láttuk, egy csapat hangya épp kis félkörököt rágott le a szélérQl, hogy aztán a fejük fölé tartva
elmasírozzanak vele a hangya-autópályán. Kicsit késQbb már láthatóan fogyatkozott a levél. Mire
visszaértünk a tengerpartról, olyan háromnegyed óra múlva, már alig maradt. Szegény levél, ha egyszer
kiszúrják maguknak, nincs menekvés.

A tengerpart mangrove-fás, fel is lehet mászni rájuk, és onnan nézni a vizet, mint gyerekkorunkban a Duna
és a Tisza partján. Csak itt nem meglepQ, ha pici rákocskákkal találkozik az ember, amint kagylóhéjba
bújva dariznak.
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A távolban pedig az egész horizont tele van a csatornára váró óriás teherhajókkal. Fürdésre ugyan nem
csábított a part, mert koszos és sekély, bár két sznorkelezQ pont akkor jött elQ a vízbQl.
Bálint élvezettel fényképezett mindent ami mozgott, és ami nem... a legtöbb kép itt a blogon, mióta itt
vagyunk, Qt dícséri!
Az igazi meglepetés hazafele ért, amikor felfedeztünk pár fekete majmot a lombkoronán, majd egy egész
kis csapatot. Épp áthaladtak az utunk fölött, átugrálva, átkapaszkodva egyik fakoronáról a másikra.

Majd hosszasan elidQztek egy bokron, élvezettel rágcsálva amit találtak rajta. Nem zavarta Qket, hogy
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ott vagyunk, bár az egyikkel találkozott a tekintetünk...

Este átjöttek Rossék, ismét jó hangulatú beszélgetés kerekedett.TQlük tudjuk, hogy a Colon-i horgonyzóhely elég rossz hírq. Aki nem kap helyet a Shelter Bay Marinában, annak Colonhoz közel kell
horgonyoznia. Ott azért elQfordulnak lopások, olyanról is hallottak, hogy fölmennek a hajóra, megkötözik
a legénységet, és kirabolják a hajót. Persze ritka ez, de Colon rossz hírq, bandák uralta város állítólag.
Most duplán örülünk, hogy mi marinában állunk. Itt mindig találkozunk a kikötQben sétáló amerikai
katonákkal, az egész nemzeti park bejárat kapuval és Qrrel védett, ráadásul kocsival is 45 percre van a
város: jól van ez így.
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Shelter Bay
Azt is mesélték, hogy nem ritka, hogy az ember nem kelhet át a megadott idQpontban a csatornán, mert
nincs elég advisor. Ilyenkor elQzQ nap küldenek egy levelet, hogy bocs, de holnap nem mehetsz. Na,
kíváncsi leszek, amikor a mi idQnk eljön, minden zökkenQmentesen fog-e menni.:)
Üdv mindenkinek,
Judit

Hajónapló, 2013.05.09, Colon, Panama, 235-ik nap (2013-05-11 05:08)
Hajónapló máj.9.
Hajnaltól kezdve esett az esQ, így elhalasztottuk az indulásunk napját. Bár az elQrejelzés azt mondja,
hogy mostantól két hétig ilyen borult, esQs idQ lesz, nem csüggedünk, esQben is gyönyörq lesz San Blas!
Reggel egy itteni del-afrikai párral beszéltünk, Qk nettó 4 évet töltöttek már a szigeteken, adtak pár jó
tanácsot. Például, hogy az egyik szigetnél él egy nagy krokodil, de ha körülnézel, és nem látod, akkor
ússz nyugodtan :)
Beültünk a kikötQi étterembe, meg kell jegyezni, hogy ahhoz képest, hogy kicsi a választék, mindig
finomakat eszünk. Délutánra elállt az esQ, így tudtunk még edzeni is, illetve készülQdtünk, takarítottunk.
Holnap már tényleg indulunk.
Üdv,
Judit

Hajónapló, 2013.05.10, Colon, Panama, 236-ik nap (2013-05-11 05:15)
Még mindig nem esik! Ez jó jel, ezek szerint nem eszik olyan forrón az elQrejelzést :) Leszedtük a ponyvát,
most már szárazon tudjuk elrakni.
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Vettünk szigonypuskát! Mostantól kezünkbe vesszük a saját sorsunkat, és mindig lesz halunk... majd
meglátjuk :) Mindenesetre szigonypuskával már régóta kacérkodtunk – bár inkább Bálint és Tamás, mert
én sajnálom a halakat – és eddig minden hajósboltban megérdeklQdtük, hogy tartanak-e. De ez volt az
elsQ, ahol elfogadható áron találtunk: 67 USD.
Délután még búcsúebédet tartottunk a marina éttermében, feltöltöttük vízkészleteinket, és irány San
Blas. Most is egész éjjel menni fogunk, délelQttre tervezzük az érkezést. De már szinte hiányzik is egy jó
kis éjjeli ügyelet :)
Üdv,
Judit

Hajónapló, 2013.05.11, San Blas, 237-ik nap (2013-05-12 06:50)
Megérkeztünk San Blasra! Tényleg olyan szép, mint a képeken! Pici szigetek, telezsúfolva pálmafákkal,
arany homokos parttal és nyugodt tengerrel. Körülveszi zátony, így a szigetek között már szinte sima a
víz, és egy picit már túl meleg is.
Na de sorjában. Éjjel idefelé kellemetlen menetünk volt: végig menekültünk a zuhé elQl, ami így is néha
utolért. Én viharruhában csináltam végig az ügyeletemet, zuhogó esQben, de ezúttal nem ázott át, mivel
nem a nyakamnál csaptak be a hullámok :) Szóval panaszra semmi ok! Viszont ijesztQen villámlott
elQttünk, nem szerettem volna belerohanni, ezért még a sebességen is csökkentettünk. Motoroztunk végig,
gyenge volt a szél, átlag 5 csomó körül. De a hullámok kellemetlenül nagyok voltak, kicsit már el is
szoktunk tQlük. Tamás és Bálint összeevett valamit még indulás elQtt, valószínqleg a tartármártás volt a
ludas, ezért Qk rosszul voltak - peeersze, csak nem vallották be, hogy most már én vagyok az egyetlen,
aki nem tengeribeteg :) Mindenesetre keveset pihentünk, ezért a reggel 8 körüli horgonydobás után még
délig aludtunk.
Chichime horgonyzóhelyen vagyunk, ez elég népszerq, mi voltunk a 13. hajó, bár azóta páran már
elmentek. A bejövetelkor érdemes nagy ívben kerülni a jobb kézre levQ pici, 1 pálmás szigetet, mert
sokáig sekély mellette.

Alig hisszük el, hogy süt a nap, sehol egy felhQ! Köszönjük az otthonról küldött szép idQt! :)
Alighogy megreggeliztünk, lecsapott ránk egy helyi kereskedQ, aki - miután felinvitáltuk a hajóra telepakolta a cockpitet molákkal: helyi kézimunka. Árat persze nem volt hajlandó mondani, amíg ki
nem választottuk a legszimpatikusabbakat, akkor aztán sokkolt vele. Összesen kb. másfél óra hosszat
alkudoztunk, de az tény, hogy elképesztQen ügyesek, és nagyon igényes munkák. Állítólag a bonyolultabbak fél évi munkába kerülnek... Nem kizárt, hogy egy picit lehúzott minket, de végül is megegyeztünk.
Egyenként 30-150 USD-ért kínálta Qket, végül kb. 25 %-ot engedett, de azzal a feltétellel, hogy még
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ajándékozunk neki egy kis sütit. Így kapott egy csomag sós kekszet, és otthoni szaloncukrot :)
Megígértük neki azt is, hogy a nevét felrakjuk a blogra: Venancio Restrepo, foglalkozása: Master
Mola Maker. Igazi mqvész önérzete van: a hagyományos molák mellett készítenek a turista ízlésnek
megfelelQeket is, de azokra nem írja rá a nevét.
Mire ezzel végeztünk, délután lett, így amúgy sem óriási csapatunk két részre oszlott: Tamás és Bálint
elkezdte összeszerelni a kis vitorlás dinghyt, amit még a szomszéd hajó fiatal spanyol kapitánya is átjött
megcsodálni. Én pedig a gumicsónakkal körbeeveztem a mellettünk levQ szigetet. Van rajta vagy 10
házikó, így az összes partszakaszon olyan, mintha a kunák kertjében fürödnél. De nem szólnak érte.
Evezés közben elúszott elQlem egy hatalmas rája! Tényleg hatalmas volt, vagy 1m fesztávolságú, pöttyös.
Nem szívesen találkoztam volna vele a vízben :)
KésQ délután Bálinttal visszaeveztünk a legszebb partszakaszra fürödni.
Alighogy felvette a
búvárszemüvegét, 1 perc múlva már jött is ki, hogy Q kibúvárkodta magát, és gyanakodva tekintett
maga mögé a vízbe. Kiderült, hogy még egész sekély vízben szembetalálta magát két majdnem akkora
tonhallal, mint Q, akikben az volt a legijesztQbb, hogy egyáltalán nem tartottak tQle, nyugodtan úszkáltak.
Itt döntött úgy, hogy itt más turpisságok is lehetnek a vízben, és jobb nem napnyugta körül fürdeni.
Majd holnap nappal! :)
Mire visszaértünk, Tamás belecsiszolta a magyar zászló letört rúdját a tartóba. Estére zöld pesztós
csirkét vacsoráztunk, ezzel ki is merítettük a hozott húskészletünket. Még szerencse, hogy több halász is
odajött ma a hajóhoz szebbnél szebb fogásokat ajánlgatva, így holnaptól seafood lesz!
Jó hétvégét mindenkinek,
Judit
—–

our position was 09°35.23’N 078°52.91’W

Hajónapló, 2013.05.12, San Blas, 238-ik nap (2013-05-14 04:20)

Ma reggel újra és újra megerQsödQ zápor ébresztett minket. A hajó ablakait lezártuk és vissza is feküdtünk
aludni, mert San Blas bár gyönyörq, de esQben mégsem akartuk felderíteni. Dél körül már tarthatatlan
volt a lustálkodás ilyen foka és szerencsére a trópusi esQzés is véget ért, csak a szél maradt stabil kb. 15
csomós.
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Szerelmes hal
Tamással arra lettünk figyelmesek, hogy a szomszéd hajón vitorlának látszó vásznat pakolnak serényen a
spanyol hajó dinghyjébe. A jó kedélyq kapitányuk elmondta, hogy dinghy regattát terveznek, de csak
gumi dinghy-k indulhatnak tákolt vitorlákkal, így a mi vitorlás dinghy-nk már elQre diszkvalifikálódott.
Nem szegte kedvünket, hogy nem szállhatunk versenybe, inkább elvégeztünk pár simítást a dinghy riggjén
és felszereltük.
ElQször ketten Tamással próbáltuk ki szélben és annak ellenére vagy éppen annak köszönhetQen, hogy
kissé szqkös a 3 m-es test két embernek, nagy ováció övezte a próbautat a környezQ hajókról. Másodszor
egyedül próbáltam szerencsét és határozottan jobban siklott a dinghy. Próbálgattam, hogy mennyire
emlékszem még a Laseres órákra amiket a belvízi vizsgához vettem. A vitorla- és kormánykezelésen kívül
a hajóból való víz kimerést is gyakorolhattam egy bátrabb fordulás után, miközben azon morfondíroztam,
hogy igen-igen a versenyzQk is határon vitorláznak, nincs abban semmi szokatlan, hogy vizet kell merni
néha-néha.
Felbátorodva a kezdeti sikereken a harmadik hátszeles szakaszban a svertet felhúzva igyekeztem megsiklatni
a hajót és szépen el is haladtam a teljes regatta mellett minden hajót leelQzve, de a hátszeles szakasz végén
elfelejtettem leengedni a svertet és megkockáztattam egy perdülést. Nem sikerült a manQver, perdülés
helyett a hajótest az oldalára fordult, a vitorla végigvágódott a vízen a víz pedig azonnal elárasztott
mindent.
A tQkesúly nélküli (svertes) kishajók talpra állításának a módszere, hogy felállunk a (már leengedett)
svertre és ellensúlyozva a vitorlát visszabillentjük azt függQleges helyzetébe. A fogást eddig csak elméletbQl
ismertem, de jelentem, mqködött. Ami nem mqködött, az a víz kimerése a hajótestbQl, mert a hullámok
azonnal pótolták, amit kimertem. Gyanús, hogy nagyobb légkamrák kellenének a testbe. Szerencsére
Tamás idQközben megérkezett a motoros dinghy-nkkel és az apró úszó tárgyak kimentése után megpróbált
visszavontatni a Norvikhoz - a fokozódó szél miatt kevés sikerrel.
Végül a lassan a sekélyebb vízbe sodródott vitorlás dinghyrQl leszereltem a vitorlát és külön-külön vittük a
Norvikhoz Qket, amiben segítettek a környezQ hajósok a dinghyjeikkel. Talán sikerült a mini regattájukat
a mi kis mini haváriánkkal még emlékezetesebbé tenni.
Judit mára betegszabadságot vett ki gyomrára hivatkozva, így az egész izgalmat édesen átaludta.
Bálint
—–
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At 2013.05.12. 1:56 (utc) our position was 09°35.23’N 078°52.90’W

Hajónapló, 2013.05.13, San Blas, 239-ik nap (2013-05-14 04:25)
Ismét szigetelQ-idQre ébredtünk! Süt a nap, lágy szellQ fúj. És jön a Kuna Coast Guard. Kérte az
útleveleinket, valamint 25 USD-t, ami a Kuna Yala-i horgonyzás és tartózkodás ára egész ittlétünkre. Azt
nem tudjuk, hogy meddig érvényes.
DélelQtt Bálint búvárkodott a reef környékén, Q is találkozott hatalmas rájákkal - Tamás pedig látott
egyet kiugrani a vízbQl. Visszajöttem a betegszabiról, így délután már Bálinttal ketten vágtunk neki a
sziget kis nyugodt strandjának, Tamás holnapra tartogatja a part felderítését. ElQször megálltunk a kb.
10 kunyhóból álló kuna ”falunál”, ahol már ideérkezésünkkor gyanús volt, hogy túl sok a turista. Akkor
azt hittük, hogy az egyik kunyhót bérbe adják. De nem, kiderült, hogy az egyik kunyhó ”étteremként”
funkcionalizál, ami sajnos ma már délután 3-kor bezárt, mert kifogyott a hal. Mellette egy ”kávézó”
bódé is van, de ezen azért még gondolkozom egy kicsit, így frissen felépülve... Árulnak itt is molákat, de
elfogultság nélkül mondhatom, hogy amiket mi vettünk, sokkal szebbek!
A partszakasz szinte teljesen a miénk volt, néha osztoztunk csak pár másik hajóssal. Finom, puha,
aranyszínq homok van, és rengeteg pálmafa.

A vízben kevesebb fajta és kevésbe színes halakat láttunk, mint eddig a Karib-szigeteken, de majd holnap
felderítünk más részeket is. Bálint vadászott is a vízben, egyelQre vagy túl picik a halak, túl kedvesen
néznek, vagy nem jönnek elég közel. Én mondjuk nem bánnám, ha ez így is maradna :)
Üdv mindenkinek,
Judit
—–
At 2013.05.12. 1:56 (utc) our position was 09°35.23’N 078°52.90’W

Hajónapló, 2013.05.14, San Blas, 240-ik nap (2013-05-16 05:01)
Jótékonysági vízi vadászat!
Reggel Bálint bucit sütött, Méder Áron receptje alapján. Zöldfqszeres-fokhagymás lisztkeverékbQl csinálta,
és bár még a sütQvel kell kísérletezni, rég ettünk ilyen jó kenyeret, fQleg a ropogós széle kiváló. Meg is
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vendégeltük kaliforniai ismerQseinket, akik épp akkor jöttek át, amikor kisültek a kenyérkék. Velük még
Colónban ismerkedtünk meg. Fiatal pár, US Virgin Islandsre tartanak, ahol ha munkát kapnak, akár
le is telepednek. Kis fekete kutyusuk is velük utazik, 28 lábas hajójukon. A srác elmondta, hogy reggel
lionfish-t látott itt a parton, ami veszélyes emberre és az itteni élQvilágra is. Utunk elején látogatott
szigeteken plakátok hívták fel az emberek figyelmét, hogy ha látnak ilyet, vadásszák. Több se kellett
a srácoknak, a két vidám szörfös (hiszen Bálint is az :) belelkesült, hogy szigonyaikkal rendet tesznek.
Ez az egyetlen hal, amit nem sajnálunk megenni. Én próbáltam lebeszélni Qket, hiszen a dolog nem
veszélytelen. Eddig attól tartottam, hogy a szigonypuskás vadászat odavonzza a környék cápáit, de a
cápák most kismiskának tqntek egy olyan hal mellett, aminek a tüskéinek a szúrása halálos. Nem sikerült
elbizonytalanítanom Qket, így inkább velük tartottam, hogy amíg Qk vadásznak, figyeljek, nehogy egy
arra úszó példány meglepjen minket, na meg videózni. Négyen vágtunk neki a küldetésnek, a kaliforniai
és a magyar pár.

A bestia egy farönk repedésében bújt meg kb. 3 méter mélyen. Amikor közelebb mentünk, kiderült,
nem egy van ott, hanem három: egy nagyobb és két kisebb. Egymás után a vödrünkbe kerültek, azért
kicsit mégis sajnáltuk Qket, de reméltük, hogy jót teszünk vele, na meg tudtuk, hogy finomak lesznek.
Elvittük a halakat a kuna étteremhez, hogy megsütik-e nekünk, de a határozott válasz az volt, hogy ”muy
peligroso”, azaz nagyon veszélyes, és Qk hozzá nem nyúlnak, szabaduljunk meg tQlük. Ettünk már ilyet
Bonaire-én, de valóban veszélyes lehet a tüskéit levagdosni, és nem tudtuk azt sem, hogy kell elQkészíteni
a sütésre, ezért nem csoda, hogy mi sem vállalkoztunk rá. Megcsónakáztattuk Qket, nagyon vigyázva,
nehogy kiboruljon a vödör és belelépjünk. Értelmetlen hiba lett volna, kicsit mint amikor a hegymászókat
már a csúcs meghódítása után, lefelé éri baleset. Majd messze a parttól visszaadtuk Qket a tengernek.
Így lett ez jótékonysági vadászat, mivel hasznunk nem lett belQle, leszámítva a jó érzést, hogy segítettünk.
Vacsoránk pedig még nem volt. Ezért folytatódott a búvárkodás és a vadászat. Én csak sok szép tengeri
csillagot láttam, narancssárga vörös alappal és szép rajzolattal. Illetve egy víz alatti pálmafát, érdekes,
hogy valamikor az még valószínqleg szárazföldön volt, most meg teljesen víz alatt. A srácok azzal tértek
vissza, hogy remélik nem vagyok éhes, mert Qk sem találkoztak megfelelQ hallal, de jót úsztak :) Azért
remek három fogásos vacsorát rittyentettünk: spárgakrémlevest, tojásos-sonkás taco-t és palacsintát.
Üdv mindenkinek,
Judit
—–
At 2013.05.12. 1:56 (utc) our position was 09°35.23’N 078°52.90’W
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Hajónapló, 2013.05.15, San Blas, 241-ik nap (2013-05-16 05:06)

Ma Tamás is megtámadta a partot, körbesétáltuk a szigetet.

Kicsit jobban szemügyre vettük a kunák életét: úgy tqnik, csak a legszükségesebb van meg nekik, de
minden megvan, amire szükségük van.
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Nem szakadnak meg benne, nem stresszelnek, nyugodtan telnek mindennapjaik.
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Az egész sziget pálma-ültetvény, gondosan nevelgetik a fiatal pálmákat, amiket aztán beültetnek a szabad
helyekre. Nagyon szép pálmaligeten sétáltunk át, ahol együtt volt minden méretq és korú pálma több
rétegben, és a zöld több árnyalatában. Olyan puha homokos-földes-növényes talaj van alattuk, amin
öröm volt lépkedni. Bálint - a fotósunk - egy jó képért még ki is gazolta egy pálma környékét :)
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A kunyhóik is pálmalevélbQl épülnek, belül függQágyak vannak.

Külön van angol WC-s,
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zuhanyzós vizesblokk,

ami a tetején elhelyezett vízgyqjtQ tartályokból veszi a meleg vizet.
Az igazsághoz hozzátartozik, hogy azért láttunk a tenger fölé nyúló - valószínqleg - pottyantós WC-t is.
Van parabolaantenna is, lapos TV, takarékos izzó.
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DélelQtt halásznak, délután a közös TV elQtt ültek ma a férfiak, a nQk pedig a ház elé egy sorba kiülve
moláztak.

Körbesétáltuk a szigetet - én csak félútig, mert ott megtaláltuk a sziget legszebb strandját :) Víz fölé
nyúló pálma, finom homok: itt nincs tele tengeri fqvel, ezért sokkal tisztább a víz és a part is.
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Mire ismét csatlakoztam Bálinthoz és Tamáshoz, már a kuna étteremben ültek, és meg is rendelték az
egyetlen rendelhetQ fogást: halat rizzsel. Most már szándékosan nem tettem idézQjelbe az éttermet,
ugyanis hatalmas pozitív meglepetést okozott. Díszes virágos tányérokon hozták ki a fqszeres sült
halainkat citromkarikákkal, egy nagy adag félgömb formájú rizzsel és igényesen összevágott salátával,
paradicsommal, hagymával, uborkával - az uborka külön mintára volt vágva.

ElképesztQ, hogy az itteni szqkös eszközök mellett ilyen ebédet és így szervíroztak, a friss salátán külön
csodálkoztunk :) Mindezt a tengerparti asztalnál ettük meg, ami fölött a ponyva egy régi vitorlából
volt szabva, és alatta egy kedves, göndör fehér szQrq kutyus aludt. Nagyon kellemes volt a hangulat.
Egyvalami volt furcsa: a kunák nem kifejezetten kedvesek, ritkán mosolyognak ránk, és amikor például
italt kértem, a válasz annyi volt, hogy ”he?” Persze lehet, hogy náluk ez jelenti a ”tessék, kérem”-et :)
És nyilván belefásultak a rengeteg turistába. A kis kuna család viszont, akikkel a kedvenc partomnál
találkoztam, kedvesen üdvözölt, fQleg a kb. 2 éves kisfiú, aki boldogan nevetve integetett pancsolás közben
a tengerbQl.
A délutáni programot törölte a zivatar és a felhQk, de legalább olvasgattunk ás edzettünk a hajón.
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Ma mégsem mentünk át Holandes Cays-re, majd holnap. Most egy kicsit mi is úgy állhatunk hozzá, hogy
maradunk amíg jól érezzük magunkat, és ma még örültünk, hogy itt lehetünk :)
Üdv mindenkinek,
Judit
—–
At 2013.05.12. 1:56 (utc) our position was 09°35.23’N 078°52.90’W

Attila Majoros (2013-05-16 15:59:48)
Hello idegenek, A hajoepito baratom mutatta ezt a web-oldalt, hogy ”nezd ezt a hajot amit epitettunk”... azota
nem tudom megallni hogy vissza ne terjek egy-ket hetente. Nagy elevezet olvasni a beszamolokat ... Sok szerencset
kivanonk messzi (hideg) Rhode Island- bol egy szarazfoldi patkanytol :)

Hajónapló, 2013.05.16, San Blas, 242-ik nap (2013-05-18 18:28)

Reggel Tamás hangjára ébredtünk: ”Itt a zöldséges!” Tegnapra vártuk, és azt hittük, már lemaradtunk
róla, olyan friss volt tegnap a saláta a kuna étteremben. Ez egy kis motorcsónak, ami hetente egyszer
jön (szerdán vagy csütörtökön) a két legnépszerqbb horgonyzóhelyre: Chichimere és Coco Banderasra.
Minden hajó mellett megáll, és korrekt áron adja a friss zöldségeket. Viszonylag nagy választék volt,
vettünk is mindenfélét: dinnyét, banánt, narancsot, paradicsomot, paprikát, uborkát, salátát, répát,
hagymát.
DélelQtt - bár sqrq felhQtakaró takarta el a napot -, búvárkodni indultunk az egy pálmafás szigethez a
reef bejáratánál.
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Ez a legjobb sznorkelezQhely itt Chichimenél, tele korallokkal és színes halakkal.

Amiben más, mint a korábbi szigetek, az a rengeteg óriási tengeri csillag, a kalamárik, és a ráják.
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Délutánig békésen úszkálgattunk, kevésbé békésen halra vadásztunk. Bálint ugyanis lQtt két halat!

Miután visszatértünk a hajóra, Bálint megpucolta, és pirospaprikás lisztben kirántotta a halakat, így ma
elQször a saját halunkat ebédeltük a frissen szerzett zöldségekkel. Sokkal jobban ízlett, mint a nem saját
halak! :)
Kora este Tamás megjáratta a vitorlás dinghyt, forgolódott a horgonyzó hajók és a két sziget között,
amíg el nem állt a szél. Mivel jó szokáson kár változtatni, vacsorára megint jól bepalacsintáztunk.
Jó éjt mindenkinek,
Judit
—–
our position was 09°35.23’N 078°52.90’W

Hajónapló, 2013.05.17, San Blas, 243-ik nap (2013-05-18 18:31)
Éjjel viharba kerültünk a horgonyzóhelyen: úgy ömlött az esQ, mint a filmekben. Szerencsére a hullámok
nem jöttek be a védett helyünkre, de mivel a szél iránya megváltozott, az összes hajó megfordult a
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horgonya körül. Mindenki figyelt, nehogy összekoccanjanak, a szomszédunk egész éjjel járatta a motorját
és távol tartotta magát a többiektQl, Tamás is két és fél órán át ügyelt.
Ennek megfelelQen sokáig aludtunk, én dél körül keltem... Bálint sonkás tojásos tacojával köszöntöttük
a napot, illetve inkább a nap hqlt helyét.

Borús idQ volt, így sok mindent nem lehetett csinálni, de az összepakolás amúgy is elvitte a fél napot.
Ma aztán tényleg felkerekedtünk, és elindultunk Holandes Cays felé. Az út nagyon szép szigetek mellett
vezetett, némelyiken csak egyetlen kuna ház volt, meg persze rengeteg pálmafa.

Valahol félúton delfinnel is találkoztunk! Ez a delfin most olyan volt, amilyennek a delfint ismerjük: szürke
:) Nem követte a hajót úgy, mint a cartagenai barnák, de azért neki is örültünk.
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East Holandes Cays szigetcsoportnál, a Swimming Pool nevq horgonyzóhelyen ütöttük fel új tanyánkat,
és ez még az elQzQnél is szebb!

Egy kis belsQ nyugodt helyen vagyunk, legalább 10 pici sziget vesz körbe minket. Tartottunk tQle, hogy
tömeg lesz, de alig áll itt rajtunk kívül most pár hajó. Annál több viszont a repülQ szárnyas hangya és
egyéb rovarok.
Alig várom a holnapot, ha lesz jó szél, szigetrQl szigetre fogunk vitorlázni a kis dinghyvel :)
Jó hétvégét mindenkinek,
Judit
—–

At 2013.05.18. 2:06 (utc) our position was 09°35.13’N 078°40.86’W

Hajónapló, 2013.05.18, San Blas, 244-ik nap (2013-05-20 12:58)

Reggel ismét esQs idQre ébredtünk, de a türelem szárazságot termett, ha napsütést nem is. Tökéletes
alkalom dinghyzésre! A szél egész jó maradt: 8-10 csomó, ezzel nyugodtan vitorlázhattam szigetrQl szigetre.
A mellettünk levQ kis szigetnek a külsQ oldala szép, jó lenne majd kimotorozni oda. A következQn van
pár kuna ház, de nem láttam mozgolódást, lehet, hogy már nem is laknak ott. A harmadik sziget tqnt
sznorkelezésre a legalkalmasabbnak, messze benyúlik a sekély korallos rész - sajnos a svertem fel is akadt
egyszer.
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Ezután jött két sziget, amikhez nem mentem közel a reef miatt. Az utolsó pedig azért érdekes, mert
egyszerre vannak rajta pálmák, és nagyon dús lombkoronás fák, bokrok. Kifordulgattam-perdülgettem
magam, majd Bálinttal ketten is mentünk egy kört. Mire visszaértünk a hajóra, megint rákezdett az esQ.
Nemsokára egy kuna kenu állt a hajónkhoz, azt hittük, halat akar eladni. Pont jókor jött volna, kedvünk
lett volna venni, de sajnos nem azért jött, hanem a környezQ hat település nevében szedett belépQdíjat,
10 USD-t (10 000 bolivar). Az ár alkuképes.
Hal szempontjából egyelQre hoppon maradtunk, ”bánatunkban” görögdinnyéztünk. Közben idQnként
fel-felbukkant a hajó mellett egy-egy teknQs levegQt venni, sQt, néha mélyen a vízben is látszik megfontolt
úszásuk.
Délután motoros dinghybe pattantunk, és ellátogattunk az egyik szigetre.
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Sok idQt nem töltöttünk ott, tessék-lássék körbesétáltuk, Bálint úszott is egyet, majd konkrétan
elmenekültünk: pici fekete bogarak hada üldözött. Ezek valószínqleg az úgynevezett no-see-um-ok,
amik ha nem is fájdalmasan, de idegesítQen csípnek. Szerencsére messzire nem repülnek el a parttól, így
a horgonyzó hajóig már nem jönnek el. Na, ha már a sziget annyira nem jött be, meglátogattuk egyik
yachtos társunkat, akik ma érkeztek. Egy brazil lány volt a hajón, mondta, hogy a pici bogarak ellen
csak a nagyon sok rovarriasztó spray használ, és mindig elkanászodnak, ha nincs nagy szél. Mutatott jó
sznorkelezQ helyet is, a párja is épp ott szigonypuskázott, a külsQ reefnél. TQle lestük el azt a megoldást,
hogy a sznorkelezQ folyamatosan maga után húzza a dinghyt: így ha lQ egy halat, rögtön bele tudja tenni,
na meg az esetleges nemkívánatos cápafigyelem elQl Q is be tud szállni. Mi megosztottuk ezt a feladatot:
Bálint vitte a ”vadászpuskát”, én meg a fényképezQt és a dinghyt. Itt is korallos a vidék, sok a hal, sQt,
langusztát is láttunk.
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Végül Bálint lQtt egy egész szép méretq halat, az érdekes az volt, hogy nem állt bele a szigony, csak
megütötte. Másodszorra is. Viszont ez elég volt ahhoz, hogy megdermedjen, így ki tudta emelni a vödörbe.
Hármunknak azért nem lesz elég, ezért Bálint szépen feldolgozta, elraktuk holnapra, hátha fogunk mellé
másikat. Próbálkoztunk este is még pecázni, reflektorral is világítjuk a vizet, de leginkább kisebb halak
tobzódnak a fényben.
Így aztán halvacsora helyett pizzát sütöttünk. MeglepQen finom lett a porból készült pizza, a feltét
pizzaszósz, vegyes zöldség konzerv, sonka, sajt. Desszertnek kesudiót csipegettünk. Kicsit leleményeskedni
kell, mert fogynak a hétköznapi kajáink :)
Jó hétvégét mindenkinek,
Judit
—–
At 2013.05.18. 2:06 (utc) our position was 09°35.13’N 078°40.86’W

Hajónapló, 2013.05.19, San Blas, 245-ik nap (2013-05-20 13:03)

Végre napsütéses igazi strandidQre ébredtünk! Rögtön úsztunk is a hajó körül, napoztunk a fedélzeten.
Minden percet ki kellett élvezni, bármikor visszatérhetnek a felhQk - de egész estig nem értek vissza.
Bálint rögtön le is tudta a mai halfogást, a hajó mellett lQtt egy papagájhalat. Ezt elkészítette, és közben
még kenyeret is sütött. Új tésztát kellett begyúrni, mert a tegnapi sajnos még a Pactor modem mellett
sem volt hajlandó megkelni :) Én sajttortát csináltam, igazi ajándék a hajósoknak a boltban kapható
ételkészletek, ehhez például csak vajat, cukrot és tejet kellett adni.
Tamás eközben körbe dinghyzte a fél világot: jó szél is volt, és a dinghy is repül.
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Eljutott egészen a szélsQ szigetig, ami mellett mi tegnap búvárkodtunk, és látta, hogy arra a szigetre
belépQt kell fizetni.
Ebédre a paradicsomos szószos sült halat ettünk, rizzsel és fokhagymaöntetes vegyes salátával. Ezután
mindhárman felkerekedtünk, és átmentünk a belépQdíjas szigetre. Turtle island a neve, és fejenként 2
USD a belépQ. De az a helyzet, hogy minden pénzt megér, ugyanis ezen a szigeten nincsenek bogarak!
Fogtak egy itteni szigetet, és szuperül rendbe tették: kiirtották az aljnövényzetet, csak a pálmák maradtak
és valami fqféle pázsit - ami viszont puhának nem puha, de szúr. Felszereltek függQágyakat, és a sekély
vízbe röplabdahálót.

Ez ellenben a mi magyar függQágyunk a www.fuggoagy.hu ajándéka, mint az egyetlen szponzor, köszönjük
szépen. A földkerülés után haza visszük és kiállítható lesz, mint földkerülQ függQágy!
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Az egész sziget 5 perc alatt körbesétálható, nincs is rajta más, mint egy kuna ház. Úgy tqnik, Qk ott élnek,
4 férfi és 1 nQ. Mindenféle kézimunkát is árulnak, és holnapra ebédet is csinálnak nekünk, természetesen
halból. Innivalóval nem tudnak szolgálni, mert mint mondják, három napba kerül elmenniük bevásárolni.
Nagyon örülünk, hogy találtuk ezt a kis szigetet, rajtunk kívül nem is volt ott vendég, kedvünkre
elmélkedhettünk az általunk hozott függQágyból, míg csak a naplemente vissza nem szólított minket a
hajóra. Holnap visszajövünk.
Üdv mindenkinek,
Judit
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András (2013-05-21 16:41:56)
Tudtátok, hogy van a hajón egy függQágy? Érdemes megkeresni, ha már elvittétek a világ végére... Szeptemberben
még megvolt: http://www.norvikinfo.com/?p=496

Hajónapló, 2013.05.20, San Blas, 246-ik nap (2013-05-21 12:49)

Ma is nagyon érdekes napunk volt! Reggel Bálint rántottát sütött, sajnos némelyik tojás már kezdett
kiscsirkévé alakulni, ezért nem tudtuk mindet hasznosítani. Fogyatkozik az étkészletünk. Ebédet
szerencsére ígértek nekünk a Turtle island lakosai, a megbeszélt idQpont elQtt nem sokkal ki is kötöttünk
náluk. Épp nagy munkában voltak: a partra sodort elhalt tengeri fqszálakat gyqjtötték kupacba, és ásták
be a homokba. EttQl lesz termQföldjük, ebbe ültették be azután a kis kihajtott kókuszdiókat, amikbQl
nemsokára szép pálmafa lesz.

Mindezt olyan jókedvvel csinálták, kint ült mindenki, felváltva ástak, és viccelQdtek. Mondták, hogy
még fél óra az ebédünk, addig kértünk labdát, és röplabdáztunk a térdig érQ vízben. Még egy gyors
sznorkelezés is belefért, láttunk egy vicces lapos halat, és egy kevésbé vicces barrakudát. Az ebéd
kagylópörkölt volt, mivel ma nem fogtak halat. A szósz tekintetében csak találgatni tudtunk, valószínqleg
mangóból készült. Kicsit szívós volt a kagylóhús, de finom, és reméljük a gyomrunk is befogadja - azért
ezt elQsegítendQ leküldtünk este egy kis rumot. Az ebédhez egyénként friss kókuszdió járt, machetével
megskalpolva, szívószállal szürcsölve.
Ebéd után Tamás visszadinghyzett a kis vitorlással a Norvikra, mi pedig Bálinttal hosszabb búvárkodásra
indultunk. Nem kellett messzire mennünk, hogy izgalmas dolgokra bukkanjunk.
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Sok langusztát találtunk, ha valami alá benézel, ott jó eséllyel van egy, esetleg kettQ :)

Sokszor csak a csápjuk áll ki, és nagyon bizalmatlanul folyamatosan ránk mutattak, ahogy elúsztunk
mellettük. Egyet láttam csak úgy ”a la natur” a homokon mászkálni, de amint meglátott, betolatott egy
kidQlt pálma gyökere alá. Ezután egy kQhalra bukkantunk,
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ami annyira elhitte magáról, hogy Qt nem lehet megkülönböztetni egy kQtQl, hogy kvázi az arcába nyomtuk
a fényképezQgépet, és arra sem moccant meg. De nagyon csúnyán nézett.

Ahogy haladtunk a mélyebb víz felé, egy tekintélyes méretq barrakúda jelezte, hogy ez már a haladó
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szint, ide csak a nyugodt vérmérsékletqek ússzanak be. Mi csak a szélén úsztunk, de azonnal ellebegett
mellettünk egy hatalmas rája.

Ahogy körülnéztünk, kiderült, hogy van több is, némelyik úszott, néhány a homokba volt beásva.

Ezeknek csak a szemeik és a hosszú hegyes farkuk jelezte ottlétüket. MegilletQdve néztem Qket, fenségesek
voltak, és veszélyesek, de megtiszteltetés volt találkozni velük.
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Beborult, mire elindultunk vissza a Norvikra, még épp az esQ elQtt érkeztünk meg. Bolognai tészta vacsora
után hamar tervezünk elaludni, hogy holnap az összepakolás mellett beleférjen még egy sznorkelezés.
Holnap este indulunk vissza Colonba. Kicsit sajnálom, jó lenne még itt maradni, de rengeteg érdekességet
tartogat még az út!
Üdv mindenkinek,
Judit
—–
At 2013.05.18. 2:06 (utc) our position was 09°35.13’

Hajónapló, 2013.05.21, San Blas, 247-ik nap (2013-05-23 04:42)

Utolsó San Blas-i sznorkelezésünkhöz egy új helyet szemeltünk ki, két olyan sziget között, ahol még nem
jártunk. És micsoda hely volt az! Átúsztunk egyik szigetrQl a másikra, útközben áthaladva egy mélyebb
katlanon, aminek azért még épp leláttunk az aljáig.
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Mint kiderült, ez itt a rája-autópálya. Kétfajta ráját is hosszasan megfigyeltünk, utólag azonosítottuk
Qket az internet alapján: tüskés rája (stingray) és pöttyös sasrája (spotted eagle ray), avagy Pötyi.
Pötyi ugyanis fajtájának egy kíváncsi tagja volt, amelyik legalább annyira megnézett minket, mint mi
Qt. Folyton visszakanyarodott hozzánk, nemegyszer pont felénk úszott. Nem is értettük, mi fogta meg
bennünk annyira, de kedves találkozás volt. Azért nem feledkeztünk meg róla, hogy akár veszélyesek is
lehetnek, fQleg a tüskés rája. Azok nagyobbak voltak, egyszínq szürkék. Hullámzó mozgással haladtak,
igen tekintélyt parancsolóan. Pk nem figyeltek ránk, ha nagyon feléjük mentünk, elúsztak, egyébként
pedig vagy a homokban pihentek, vagy valami élelem után néztek a talajon.
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Kiúsztunk egészen a reefig, ahol egy pórul járt yacht feküdt az oldalán.

Sajnos túl sekély vízben volt ahhoz, hogy halaknak adjon otthont, így csak a kilukadt hajótestet tudtuk
szemügyre venni.
Visszafelé még elúsztunk pár szép színes tengeri csillag fölött, ilyen errefelé rengeteg van.

Viszonylag gyorsan sikerült összepakolnunk, segített ebben a közeledQ esQ is.
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Még sötétedés elQtt kijutottunk a veszélyes zátonyos területrQl, ahonnan pár delfin búcsúztatott. TQlem
valamiért nem akartak elbúcsúzni, tudnak valamit? :) Mindenesetre pont abban az egy percben bukkantak
fel a hajó mellett, amikor lementem a kabinba valamiért.

Szinte teliholdnál kezdtük meg az éjszakai motorozást, gyenge szembeszélben és szembe áramlattal.
Annyira kipihentük magunkat San Blason, hogy Tamás egész éjjel nem tudott aludni, Bálint fél éjjel
programozott, én pedig fél éjjel kormányoztam komolyabb elfáradás nélkül.

Jó éjt mindenkinek,

Judit

Hajónapló, 2013.05.22, San Blas, 248-ik nap (2013-05-23 04:44)

Napfelkelte után feltqnt a már ismerQs környék: a Csatorna bejárat elQtt már mérföldekkel kígyózó
nagyhajó-sor. Ez alkalommal Bálint nyert bebocsátást az öböl nyugodt vizeire. Ehhez kétszer kellett
beszólnia rádión a Cristobal Signal Station-nek, elsQre nem mondták se azt, hogy mehetünk, se azt, hogy
nem. Másodszorra viszont külön visszahívtak, felszólítottak a befáradásra.
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Behajózás Coloba
A Shelter Bay Marinában már az elQre foglalt helyünk várt, és egy - származását tekintve angol - kikötQi
személyzet, aki 17 éves korában élt egy keveset Magyarországon. A legszükségesebbekkel kezdtük a
parton: internet jelszó beszerzés, fagyi és egy adag mosás. Megérkezett Tamásnak az otthonról DHL-lel
küldött csomag is.

Délután sikerült edzeni is, meleg vízben fürödni, visszatértünk a civilizációba. Meglátogatott minket Roy,
az ügynökünk is, aki ez alkalommal magával vitte az útleveleinket és a hajólevelet is, holnap várjuk vissza.
Már csak egy meleg vacsora van hátra a kikötQi étteremben!
Üdv mindenkinek,

Judit

Hajónapló, 2013.05.23, Panama, 249-ik nap (2013-05-26 12:40)

Reggel a hajnali busszal bementünk a városba vásárolni. Most csak kevés dolgot vettünk, hogy a coloni
tartózkodásunkra legyen ennivalónk, a készletfeltöltést holnapra tervezzük.
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Ma egész nap szociális életet éltünk. Már a buszon összebarátkoztunk egy fiatal német lánnyal, akit
látásból már ismertünk a két héttel ezelQtti ittlétünk óta. Kiderült, hogy azóta megvette azt a felújításra
szoruló hajót, amit akkor még csak nézegettek a barátjával. Az a terve, hogy némi segítséggel felújítja,
majd többnyire egyedül hajózgat vele Dél-Amerika partjainál, majd északabbra. Nagyon lelkes, mindent
meg akar tanulni a vitorlázásról, és amilyen talpraesett, sikerülni is fog neki! Délután meg is mutatta
a hajót, nagyon praktikus, és a fQbb dolgok, mint pl. a motor, rendben is vannak. Nagyon sok munka
lesz vele, de ez is része a szórakozásnak. Ezután az esQ alábbhagyására várva, beszédbe elegyedtünk négy
huszonéves kanadai sráccal, akik más formáját választották a világlátásnak. Pk Kanadából indultak 1
éve, kajakokkal majd biciklikkel, és Argentínáig meg sem állnak. Igazi életvidám jó barátok, lekvárral
eszik a földimogyorókrémet, miközben közösen rejtvényt fejtenek. Az volt a tervük, hogy az éjszakát a
dzsungelben töltik sátorozva - tanácsunkra ezt úgy módosították, hogy behúzódnak az elhagyott amerikai
bunkerekbe a sátraikkal. Másnap egyébként elmondták, hogy remekül telt az estéjük, tábortüzeztek a
bunker tetején. Csak sok volt a bogár...
Vezetnek Qk is blogot, itt lehet olvasgatni: www.atripsouth.com
Este átjött Nika, a német lány a Norvikra, és mi mást is ihattunk volna vele, mint sört. Sok érdekeset
mesélt a terveirQl, álmairól. Remélem, sikerül elérnie Qket! KésQ este pedig megérkezett Bertrand,
francia útitársunk, aki Tamást egész Francia Polinéziáig kíséri. Nagyon jó fej, lelkes, segítQkész fizikusmatematikus fiatal srác. És remek mqvelQje a francia konyhának! :)
Szép napot mindenkinek,
Judit
—–
At 2013.05.18. 2:06 (utc) our position was 09°35.13’N 078°40.86’W

Hajónapló, 2013.05.24, Panama, 250-ik nap (2013-05-26 12:50)
Reggel ismét bevásárló túrára indultunk, ezúttal igazán elszánt tekintettel mentünk be, céltudatosan rakodtuk az ásványvizeket, gyümölcsöket, konzerveket, szószokat. Meg is lett az eredmény, 4 bevásárlókocsit
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raktunk tele, két kasszánál fizettünk párhuzamosan, és összesen bQ 1000 USD-t költöttünk.

Mentségünkre szóljon, hogy 4 fQre, és ennek a fele már az 1 hónapos óceáni szakaszra lesz. Ekkora
gigászi vásárlásnál persze az üzlet ingyen elhozott mindent a 45 percre levQ marinába. De már arra nem
volt energiánk, hogy mindent el is pakoljunk, ezért a nem romlandó dolgokat egyszerqen kint hagytuk a
fedélzeten. Konkrétan megundorodtunk a bevásárlástól :)
Még egy mosást lezavartunk, bár majdnem inkább a mosodában hagytuk a ruhákat, akkora felhQszakadás
kerekedett. Igazán ömlött az esQ, és a közelben csapkodtak a villámok. Nincs ebben semmi különös, csak
a mindennapi életben, élhetQ helyeken könnyq elfelejteni, hogy a trópusokon vagyunk.
Délután Tamás elkészítette a védjegyévé vált paradicsomos rákot, ami Bertrandnak, a francia konyha
mesterének is ízlett. Nem is beszélve ügynökünkrQl, Royról, aki délután tiszteletét (t)ette nálunk.
Este BBQ party volt a marinában. Melegítésként Bob Marley italokat ittunk a hajón - ne gondoljon
senki rosszra, cannabis nincs benne, csak mindenféle relaxáló gyógynövény.
c 2013 www.norvikinfo.com

439

BlogBook

4.5. May

Igazi chill out hangulatba kerültünk, órákon át nevetgéltünk, beszélgettünk nem is tudom, mirQl. Eszünk
ágában nem volt partyzni menni. Azért egy idQ után gyQzött a kíváncsiság, és kisétáltunk a partra,
de nem maradtunk le semmirQl, ugyanis elég lightos volt a buli. Se zene, se pörgés. Egy kis csapat
invitált minket az asztalukhoz, kiderült, hogy Qk az Early Purple fizetett legénysége. Velük egy öbölben
horgonyoztunk Holandes Cays-en, de akkor nem ismerkedtünk össze. Gyönyörq hajó, elegáns, sötétkék,
nyúlánk hajótesttel. Fura életük van, Qk a hajón dolgoznak, mint szakács, takarító. Bejárják a világot, de
nem mindig adatik meg, hogy körül is nézzenek, vagy élvezzék az utazást. De talán összeszednek annyi
pénzt, hogy utána saját hajón, örömbQl tehessék ugyanezt.
Üdv mindenkinek,
Judit
—–
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Hajónapló, 2013.05.25, Panama, 251-ik nap (2013-05-26 13:04)

Eljött az átkelés napja!

Reggel komótosan ébredeztünk, készülQdtünk. Amikor elolvastam a leveleimet, kiderült, hogy elQrébb
hozták másfél órával az idQpontunkat. EttQl kezdve kicsit kapkodósabbra vettük a tempót, még rengeteg
élelmiszert kellett szekrényekbe pakolni, hajófedélzetet mosni, vitorlás dinghyt szétszedni. Ráadásul
mindenki késett, 45 perccel az indulásunk elQtt még nem volt kötélkezelQnk, köteleink, ütközQ abroncsaink,
és kilépQpapírunk :) Viszont a rádión folyamatosan minket kerestek, hogy megkaptuk-e az információt,
hogy hamarabb kell mennünk. Nem volt bekapcsolva a rádiónk, így ezzel nem borzoltuk a kedélyeinket.
Nemsokára megjelent egy fiatal panamai fiú, és olyan természetesen foglalt helyet a fedélzeten, hogy nem
lehetett kétségünk felQle, hogy Q lesz a kötélkezelQnk. Kellett ugyanis fizetnünk egy kezelQt, mert csak
négyen vagyunk a hajón. Próbáltunk haverkodni a kikötQben, voltak is érdeklQdQk, akik átjöttek volna
velünk, de sajnos részben hamarabb elhagyták Colónt, részben pedig már elígérkeztek máshova.
Még épp idQben megjött Roy, az ügynökünk is a papírokkal, kötelekkel, és abroncsokkal. Elbúcsúztunk
tQle, és végre kifutottunk. A Flat anchorage horgonyzóhelyre kellett átállnunk, és ott felvenni az advisort.
Jelen esetben advisor-okat: Mehiát és Ricardot, mert ketten jöttek, az egyik betanul. Ami érdekes, hogy
Mehia nagy sakk-rajongó, és a Polgár lányoknak fejbQl elsorolta a keresztneveit! Ezalatt elkészült az ebéd
is: zöld pesztós csirke. Rég evett ennyi ember egyszerre a hajón.
Innen már az advisor utasításai szerint mentünk, hol 3.5, hol 4, hol 4.5 csomóval - szerintem ez a
hókuszpókusz része, hogy idQnként a sebesség megváltoztatására kért, de nem szignifikánsan :)
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Az érdekes volt, amikor megelQzött a Cape Town Star nevq teherhajó, mivel neki kellett elQször beállni a
zsilipbe. Közvetlen mellettünk úszott el a hatalmas monstrum.

Cape Town

Utána kötöttünk mi, három vitorlás hajó közül a középsQként. Már elQre összekötöttük a 3 hajót, és
úgy motoroztunk be a zsilipbe.
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San Greal a baloldali hajó
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True Blue a jobboldali hajó

Innen nekünk sajnos kötélkezelQ feladatunk nem maradt, mivel mi csak a másik két hajóhoz voltunk
kötve, a zsilip falához csak Qk voltak kikötve két oldalt 2-2 erQs kötéllel. Nekik kellett a zsilipkamra
feltöltésekor is folyamatosan feszesre állítani a köteleket.
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Az átkelés eleje igen izgalmas, amikor elQször elkezd rád záródni a hatalmas, vastag zsilipajtó, és ehhez
vésszirénához hasonló hang vijjog.

Hirtelen megjelennek az örvények ahogy áramlik be a víz, meglepQen gyorsan! Pikk-pakk fel is töltQdik a
kamra, és lehet továbbmenni. A vizet egyénként a Gatun tóból veszik, pusztán a gravitáció segítségével.
Nem pumpálják sehova vissza, egyszerqen kiengedik a tengerbe. Csoda, hogy mindig van utánpótlás, és
nem fogy el a tó :) De nemcsak a vizet, az abroncsokat sem használják újra. Miután egy hajó átkelt
a csatornán, a fendereknek használt 8 gumiabroncsot egyszerqen kidobják. Annyit sem ér meg nekik,
hogy összegyqjtsék és átrakják egy ellenkezQ irányba menQ hajóra, vagy visszaszállítsák a 70 km-re levQ
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kiinduló helyre.
Három zsilip van egymás után a Gatun tóig, mind egyre magasabbra visz. Az elsQnél van a legnagyobb
emelkedés, de sajnos abból, hogy ez a világ egyik legnagyobb gépezete, kevés érzQdik a kamrában.
Leginkább számomra akkor érzQdött, amikor láttuk a különbözQ szinteken levQ óriás teherhajókat, vagy
amikor az elsQ zsilip tetejérQl lenéztünk a tengerszintre. Az utolsó kamra után azonnal szétkötöttük a
három hajót, és onnan külön motoroztunk a tavi éjszakázó helyre. Itt nagy bójákhoz lehet kötni, a bója
két oldalára egy-egy hajó. Itt búcsúzott el tQlünk a két advisor-unk, de velünk maradt Raul, a kötélkezelQ.
Õ sajnos csak spanyolul beszél, igazán multikulturálisak vagyunk. Az esti beszélgetés magyarul, angolul,
spanyolul, franciául, és németül folyt. Ipari mennyiségq palacsintával ünnepeltük az átkelés elsQ szakaszát.
Holnap jön a második!
Üdv mindenkinek,
Judit

Hajónapló, 2013.05.26, Panama, 252-ik nap (2013-05-29 04:31)

Reggel 5:15-kor szólt az ébresztQóra, na meg a bQgQmajmok. Kiálltunk a hajó végébe és hallgattuk a
majmok kórusát.

Gatun tó hajnalban
Nemsokára kivilágosodott, így elhatároztuk, hogy úszunk egyet.
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Azt tudtuk, hogy krokodilok vannak a vízben, de azt is, hogy ettQl még a hajósok némelyike szokott úszni,
és csak egy feljegyzett eset van pár évvel ez elQttrQl, amikor egy helyi halászt a partról elragadott egy.
Ennek ellenére amikor fürdQruhában megálltam a létránál, Raúl, a kötélkezelQnk csak a fejét rázta, hogy
Q ugyan nem menne bele, de ha mégis megyek, akkor ne maradjak bent 1 percnél tovább, akkor nem lesz
baj. Ha ez nem lett volna elég, akkor az egyik közelben álló hajóról átkiabáltak, hogy errefelé krokodilok
vannak. Meg is láttunk egy példányt olyan kétszáz méterre úszni. Megegyeztünk, hogy ha ott van, akkor
itt remélhetQleg nincs, és amíg ideér, még sok idQ van. Gyorsan bementem a vízbe, két kartempó és már
jöttem is ki. Így elmondhatom, hogy úsztam krokodillal :) Kicsit késQbb Bálint is bement, miután szuper
rántottát csinált mind annyiunknak. Az igazsághoz hozzá tartozik, hogy ezután direkt zajt keltettünk,
csobogtunk a lábunkkal a vízben, hogy odacsaljuk a bestiát egy jó fotóra, de ránk sem hederített. EttQl
függetlenül nem ajánljuk másoknak sem az önfeledt fürdQzést.
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Gatun dzsungel

Nem sokkal 6 után megérkezett az új advisor-unk, ezúttal Frederic, aki végigkísért minket a Csatorna
második szakaszán.
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Tamás átkel

Pár órán át a Gatun tavon motoroztunk, ez valóban olyan szép, ahogy lelkendezni szoktak róla.
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Bálint crossing
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Bertrand crossing

Az épülQ új csatorna

Az egész tó mesterséges, felduzzasztották a környék folyóit, így azok elárasztották ezt a területet. Rengeteg
kis sziget van benne, azok az egykori dombok. Sajnos mi közéjük nem hajózhattunk, csak a kijelölt
útvonalon mehettünk. Ahogy közeledtünk a zsilipekhez, beszqkült a tó folyó szélességqre. Itt több
hatalmas kotrógép mellett haladtunk el, majd egy akkora daru mellett, ami a nehéz zsilipkapukat tudja
emelni.
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Kavics bányász

Titán daru
Nemegyszer nagyhajók haladtak el mellettünk, érdekes megfigyelni, hogy a bulbájuk teljesen elsimítja
körülöttük a vizet.
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A lefele zsilipelés pont úgy zajlott, mint a tegnapiak: hárman egymás mellé kötve mentünk.

Lefelé sokkal kevesebb az örvény. Itt is három kamrán mentünk át, Mirafloresnél hatalmas tömeg nézi a
zsilip mqködését, és lelkesen fényképeztek, integettek nekünk.
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Összekötve

DQl a lé
Átjutottunk a csatornán, elbúcsúztunk a szomszédos hajóktól.
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San Greal

True Blue
Egyik szomszédunk egy nQi földkerülQ páros, kanadai illetve amerikai a két hölgy. Pk még külön rádión
is felhívtak késQbb, hogy újra megköszönjék a közös átkelést, és email címeket cseréljünk. Egészen
meglepQdtünk ezen a kedvességen, írunk majd nekik.
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Tolóhajó
A zsilip után az elsQ jachtkikötQ a Balboa Yacht Club, sajnos itt nem volt hely számunkra, így átálltunk
a La Playita elQtti Flamenco Anchorage-re. Kicsit hullámos, de jó lesz. Áll itt pár ismerQsünk is.

Panama City
Este bementünk étterembe, nagyot pizzáztunk és kicsit neteztünk.
Üdv mindenkinek,
Judit

Hajónapló, 2013.05.27, Panama, 253-ik nap (2013-05-29 04:33)
DélelQtt jártuk a környéket olajszqrQért, de egyelQre csak tapasztalattal lettünk gazdagabbak. Majd egy
hosszú ebédelQs-netezQs délutánt tartottunk a Mi Ranchito nevq helyen, ami mint kiderült, Roy kedvence.
Nemsokára Roy is megjelent, jött elvinni az átkeléshez használt köteleket. Még gyorsan lefényképeztük,
mert nagyon eredeti figura, és másnak is tudjuk ajánlani, ha erre jár.
456

c 2013 www.norvikinfo.com

4.6. June

BlogBook

Minden simán ment - bár persze nem tudjuk, hogy nélküle kevésbé simán ment volna-e :). Az a gyanúm,
hogy talán ügynök nélkül is abszolválható lett volna a csatorna, fQleg így, hogy nagyon messzire kértük
az átkelési idQpontot. Az nem volt valós, hogy 9 napos sorok vannak, találkoztunk hajóval, aminek 1
napot kellett most várnia. Mindenesetre Roy személyisége megérte, sokat nevettünk együtt, és tényleg
minden jól ment.
Este még megittunk egy-egy gyümölcskoktélt az Early Purple legénységével, és beszélgettünk a hivatásos
kapitányi életrQl. Sétáltunk egyet a kivilágított felhQkarcolókra nézve, majd visszadinghyztünk a hajóra.
Jó éjt mindenkinek,
Judit

4.6

June

Hajónapló, 2013.05.28, Panama, 254-ik nap (2013-06-02 15:17)
Betaxiztunk a városközpontba. Ez itt nem a felhQkarcolós, és nem is az öreg városrészt jelenti, hanem
vásárlóutcákból álló sikátorokat. Itt nagyon olcsón lehet zöldségeket, gyümölcsöket kapni, ezt banánnal
ünnepeltük. Sok kunával is találkoztunk, hagyományos öltözékükben.
KifQzdék is vannak, egyik sem bizalomgerjesztQ, de azért megebédeltünk, és nem lett tQle bajunk. A nap
sikere az olajszqrQ beszerzése.
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OlajszqrQ bolt

Bementünk egy pici boltba, ahol nem azt kérdezték, hogy mirQl beszélünk, hanem hogy hányat kérünk.
4 USD volt darabja, Tamás rögtön vett is ötöt. Nap közben nem meglepQ módon elkapott az esQ.
458

c 2013 www.norvikinfo.com

4.6. June

BlogBook

Volt egy parkoló autó, ami nem számított ilyesmire, és láthatóan rosszul választotta meg a helyét :)

Panama esQ után
Üdv mindenkinek,
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Judit

Hajónapló, 2013.05.29, Panama, 255-ik nap (2013-06-02 15:21)
Ma kollektíven úgy döntöttünk, hogy nem megyünk sehova.

Volt mit pakolni a hajón, Tamás és Bertrand olajat is cserélt. A nap végén szokásunknak megfelelQen
a Mi Ranchitoban vacsoráztunk, ismét jól tettük. A seafood cream levesük nagyon finom. Bertrand
tiszteletére egy francia baguette-et is rendeltünk, de mint kiderült ez csak melegített buci vajjal.
Jó éjt mindenkinek,
Judit
At 2013.05.29. 2:49 (utc) our position was 08°54.60’N 079°31.50’W

Hajónapló, 2013.05.30, Panama, 256-ik nap (2013-06-02 15:24)
Városnézés! Miután kivártuk a szokásos felhQszakadás végét, taxiba ültünk és bementünk a felhQkarcolós
negyedbe (Nuevo ciudad).
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A taxisunk nagyon büszke volt arra, hogy ismer egy magyar szót, és nem félt használni sem. Percenként
felkiáltott, hogy ”k*va”, jól megnyomva az r-t.
A felhQkarcolók számomra mindig nagyon szépek, most külön öröm volt, hogy szemügyre vehettünk egy
Donald Trump towert. P egy híres ingatlanmágnás, Magyarországon fQleg könyvekbQl ismert, USA-ban
pedig gyakran szerepel különbözQ show mqsorokban. Be is engedtek a Trump towerbe,

ez fQleg hotelszobákból, lakásokból és üzletekbQl áll. Nem annyira fényqzQ, mint amire számítottam, bár
megadják a módját. De a tengerpart amire néz, apálykor csúnya és szemetes. Viszont nagyon finom
fagyit adnak. Bár 2.5 USD egy gombóc, de akkor a gombóc, mint az öklöm :)
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Ezután egy plázába mentünk, ahol hatalmas sushi-tálat rendeltünk, mindenféle helyi maki-tekercsbQl.
Volt pl. San Blas maki, Panama maki...
Délután megpróbáltunk eljutni a Csák Attila ajánlotta térképboltba, de ebbe beletört a bicskánk. Hiába
adtuk meg a taxisoknak azt a címet, hogy Balboa Road 808, ha a házszámokat nem használják. Fogalmuk
sem volt, ez melyik része az igen hosszú Balboa útnak, ezért egy ideig mentünk az úton, néztük a boltokat
aztán feladtuk.
Helyette bementünk a régi városrészbe. Nagyon hangulatos, felújított régi házak, hosszú erkélyekkel.
Megnéztünk kívülrQl három templomot is, de sajnos 5-kor bezártak, így be nem mehettünk. Vacsorára
beültünk egy hangulatos helyre egy szobros fQtéren.
Hazafelé meg beugrottunk egy Rey szupermarketbe élelmiszereket venni, de még csak a felénél jártunk,
amikor kitessékeltek minket, mert zártak. Azért így is sokat sikerült elintézni, a többit majd holnap.
Este hivatalosak voltunk az Early Purple-re, komoly hullámzásban átdinghyztünk hozzájuk. Ez a horgonyzóhely az évnek ebben a részében nem védett, így kellemetlenül hullámzik, a hajók meg ugrálnak. Az
Early Purple viszont elég nagy és stabil. Ez a legszebb hajó, aminek eddig a fedélzetén jártunk, hatalmas
szalonnal, vendégszobával, a hajó úrnQjének még külön öltözQszobája is van. Gyönyörq faborítása van a
decknek, ami olyan hosszú, hogy fel-alá lehet sétálgatni rajta.
Éjfél körül értünk ”haza” a Norvikra.

Üdv mindenkinek,
Judit

Hajónapló, 2013.05.31, Panama, 257-ik nap (2013-06-02 15:27)
Reggel kiálltunk dieselt és vizet tankolni a dinghy dockhoz. Itt jelentQs az árapály-ingadozás, ehhez kellett
igazodnunk a kiállással. A horgonyfelhúzáskor olyan mennyiségq iszap került fel a hajóorra, hogy rögtön
fedélzetmosást is tartottunk. Ebben mondjuk segített az esQ is.
Délután Tamás és Bertrand elmentek térképboltba illetve a maradék élelmiszert beszerezni, Bálinttal mi
a parton maradtunk. Utána olvastunk Galapagosnak, miket lehet majd csinálni, és hol. Délután átvettük
a vitorlavarrótól a vitorlát, így nemsokára indulhatunk. Este még mi is vásárolgattunk, néhány helyi
souvenirt :)
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Mire visszaértünk a hajóra, már este 10 óra volt, így gyorsan elaludtunk, a másnapi 6:30-as kelésre
készülve.
Üdv mindenkinek,
Judit

Hajónapló, 2013.06.01, Panama, 258-ik nap (2013-06-02 15:33)
Reggel még egy utolsó netezésre kimotoroztunk a szárazföldre. Illetve motoroztunk volna, ha a dinghy
motor is úgy gondolja, de nem. Nem messze a hajótól leállt, így Bálint felajánlotta, hogy reggeli edzésként
kievez velünk.

Sajnos az utolsó métereken a szokásos zuhé is elkapott minket, de a szokásostól eltérQen most se esernyQ,
se viharkabát nem volt nálunk. Az étterem felé Bálint széttépett nekem egy WC-papíros dobozt, én
azalatt sétálva csak félig áztam bQrig, a többiek teljesen. De megérte, mert nagyon jó volt az Otthoniakkal
skype-olni még indulás elQtt! Bertrand még át akart menni az Early Purple-re, mert csomózott egy
karkötQt a szülinapos szakácsnQnek, Sylviának, de nem tudtuk Qket elérni. Talán még Marquesason
összefutnak.
Pataki Adrián magyar földkerülQ vitorlázóval sem sikerült találkoznunk, de itt a honlapja:
www.svattila.org
Szmirnov István tiszteletbeli magyar konzullal is szerettünk volna találkozni, többször is beszéltünk
telefonon, de sajnos végül vele is elkerültük egymást.
Visszafele a hajóra már megemberelte magát a dinghy motor, és gyors ebéd után napsütésben vágtunk
neki a 900 tengeri mérföldnek Galapagosig. Nem sokkal kifutás után én elaludtam, egész estig, így
errQl a szakaszról nem tudok beszámolni :) Na jó, annyit azért tudok, hogy szép kis szigetek mellett
hajóztunk el, viszonylag nyugodt tengeren. Estefelé kapásunk volt, fogtunk egy hosszú de sajnos vékony
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halat, amit vissza is engedtünk a tengerbe. A mqveletben beesett Bálint búvárkesztyqje a vízbe, ezért
visszafordultunk és szákkal és fejlámpával felszerelve pásztáztuk a vizet, de ahogy az sejthetQ volt, nem
jártunk sikerrel. A tq a szénakazalban ehhez képest... :)
Bertrand csinált vacsorára marhasteaket krumplipürével és salátával. Leírva nem tqnik extrának, de egy
kis fqszer itt, egy kis ínyenc mustár ott, és máris kész a francia étel.
Az éjjeli ügyelet most már négy fQvel úgy alakul, hogy Bálint és én ügyelünk éjjel 1-ig, utána Bertrand
4-ig, majd Tamás 7-ig. Figyelni kell, mert mindig látunk 1-2 nagy hajót az AIS-on.
Gyönyörq az ég, rengeteg a csillag!
Jó éjt mindenkinek,
Judit
—–
At 2013.05.27. 2:49 (utc) our position was 08°54.60’N 079°31.50’W

Hajónapló, 2013.06.02, Panama, 259-ik nap (2013-06-04 04:31)
Mióta Grenadán csatlakoztunk a Norvik útjához, azóta próbálkoztunk sikertelenül a horgászattal. A
tegnapi fogásnak nagyon megörültünk, még ha a hal kicsi is volt ahhoz, hogy megegyük.
A mai reggel is ígéretesen indult. Tamás negyed hét körül ”Fish!, Fish!” kiáltással ébresztett minket. Kipattantunk az ágyból, egyenesen a fedélzetre, de szomorúan kellett tudomásul vennünk, hogy
a horgászbotunkon lévQ fonott zsinór megmérettetett és gyengének találtatott. A hal letépte magát
csalistul, mi pedig csak a bojtot nézegethettük a zsinór végén.
A fonott zsinór idáig sem tqnt erQsnek, de most végleg nyugdíjazzuk. A botra is damil került, készítettem
egy drótelQkés csalit is hozzá, ami már nem riasztóan nagy horgokat húz, és mostantól ezzel a szerelékkel
próbálkozunk. Talán egyszer eszünk saját magunk által fogott halat is az út során...
A hét-tíz csomós szél továbbra is pont Galápagos felQl fúj, ezért némi tanakodás és a meg-meg jelenQ
teherhajók elkerülése után egyenesen délnek vettük az irányt. Bertrand még az éjszaka szerkesztett egy
autopilotot egy gumipók kormányra akasztásával, ezen állítottunk egyet.
A leeséssel már nem pont szembe fúj a szél, így a fQvitorlát is felvonva élesen haladunk motor használata
mellett. Reméljük, hogy az elQrejelzésnek megfelelQen délre már takkot váltva vitorlával haladhatunk
Galápagos felé. Ez különösen azért volna hasznos, mert nincs elég üzemanyagunk, hogy a szigetekig végig
motorozzunk. :-)
Bertrand ma is remekelt. A nagymamájától tanult számtalan recept közül ma a Velásquez módra készült
csirkével örvendeztetett meg minket ebédre. Úgy teleettük magunkat, hogy csak pihegni és szúnyókálni
tudtunk órákig. A pihenQ végére egy játékos delfin vagy orka raj tett pontot, mindnyájan felénkülve,
izgatottan csodáltuk a hatalmas fel-felbukkanó hátakat a hajó mögött, míg lassan tova nem úsztak.
Lassan közeleg az éjszakai Qrség ideje. Az elsQ teljes csendes-óceáni napunk igazán szépen alakult idáig.
Ha szelünk is lesz, akkor az átkelés elsQ szakasza napsütésben, remekül telik majd.
Bálint
At 2013.06.02. 20:49 (utc) our position was 07°01.60’N 079°55.17’W

Hajónapló, 2013.06.03, Panama, 260-ik nap (2013-06-04 04:36)
Bár a tegnapi nap igen kellemesen telt, a mai rögtön a Norvik eddigi legveszélyesebb nyíltvízi óráival
kezdQdött.
Éjjel fél egykor arra eszmélt a teljes legénység, hogy a Norvik orrában már hat tonna tengervíz hullámzik,
míg a hajó száz mérföldre halad a szárazföldtQl.
Feltéptük a padlózat deszkáit amik a víztQl már megdagadtak és két szivattyúval estünk neki a
víztelenítésnek. A kisebbik automatikusan mqködik és a fenékvizet pumpálja ki a hajóból, de pont
ez bizonyult kevésnek idáig is a beömlQ víz eltávolítására.
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A nagy vészszivattyút a víz alól halásztuk elQ és miután letörölgettük a konnektorát azt is beüzemeltük.
Tamás nem gondolta, hogy ezt valaha használni kell majd. A vaskos tömlQ végét a cockpiten keresztül
vezettük a tenger fölé és rákapcsoltuk az áramot. A szivattyú felzúgott, a tömlQ elnehezedett a percenként
átömlQ 260 liter víztQl. A cockpitrQl riadt planktonok csobogtak vissza világítva a tengerbe, miután
kirándultak egyet a hajófenékben. A második szivattyútól már láthatón apadni kezdett a víz és fél óra
múlva már alig pár liter lötyögött az orrban.
Az történt ugyanis, hogy nem lett elzárva a fedélzeti deckmosó pumpa. Ezt használjuk arra, hogy
tengervizet pumpáljunk a fedélzeti csatlakozóhoz, amire ráerQsítjük a slagot és így zuhanyozunk
tengervízzel, mivel az édesvízkészletet óvni kell. A fedélzeten ugyan el lett zárva a víz, de maga a
pumpa nem, ami nem is lett volna baj, de idQvel a csatlakozás elengedett, és a csövön át folyamatosan
tolta a tengervizet az elsQ fürdQn keresztül a hajófenékbe. A deckmosó szivattyú teljesítménye pedig
jóval nagyobb, mint a fenékvíz-szivattyúé, így a víz órákon keresztül gyqlt az konyha alatti kamrában.
A hajón további három szeparált kamra van amibQl a motortérben fixen beépített nagy teljesítményq
szivattyú mqködik védve a motort a hasonló helyzetektQl.
Események láncolata vezetett oda, hogy Bertrand felfedezte a vízbeömlést. Bálint és én Qrködtünk,
ami most épp olyan munkamegosztást jelentett, hogy Bálint aludt a fedélzeten, én kormányoztam. :)
Nem észleltünk semmit, kivéve amikor lementem a hátsó mosdóba, hogy talán kevésbé imbolyog a hajó.
Éjfélkor felébredt Bálint, mondtam Neki, hogy még 1 óránk van hátra az QrségbQl, amit Q úgy értett, hogy
most váltunk, és felkeltette Bertrand-t. Tisztáztuk a félreértést, Bertrand visszapihent, de nemsokára
arra lett figyelmes, hogy az elsQ fürdQ vízpumpája folyamatosan dolgozik. Benézett, és azt látta, hogy az
aljában áll a víz, megkóstolta: sós víz! Ez nem jó... Felkeltette Tamást, aki ezt félálomban úgy értelmezte,
hogy jön az Q mqszakja, most kell leváltania Bertrand-t, ezért még ráérQsen mosdóba ment. Na, azért
sokáig már nem maradhatott felfedezetlenül a dolog Tamás elQtt, mi kintrQl csak azt láttuk, hogy bent
felkapcsolnak minden lámpát, és Tamás azzal jön ki a fedélzetre, hogy ”Mindjárt elsüllyedünk!”.
Ezután játszódott le a gyors mentése a helyzetnek. A fenékdeszkák alatti tárolókból a nagyobb elázott
dolgokat kiraktuk a fedélzetre száradni, a kisebbek reggelre maradtak. Szerencsésen megúsztuk. A Tamás
becslése szerinti hat köbméter víz a Norvik 26 tonnáját megdobta egy idQre 32-re, és erQsen orr nehézzé
is tette...
DélelQtt órákig pakoltunk, Tamás és Bertrand a hajóban törölték szárazra a kamrákat, mi a fedélzeten
egyesével eltörölgettük az elázott tejeket, söröket, vizeket, konzerveket. Szerencsére szép napsütésünk
volt ismét, ezért rohamtempóban száradtak a dolgok.
Sajnos megromlott a hqtQben a csirke, mostantól nincs hús, halat kéne fogni. Folyamatosan 2 csalit
is húzunk magunk után. Este aztán nagy volt a felbolydulás, mert valami fröcskölt a horog végén.
Szák, kampó, kamera a kezekben, Bálint tekeri be a damilt. Gyanús volt, hogy ez a valami nem nagyon
ellenkezik... Naná, hogy is ellenkezne egy darab fa. :)
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Lassan ismét megy le a nap, de még nagyon sok naplemente van elQttünk, mire Galapagosra érünk.
Érdekesség, hogy van itt útközben egy pici colombiai sziget, I.Malpelo, állítólag természetvédelmi terület,
de a térkép alapján nem úgy tqnik, mintha ki lehetne könnyen kötni. Valaki tud róla valamit? :) Ezt
majd egy következQ útra hagyjuk.
Üdv mindenkinek,
Judit
—–

Poziciónk: június 04. Lat:4°43’N Lon:80°53’W UTC02am.

Hajónapló, 2013.06.04-05, Panama, 261-262-ik nap (2013-06-07 04:33)

Hajónapló jún.4-5.
Hajnalban azzal köszöntött be a rossz idQ, hogy Tamás nyakába zúdult az ég. Mi ezt úgy érzékeltük,
hogy a kabin ablakunk tetején felváltva jött be az esQ és a felcsapó hullámok. Két nap hullámos menet
következett, nagyon kellemetlen volt. Az a gond, hogy pont szembe jöttek a hullámok, így folyamatosan
felmotoroztunk rájuk, majd beestünk mögé, idQnként nagy döngéssel és szétfröcskölQ vízzel. Sajnos az
áramlat és a szél is szembe jött, így folyamatosan küzdöttük apránként elQre magunkat.
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Volt, amikor egyenesen távolodtunk Galapagostól, az egész elsQ éjjel eredménye 1 tengeri mérföld közeledés
volt. Ha lecsendesednek a hullámok, normálisabban fogunk tudni haladni, de ez elQrejelzések szerint
csak két nap múlva várható. Akkorra ki is érünk ebbQl a kellemetlen sávból, és remélhetQleg nyugatra
fordulhatunk Galapagos felé.
Napközben egyszer csak arra lettünk figyelmesek, hogy száguld felénk egy motorcsónak! 100 mérföldre
vagyunk a parttól, ez nem igazán a parti Qrség. 4 férfi ült benne, ugye nem kalózok? Amikor közel értek,
átintegettünk nekik. ElQször az egyik integetett vissza bizonytalanul, majd lassan mindenki, és tovább
is motoroztak. Utólag két magyarázat jutott eszünkbe. Lehettek tengerbiológusok, akik a közeli kis
szigetrQl tartottak a szárazföld felé, de akkor kis kerülQt tettek. Vagy lehettek csempészek, akiknek itt
kell találkozniuk egy hajóval, de nem tudják pontosan kivel. Túl közel jöttek ahhoz, hogy ne akarjanak
szemügyre venni, de valószínqleg a mosolyogva integetés nem a megbeszélt jel volt.
Örömtelibb társaságunk is érkezett a második délelQtt: egy csapat, játékos barna delfin!
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Legalább nyolcan voltak, és 5-10 percig úsztak velünk! Egymás mellett 4-6 delfin bukott fel egyszerre,
egy sorban, vagy egyesével ugráltak ki. Mi is beszéltünk hozzájuk, füttyentettünk nekik, reméljük Qk is
úgy örültek nekünk, mint mi nekik :)

Nyugodt, hullámmentes estét kívánunk mindenkinek,
Judit

Hajónapló, 2013.06.06, Panama, 263-ik nap (2013-06-07 04:35)
Hajnalra végre kezdett lecsillapodni a hullámzás, így azért mindjárt más!
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Visszatért a jó kedvünk, és az étvágyunk is. Én 3 napi koplalgatás után egy egész sült csirkével álmodtam.
De megenni már nem tudtam, mert arra ébredtem, hogy Tamás a motorral küzd. Átvettem a kormányt,
amíg Q a motort vizsgálta: szerencsére úgy tqnik, hogy annyi történt, hogy kifogyott a napi tartályból a
diesel, és utántöltéskor kicsit belevegQsödött. Nemsokára ismét szeltük a hullámokat. Hogy merre, az volt
a nagy kérdés. Vagy kikötünk a 70 mérföldre levQ Ecuadorban tankolni, ami másfél nap kiesést jelent,
vagy megyünk tovább Galapagosra, kockáztatva hogy a szél kénye-kedvének ki leszünk szolgáltatva. 3-1
arányban gyQzött a szél kénye-kedve, így most már nyugatabbra fordulva motorlázunk. A lekért grib
adatok szerint jó irányba fordul délebbre a szél, és stabilan elfúj Galapagosig, reméljük igaz, és holnaptól
vitorlázunk. Akkor marad még 1 napi diesel plusz 70 liter a kikötéshez és biztonsági tartalékként.
Reggelre Bálint csinált kolbászos tükörtojást, majd lefürödtünk a fedélzeten, napsütésben. Az utóbbi pár
nap szenvedés után végre ismét szép az élet :) Holnapra tervezzük átlépni az EgyenlítQt, behqtünk egy
pezsgQt :)
Visszatettük a csalit a vízbe, hátha elQbb-utóbb mégis ráeszi a fene valamelyik halat. EgyelQre csak két
pórul járt kalamárit és egy repülQhalat talált Tamás a fedélzeten, de méreten aluliak voltak.
Üdv mindenkinek,
Judit

Hajónapló, 2013.06.07, EgyenlítQ, 264-ik nap (2013-06-09 06:00)
Átléptük az egyenlítQt. A kapitány tollából.
A Norvik helyi idQ szerint hajnali 4 ó.55p.-kor átlépte az EgyenlítQt a 081°33’W hosszúságnál és hacsak
a szél meg nem tréfál, várhatóan egy évig ezen a féltekén hajózik. Az elQzQ napok küzdelmei után kis
izgalommal vártuk az egyenlítQ elérését, ami a szél továbbra is kedvezQtlen iránya miatt a vártnál elQbb
az én Qrségem kezdetén következett be. Fiatal hajóstársaimat, akik végre jól tudtak aludni nem volt
szívem felkelteni az amúgy hideg éjszaka közepén, így a behqtött pezsgQt késQbbre tartalékoljuk.
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Bertranddal, aki váltótársam azért ittunk egy-egy korty rumot elQször Poszeidon a tenger istene, majd
Eol a szél istene tiszteletére és bQségesen megöntöztük a nedqvel a Déli-Csendes óceánt. Lefényképeztem
a pozíciónkat és a plottert és miután Bertrand is aludni tért egyedül maradtam a gondolataimmal. A
galapagosi átkelés eddigi szakasza elég küzdelmesre sikerült, folyamatos szembe szélben és áramlásban
küzdöttünk motorlázva égetve a gyorsan fogyó gázolajat. Tegnap döntést kellet hoznunk, tovább motorozunk délre, vagy két napos kitérQvel Ecuadorban tankolunk. Naponta kapok idQjárást Tomitól és
a Grib széladatokat is reggelente letöltöm, minden azt mutatta az egyenlítQ után kedvezQ szelünk lesz,
persze szinte üres gázolaj tankokkal.

Mivel Juditék Galapagosról repülnek haza, én pedig július 14.-ig Hiva Oa-ra akarok érni a nagy nemzeti
fesztiválra /ez +2900tmf/ az idQ igencsak sürgetett. Minden elemzés a továbbhaladás mellett szólt, de
megkönnyítette a kapitányi döntést, hogy még ketten így szavaztak. Ez nem a biztonságról szólt, hanem
,hogy mikor érünk elQbb Galapagosra. Ilyen elQzmények után azon morfondíroztam, mi van, ha téves a
prognózis, meddig merjem fogyasztani a gázolajkészletet. A hajnal sugarai gyorsan elkergették kétkedQ
gondolataimat, amit a frissen lekért grib file is megerQsített. Napközben Bertrandnak sikerült megjavítani
a szerencsétlen vízelárasztásunkkor ronggyá ázott orrsugár motort, a horgonycsörlQt még nem volt kedvem
kipróbálni, be kell osztani az izgalmakat. Délutánra a szél kezdett lassan délire fordulni, három óra után
már látszott, rövidesen tackot tudunk váltani és 150 óra motorozás után lekapcsolhatjuk a vasgenakkert
és nyugatnak vitorlázhatunk. A nagy pillanat fél ötkor jött el, a vártnál is kedvezQbb széllel. Döntésemet
az is segítette, hogy három mérföld múlva elértünk volna egy katonai gyakorló lQteret, ahol lehet mi
lettünk volna a célpont. Végre teljes vitorlázattal vágtattunk nyugatra, de örömünk nem tartott sokáig,
mert egy óra elteltével egy halászcsónak jött mellénk -szárazföldtQl vagy 100 mérföldre- és figyelmeztetett,
hogy a hálójuk elQttünk van letéve. A kommunikációs nehézségek, vagy a halászok használnak más
mértékegységet, de úgy értettük öt mérföldet kell vissza, északra mennünk. Szerencsére ez csak fél
mérföld lett és mivel megajándékoztuk Qket egy kis ivóvízzel, mindenki elégedettem folytathatta útját.
HéttQl Juditék veszik át az Qrséget, szél pedig remélhetQleg egyre déliesebb lesz és kitart a következQ
napokban.
TT
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Hajónapló, 2013.06.08, Galapagos felé, 265-ik nap (2013-06-10 04:22)

A kapitány tollából.
Mostantól megint jelentkezem a hajónaplóval, egyrészt, hogy visszaszokjam az írásra,-Juditék rövidesen
hazaindulnak, Bertrand nem tud magyarul-,másrészt többen hiányolták a hajós vonatkozásokat az én
szemüvegemen keresztül. A tegnapi naplót Judit Qrségkezdésével zártam és aludni indultam, de még
csak a fogmosásnál tartottam, mikor hallom Juditot, nagyon erQsödik a szél. Visszamentem a kokpitba, a
szél valóban erQsödött, bár még elbírta a teli takot, de az éjszakára való tekintettel Bálinttal bereffeltük
a genuát és Bálint is a kokpitban feküdt le erQsítendQ az Qrséget. Ezután csak a négy órás váltásomra
keltem fel, ami valójában három óra helyi idQ, de az idQzóna átlépésekor nem állítottuk át a hajóórát, csak
majd Galapagoson. A mai ébredésem más izgalmak kísérték, mint a tegnapi egyenlítQ átlépés. Ébredés
után szomorúan konstatáltam, hogy valaki nem pumpálta ki eléggé a WC-t és a tackváltás miatt, ennek
tartalma nem kis bqzt árasztva a fürdQ padlóján lötyögött. A fürdQ amúgy is elég koszos volt, így szóltam
Bertrandnak, kicsit kések a váltással és gyorsan áttakarítottam az egész fürdQt. Ez ébresztQnek is jó volt,
mert a szél innen tovább erQsödött, szerencsére jó irányból 22,4 csomóra, amit a Norvik és én is igen
élveztünk. A nap folyamán B4-B5-ös szélben 5-7csomó közötti sebességgel haladtunk kellemesen lágy
hullámokon. Bertrand-al az Open CPN programon elemeztük a grib file-okat és remélem nem kiabálom el,
de bejött a széltaktikánk. Végre jó irányba jó sebességgel haladtunk, visszanézve az elQzQ heti adatokat,
semmilyen más útvonal nem lett volna jó. Ebédre Bertrand megint remekelt, egyszerq, de ízletes étellel,
rizs paradicsomos mártással frankfurti karikákkal. A kajákról nem nagyon merek írni, mióta megkaptuk
a gasztromatróz jelzQt, de azért meg kell említenem Judit tegnapi sajttortáját és Bálint ragyogó reggeli
omletjeit. Én mostanában megint csak kisegítQi szerepet kapok a konyhában. Ezentúl a naplóba is
elküldöm a napi pozíciónkat, lehetQleg UTC12:00-kor.
Lat.:00°0,309’S Lon.:82°55’W UTC12:30pm.Jún.08.

TT

Hajónapló, 2013.06.09, Galapagos felé, 266-ik nap (2013-06-10 04:27)

Tamás naplójához csak annyit tennék hozzá, hogy éjjel fantasztikusan néztek ki a planktonok. Sötét
éjszakánk volt, hold sehol. A hajó olyan volt, mintha drágaköveken siklana, a hajótest körül a tajtékok
csillogtak a planktonoktól. Kicsit messzebb kibontakozott a víz alatti élet is: planktonok jelezték a
nagyobb halak úszását, kisebb halak menekülését. Egyszer egy nagy fényes folt megindult a hajó felé,
majd elkanyarodott. Akármi is volt az, lelkesen figyeltük.
Nappal már igen hideg van, vagy csak mi érezzük annak. Mindenesetre úgy nézünk ki, mint a sarkkutatók:
pulcsikban, kabátokban, fémbögrékbQl fogyasztva a forró levest. Lefürödni a fedélzeten kész tortúra,
fQleg hogy most már a tengervíz is csak 19 fok. Na de nem panaszkodunk, ma is kegyes volt hozzánk az
idQ: pici hullámok, remek széllel! Az eddigi legszebb vitorlázóidQ!
Vacsorára készült el az elsQ adag tonhal: azt hallottuk ugyanis az Early Purple kapitányától, aki civilben
szakács volt, hogy a frissen kifogott halat jobb nem azonnal fogyasztani, inkább hqtQben tároljuk egy fél
napot.
c 2013 www.norvikinfo.com
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A Csendes Óceánon fogott tonhalunk.

Bertrand készítette el fehérboros-kapros-tejes-hagymás szószban, nagyon finom, egyedi lett. Hozzá
fehérbort szürcsöltünk és francia sanzon zenét hallgattunk.
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Javában tart már az éjszakai ügyelet. Most kicsit kellemesebb, mert alig hullámzik, könnyq irányban
tartani, és az autopilotot is bátran használhatjuk, mert nagyon lassan melegszik csak.
Jó éjt mindenkinek,
Judit
Pos.:Lat.:00°28,7’S Lon.:086°24,7’W UTC:12:00.

Hajónapló, 2013.06.10, Galapagos felé, 267-ik nap (2013-06-11 04:21)
Az utóbbi napokban a fedélzeten alszom, mert friss a levegQ és az ágymatracomat egyébként is eláztatta
az óceán mikor egy kósza hullám becsapott a kabin ablakán szellQztetés közben. A levegQ továbbra is
hqvös, széllel tetézve, ezért a hálózsákba szó szerint állig beburkolózva töltöm az éjszakát miután ügyelek.
Az ”állig” alatt alulról és felülrQl is állig értendQ, tényleg csak az orrom hegye és a borotvapengét már
régen látott harmad tenyérnyi felülete látszik ki belQlem.
Avatatlan szemlélQ egy hernyó és egy lábatlan vakondfajta valószínqtlen keresztezésének nézhet.
Reggel ebben a dermedt állapotban talált az elsQ napsugár és Tamás örömhíre, hogy átvehetem tQle a
reggeli ügyeletet. Éjszaka órákon át próbálkozott, mire sikerült elküldeni a nagy fogásról a fotót rádión,
reméljük minden kedves naplóolvasónak tetszik majd. Nekünk nagyon is, ma is tonhal lesz a menü elQbb
ceviche , majd tonhal steak formájában. A szél mára alábbhagyott, többnyire 5-10 csomóval fúj, így
lassabban haladunk Galápagos felé. Élvezzük a napsütést, az óceán nyugalmát és tervezgetjük, hogy
melyik szigeten álljunk meg üzemanyagot és élelmet venni. Tamás és Bertrand szétszerelték a mosógépet
és remélhetQleg meg is sikerült javítani. Amint lesz elég áramunk hozzá, ki is próbáljuk. Bertand a
mosógép-szerelés után még rájött arra is, hogy mi lehet rosszul beállítva a fedélzeti számítógépen, így a
koordinátáink ezután már automatikusan kerülnek be az elküldött leveleinkbe.
Összességében egy békés, de hajón végzett munkákban gazdag napot tudhatunk magunk mögött amit
az este közösen elkészített tonhal steakkel koronáztunk meg. Továbbra is bízunk Éol és Poseidón
jóindulatában és várjuk a Galápagosi érkezést.
Bálint
—–
At 2013.06.10. 23:29 (utc) our position was 00°35.48’S 087°07.76’W
Vadvirág (2013-06-11 11:33:18)
De jó olvasni a naplótokat, most úgy érzem, mintha sokkal közelebb lennétek, mint egyébként. Jó szelet! :-)

Hajónapló, 2013.06.11, Galapagos felé, 268-ik nap (2013-06-12 04:05)
A mai nap a takarításé. Galapagoson ugyanis arra számítunk, hogy feljönnek majd a hajóra ellenQrizni,
hogy mit viszünk be. És ha nagy rendetlenséget találnak, lehet, hogy az egész hajót telefújják rovarölQvel
:) Mindenesetre már rég volt ilyen szép a Norvik!
A tengervíz itt csak 18 fokos - frissítQ zuhanyozni.
Esteledve nagy vadászat kellQs közepén találtuk magunkat. Madarak, delfinek, tonhalak tobzódtak
csapatostól, valószínqleg ugyanazt a halrajt tizedelve. A tonhalak és delfinek nagy fröcskölések közepette
ugráltak, a delfinekben biztosak vagyunk, a tonhalat csak kikövetkeztettük, hogy azok lehetnek. Ezek
magasabbra és függQlegesebben ugráltak, mint a delfinek.
Az éjjeli égbolt gyönyörq, egy-egy helyen egészen a vízig érnek a csillagok. Nem is kell fölfele nézni az
égboltra, elég elQre nézni a horizontra :)
Már kevesebb, mint 50 mérföld van csak hátra Galapagosig, holnap reggelre tervezünk odaérni. Azért jó
lesz már megérkezni! Tamás meg Bertrand persze nem a megérkezésre készül, hanem az indulásra. Nekik
innen kezdQdik a leghosszabb szakasz, Marquesasra.
Üdvözlünk mindenkit,
c 2013 www.norvikinfo.com
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Judit
—–
At 2013.06.12. 0:52 (utc) our position was 00°58.39’S 088°47.09’W

Hajónapló, 2013.06.12, Galapagos, 269-ik nap (2013-06-16 12:09)
11 óceánon töltött nap után hajnalban kibontakoztak elQttünk Galápagos vonalai.

Az alacsonyabb felhQk közül felsejlQ dombok, a parti sziklákon megtörQ hullámok és a buja növényzet
mind azt suttogják, hogy valami Qsi, elfeledett élet bölcsQjébe érkeztünk. A sziget elQhírnökei, a pelikánok,
albatroszok és szulák már tegnap megsokasodtak és barátságosan köszöntöttek minket több tíz mérföldre
a parttól, de a sziget közelébe érve még nagyobb rajokba verQdve köröznek körülöttünk.
A látványba sajnos nem feledkezhetünk bele, mert egy hajón mindig akad tennivaló. Napokkal ezelQtt
beázott az orrsugármotor és a horgonycsörlQ, amibQl az orrsugármotort sikerült életre lehelni, de a
horgonycsörlQ mqködésében csak titkon reménykedtünk. Gondoltuk, ha kiszárad, biztos jó lesz. Egy
gyors teszt eldöntötte, hogy hiába. A baj csQstül jön, jelen esetben a WC csövén, ami pedig eldugult. A
hajómotort üresbe tettük és fél órás sodródás közben kikötöttük a hibás relét az áramkörbQl és a WC-t
is megindítottuk. Az intermezzo után ledobtuk a horgonyt az immáron újra mqködQ csörlQvel.
A hajóval érkezQknek Galápagos az abszurd létformákkal harmonizáló abszurd procedúrák sorozatával
kedveskedik. Próbáltunk elQre tájékozódni, de az Internetes források annyi egymásnak ellentmondó
információt tartalmaznak, hogy csak annyit tudtunk, hogy fizetnünk kell sokat és fogalmunk sincs, hogy
mire. Nem okozok nagy meglepetést, ha elQre elárulom, hogy a mi történetünk is különbözik az összes
többitQl.
A legfQbb szabály, hogy egy ügynököt kell fogadnunk. A horgony ledobása után hamar meg is érkezett
egy kis fickó, Pablo, akit Bertrand spanyolul hosszan próbált elhessegetni azzal, hogy mi személyesen
elintézünk mindent, de Pablo nem tágított és végül feljött a hajóra is. Elmondta, hogy nagyon nagy
szükségünk van a szolgálataira potom 150 dollárért, mert így tudunk belépni, vizet, benzint, parkbelépQt
szerezni és még ruhát is mosathatunk vele otthon. Tamáséknak végül a belépQt megspórolta az egyezkedés,
mert csak vásárolni akarnak és tovább indulni Marquesasra, a Nemzeti Park meglátogatására nem lesz
idejük. Pablo után nem sokkal megérkezett egy négy fQs hivatalos különítmény, akik igen keveset beszéltek
angolul, de annál többet kérdezQsködtek és töltögették a papírjaikat. A hajót is átnézte egyikük és
ahogy a sorsolásoknál a közjegyzQ, mindent rendben talált. Nem csoda, tegnap suvickoltuk rendesen.
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A kókuszdió okozott némi fejtörést neki, de végül úgy döntött, hogy nem veszélyeztetjük vele a sziget
törékeny egyensúlyát.
Pabloról kiderült, hogy a hivatalos különítménnyel érkezQ hölgynek a párja így nagyon bebetonozottnak
tqnik az ügynöki pályája. Kiderült továbbá, hogy a procedúra amellett, hogy költséges, csak hosszabbodik
és hosszabbodik, mint egy különleges helyi csinovnyikfaj örökké nyúló váladéka. Nem elég az útlevél és
hajólevél, a hivatal ezek fénymásolatát kéri, valamint meg kell látogatnunk a rendQrséget is a belépéshez.
A délelQtti programunk így adott.
San Cristóbalon nincs dinghy dokk, a hajó és a kikötQ között vízitaxik fuvarozzák az embereket 1
dollár/út/fQ áron. A 14-es csatornán lehet hívni Qket, fQleg spanyolul. Pablóval kitaxiztunk és elsétáltatott
minket a kikötQ kapitányságra, nem tudjuk miért, majd a fénymásolóhoz, tudjuk miért, és vissza újra
a kikötQ kapitányságra a fénymásolatokkal. Nyilván nincs a kikötQ kapitányságon saját fénymásoló. A
második körben eltaxiztunk (autóval, 2 dollár) a városka legtávolabbi pontján lévQ rendQrkapitányságra. A
helyi erQk valószínqleg komolyabb autós üldözésekre nincsenek felkészülve, mert a jármqparkjuk látszólag
golfautókból áll, amik nyomokban terepjárókat tartalmazhatnak.

Itt Pabló megcsillanthatta, hogy milyen jó is az ügynök a háznál. Amikor a 15 dollár ügyviteli költséget
akartam átadni a rendQrtisztnek, akkor gyorsan közbelépett, elvette, majd Q adta át kenetteljesen. Mikor
végeztünk itt is, visszataxizhattunk (2 dollár) az ügynökségig a központba. A hajó után fizetnünk kell
235 dollárt a tömege alapján (26,5 t) valamint az ügynöki díjat. Bertrand itt alaposan meglepte Pablót
azzal, hogy fizet neki 10 dollárt a két órai fáradozásáért” és hagyjuk az egész ügynökösdit mert nehéz
lenne rámutatni, hogy mit is tesz értünk. Végül a békesség kedvéért kiegyeztek 80 dollárban és továbbra
is segíteni fog nekünk ezért. Mi Judittal még maradunk pár napot a szigeteken, ezért lealkudtunk 6 db
30 dolláros kompjegyet 160-ra összesen amit másnap fizetünk ki. Tamáséknak itt véget is ért a hivatalos
belépés, ránk azonban újabb meglepetések vártak. A parkbelépQhöz is kell egy útlevél fénymásolat! Pablo
el akart vinni újra fénymásolni, de ettQl úgy felment bennem a pumpa, hogy még Q is megértette, hogy
jobb lesz neki is, ha valahogy megszerzi az elQzQt az irodából és azzal sétálunk el egy újabb hivatalba,
ahol a belépQket adják. A hivatal természetesen félúton volt a rendQrség felé, ahonnan az elQbb jöttünk
vissza, és az, aki ki tudná adni a jegyeket pont nem volt ott, de volt helyette egy repülQnyi turista akik
pont rá vártak. Pablo itt megint elkezdte érezni, hogy mi lenne a feladata és felajánlotta, hogy a jegyeket
elintézi helyettünk. Éljen, vége a mi megpróbáltatásainknak is! - gondoltuk még akkor.
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A központ felé visszasétálva végre figyelmet szentelhettünk a kreatív szobroknak és más köztéri
alkotásoknak.

ElQször egy kardhalat mintázó szökQkutat,

késQbb teknQs alakú virágágyást láthattunk, de San Cristóbal kikötQje és központja sok más hasonló
látványosságot kínál. Olyan a hangulata a tengerpartnak, mint egy hatalmas, játékosan berendezett
állatkertnek. A fQ attrakció pedig a számtalan szerteszét heverészQ fóka,
476

c 2013 www.norvikinfo.com

4.6. June

BlogBook

amik még egy játszóteret is kaptak.

Délben lustálkodnak az árnyékban, délután viszont felélénkülnek, kergetQznek, játszanak egymással vagy
éppen a taxik által felkavart vízzel. Az emberekre pedig rá sem hederítenek.
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KésQ délután WiFi vadászatot tartottunk és a legjobb választásnak a Mockingbird kávézó bizonyult
nagyon kedves felszolgálóival és ételeivel-italaival. A WiFi kicsit lassú, de fQleg emailekre válaszoltunk és
ízlelgettük a frissen facsart helyi maracuja/narancs/mangó leveinket és a

gyümölcsös yoghurtkölteményt Mockingbird salátával.
Bálint

Hajónapló, 2013.06.13, Galapagos, 270-ik nap (2013-06-16 12:24)
DélelQtt Pablo vizet hozott. Otthonról a csapból, 240 litert kannákban, 30 dollárért. Ivásra nem igazán
alkalmas, de mosogatni, mosakodni jó lesz és Tamáséknak nagy szükségük lesz a vízre, mert ezután ki
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tudja, hol kapnak megint. Elvitte a szennyest is, kilónként másfél dollárért kimossa otthon ami egész jó
ár figyelembe véve, hogy a parti mosoda 1 dollár/kg árban mos, de nem szállít hajóra.
Judittal elmentünk a La Loberia öbölhöz,

ahol tengeri leguánokat fotóztunk ahogy a fekete sziklákon felmelegítik magukat úszás után és átevickélnek
a homokfoltokon a cserjék közé.

A pintyek is nagyon barátságosak voltak, fél méterre odajöttek hozzánk csipegetni a magokat.
c 2013 www.norvikinfo.com
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Olyan kedvesen repülnek és ugrándoznak, hogy már azelQtt felfigyeltünk rájuk, hogy tudtuk volna, Qk a
Darwin pintyek.

A leguános-pintyes ösvény végén várt minket egy homokos strand heverészQ fókákkal, ahol be is vetettem
480

c 2013 www.norvikinfo.com

4.6. June

BlogBook

magam a vízbe búvárkodni.

MegdöbbentQ, hogy mennyire nem tartanak az embertQl itt a halak, a teknQsök pedig aztán végképp
egyáltalán nem. A térdig érQ vízben majdnem ráléptem

egy 20-30 kilós példányra,

de a sokkal nagyobbak is békésen legelésztek a mélyebb vízben mellettem.
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Judit is felvette a búvárruhát, de a vízben nem sok ideje volt a teknQsökre, mert egy fókakölyök hamar
megtalálta és kikövetelte magának a figyelmet.

Utána már csak vele játszhattunk.
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A kis fókának nagyon tetszett a víz alatti kamera objektíve, így nem egy képet csináltunk hatalmas
fókafejrQl, és nyitott szájú játszadozó fókáról.

Nagyon kedvesek, remélem még lesz alkalmunk úszni velük ittlétünk alatt! A víz viszont csöppet hqvös
volt, így átfázva áttettük székhelyünket a napozó fókák közé...
c 2013 www.norvikinfo.com
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Itt volt néhány egészen gyerek fóka is, akik hangos cuppogással szürcsölték az anyatejet.

EbbQl az idillbQl elszólított minket a holnapra tervezett program: palackos merülésre készülünk a Wreck
bay dive club-bal, akikkel ma este kell a részleteket megbeszélnünk, és a felszerelést kiválasztanunk. A
Loberia melletti parkolóba elvileg idQnként be kéne tévednie egy taxinak, de nem tették. Viszont egy
helyi négy fQs család éppen felzsúfolódott egyetlen kis robogóra, Qket kértük meg, hogy ha beérnek a
városba, küldjenek értünk egy autót. Nem telt bele tíz percbe és már ott is volt értünk a sofQr.
A dive club-ban összeválogattuk a 7mm-es wetsuitokat, Sir Lancelot-stílusú csuklyákat: készülünk a hideg
merülésre.
Mindez idQ alatt Tamás és Bertrand a hajón dolgoztak, elQkészülnek a következQ, leghosszabb szakaszukra.
Ebben a tevékenységükben másfél órára szakították meg Qket a helyi szervek. Kéretlenül felmentek a
hajóra, és mindenféle kérdésekkel bombázták Tamást (míg Bertrand, az angol-spanyol tolmács a parton
volt): hova üríti a WC tartályt, hol fogják algátlanítani a hajótestet, stb. Ezekre Tamás megnyugtató ám
valószerqtlen válaszokat adott, amivel látszólag elégedettek voltak.
Mivel nem akartuk utolsó este elkapkodni, ezért ma tartottuk meg a búcsúvacsorát. Bertrand fQzött
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paprikás-kolbászos tésztát cékla-répa salátával. Egy kis pezsgQvel is koccintottunk az együtt megtett útra
és a Tamás és Bertrand elQtt álló bQ háromezer mérföldre Marquesasig.
Üdvözlünk mindenkit:
Bálint és Judit

Hajónapló, 2013.06.14, Galapagos, 271-ik nap (2013-06-17 04:29)
Hajónapló június 14.
Reggel korán keltünk, hogy még a búvártúra elQtt kivegyünk pénzt a helyi ATM-bQl. Ez ugyanis mindig
kétesélyes. ElQször is vagy olyan kedve van az automatának, hogy elfogadja a kártyánkat, vagy nem. A
második gond, hogy limitálva van a napi pénz felvét, 600 USD-ben. Ez ugyan nem kis összeg, de nekünk
elQre kell tervezni Isabela szigetre is, ahol elvileg nem dúskálnak ATM-ekben. A bankban pedig nem
fogadják el a nem dombor nyomott kártyát... Így lehetséges az, hogy a kedves turista költené a pénzt a
szigeten, csak nem tudja.
Pablo minden nap rágja a fülünket, hogy adjunk neki 200 dollárt. Ez elvileg a parkbelépQ 2 személyre.
Nade egyszer már megvetetett velünk két parkbelépQt 20 dollárért, és mivel gyatra az angolja, nem tudja
értelmesen elmondani, hogy mi a különbség a kettQ között, csak azt hajtogatja spanyolul, hogy új jegyet
kell vennünk. Na, eddig ellenálltunk neki, mondván hogy sajnos nem bízunk benne, hogy nem vág át, de
mivel valóban mindenhol a 100 dollár per fQs belépQ árat írják, ezért ma Bálint külön elsétált hajnalban
az ügynökségére, hogy az ott levQ lánynak a kezébe nyomja a rakás pénzt. Itt történt meg elQször, hogy
Galapagoson nem akarták elfogadni a pénzt! A lány nem értette, hogy miért akarunk fizetni, és köszönte
szépen, de nem kérte. Egész úton visszafelé azon nevettünk, hogy Pablo milyen mérges lesz.
BQven idQben értünk vissza a kikötQbe, ahol több búvárklub klienseit összepakolták egy motorcsónakba,
és már indultunk is az elsQ helyszínre. Ez két kis sziget közötti sekély víz, ahol a próbamerülést hajtottuk
végre. Kb. 3 méter mélyen kellett alapvetQ búvárkészségekrQl tanúbizonyságot tenni, mint maszk
víztelenítése, regulátor kivétele és visszatétele, illetve lebegQképesség szabályozása. Annyira a feladatokra
koncentráltunk, hogy a játékos fókáknak nagyon igyekezniük kellett a közelünkbe férkQzni. Ez a hely
még a fregattmadarak miatt is emlékezetes maradt. Ezek azok, amik fel tudják fújni a piros tokájukat,
láttunk is párat.
A következQ helyszín a Kicker Rock, itteni nevén Leon Dormido, mivel alvó oroszlánra emlékeztet.

Ez egy kettéhasadt tufakúp, nagyon látványos. A hasadékon át lehet úszni – itt volt az elsQ merülés.
Nekem már volt gondom búvárkodástól, ezért óvatosságból csak egy merülést vállaltam, és erre a második
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helyszínt szemeltem ki. Itt az elsQ alatt sznorkeleztem. Úgy is rengeteg színes halat láttam, teknQsöket,
és két cápát is: black tipped reef shark-ot.

De föntrQl inkább talán szemlélQ az ember, palackkal viszont egy idQre része ennek a világnak. Bálinték
nagyon szépet merültek,

rengeteg hallal, cápákkal,
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és a tengerfenéken még alvó teknQsöket is találtak. Kb. 21 méteren voltak, ez egy kicsit több, mint amit
terveztek.

Miután feljöttek, Bálintnak erQs fejfájása lett, ami csak nem akart múlni. Pihenésképp az ebédet egy
közeli kis homokos strandon költöttük el. Itt aranyos, érdeklQdQ Darwin pintyek ugráltak minket körbe.
Kiváncsiságból picit megcsipkedték a talpamat, és Bálintét is megcsipkedték volna, ha el nem ijeszti Qket
egy levegQbe rúgással... amit persze nem nekik szánt, hanem a csípQs böglyöknek. Mindenesetre így ért
véget a pinty-ember barátság. Mint a pinty.

Sokat beszélgettünk egy kedves kanadai párral, Jillel és Charlesszal. Pk már két hete járják Galapagost,
már minden állatot láttak – és néhány beteg példányt meg is vizsgáltak, hiszen Jill állatorvos, Charles
pedig sima orvos.

A második merülésre visszatértünk a Kicker Rockhoz, csak most a külsQ széléhez, ahol több száz méter
mély a víz. Ez alkalommal Bálint döntött a sznorkelezés mellett, mivel a feje csak tiszta oxigén lélegzésére
javult, arra viszont szerencsére jelentQsen. Nem járt rosszul, mert szabad tüdQvel találkozott egy csapat
rajzó gömbhallal, rajzó cápákkal, egy nagyobbhoz közel is úszott.
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Eközben én egy igen jó súlyban levQ dive masterrel merültem a függQleges fal mentén. Ez volt elsQ
tengeri merülésem, nagyon érdekes volt és nehéz is, mivel a hullámzás folyamatosan fel-alá dobál semleges
lebegQképesség mellett is.

Ez különösen látványos egy fal mellett. A legszebb az volt, amikor egy hatalmas raj csíkos hal közé
keveredtünk. Sötét felhQt alkottak, amit csak néha szakított meg egy-egy sárga uszonyú nagy hal. Egy
ízben Qk rohantak felém, mert a másik oldalról valami megijesztette Qket. Úsztunk teknQsökkel is, így
külön élmény, hogy minden irányból a semmiben lebeg Q is és én is. Ivan, a dive master tapasztalt szeme
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kiszúrt egy korallok között rejtQzQ korallnak kinézQ narancssárga frog fisht. Alattunk elúszott egy újabb
cápa, ez itt a dolgok rendje.
Végül a nap végén még a klubban beszélgettünk az egyik dive masterrel, miközben Bálint a maradék
oxigénadagját inhalálta, majd ha már ott voltunk, én is szívtam egy keveset. Mindketten jól felpörögtünk
tQle :) Remekül esett a seafood vacsora, szép napunk volt!
Mindeközben Tamás és Bertrand a hajós teendQk befejeztével ellátogattak La Loberiara, ahol Bertrand
egy öreg parkQr bátorítására nem átallott megfogni és felemelni egy szegény vízi teknQst. A teki nem volt
felkészülve ilyen arcátlan támadásra, és nagy csapkodásba kezdett. De persze nem esett bántódása, és a
partszakasz továbbra is békés teknQsöktQl, fókáktól és vízi iguánáktól hemzseg.
Este összepakoltunk, elbúcsúzkodtunk, és megrendeltük a vízi taxit másnap reggel 5:50-re, ami majd
kivisz minket a kompunkhoz. A mi Norvikos kalandunk egyelQre véget ér. Rengeteg élménnyel lettünk
gazdagabbak, köszönjük Tamásnak ezt a két és fél hónapot és sok sikert kívánunk a további úton!
Judit

Hajónapló, 2013.06.15, Galapagos, 272-ik nap (2013-06-18 04:20)
Judit és Bálint szombaton a nagyon korai hét órás komppal mentek Santa Cruzra. Az indulásuk villámgyors
volt, mert kicsit elaludtak. Ezzel számukra véget ért a bQ két hónapos kalandozás a Norvikkal, élményeikrQl
naponta beszámoltak a naplóban. Kellemes volt az együtt töltött nem kevés idQ, élveztem a sokkal
fiatalabb generáció világlátásába való bepillantást. Mostantól viszont nincs kire hárítani a naplóírás nem
kis feladatát, következzék hát a napló az én szemüvegemen keresztül.
Kiegészítésül Juditék naplójához a galapagosi adminisztrációról. A kilépésünkhöz újabb pecsét kellet az
Immigration-tól, amiért Paulonak újabb 15 $ +taxit fizettünk. KésQbb találkoztam vele a városban és
megint kért 15 $-t a kikötQ kapitánysági papírért. EttQl kezdve Paulot a 15 $-os embernek hívtuk, aki
ugyan elintézett több dolgot, de nem igazán az ügynöki tevékenység kapcsán. A kikötQ kapitányi papírt
végül mi elintéztük és semmit nem kellett fizetni érte, sQt a kikötQ kapitány a kocsiján elvitt minket a
La Loberia öbölhöz, ahol Bertrand-al mi is megcsodálhattuk a fókákkal tengeri teknQsökkel és a legfQbb
atrakció a fekete tengeri iguanákkal teli öböl mesés élQvilágát. Még a kiléptetéshez tartozik, nem kaptunk
crew listet, állítólag Qk soha nem adnak, igaz a panamai kiléptetésünkre is csak az volt írva, négy fQ.
Azért én nem akarok MarquesasrQl visszajönni crew listért, ezért a hajón nyomtattunk egyet és másnap
Bertrand lepecsételtette. Bertrand, aki két éve utazik a térségben mondta, itt több helyen nincs crew
list, hát ez már egy nagyon más világ. Viszont a hajófelszerelésünket végigkérdezték.
Visszatérnék a hajózási infókra. Az ügynököt láthatólag nem lehet kikerülni, 150 körüli dollárt kérnek,
mi 80-ra alkudtuk, infoink szerint a minimum 70 $. A másik érdekesség a tankolás. Két ár van , ezt
tudtam Csák Attiláék naplójából, de az nem derült ki, hogy nincs tankoló állomás. Ha megvan a kikötQ
kapitányságról az engedély, kimehetsz a kannáiddal a kútra taxival, majd vissza annyiszor míg tele
nincs a hajó, vagy megunod, a Norvikba a tartalékkal együtt több mint 800l fér. Ha a helyiektQl kérsz
segítséget, Qk kiszállítják, átfejtik és hosszas alkudozással ki lehet harcolni 25 % árengedmény a turista
árból. Rábízom az olvasóra, melyik az általános megoldás.
Élelmiszer utánpótlási tapasztalatok. Panamában viszonylag jól feltöltöttük a hajót, de fQleg a romlandó
dolgokat itt pótoltuk. Ebbe nem tartozik bele a bor, sör, rum, ami itt már kétszeres ára a panamainak.
Viszont nagy meglepetésként van 3 literes nagyon dús buborékos víz 2 $-ért, vettem is 15 palackkal. A
tojás, helyi zöldség nagyon olcsó, az alapélelmiszer is megfizethetQ, de nagyon szegényes a választék. A
taxi szintén olcsó, a piacról a 100kg cuccal 1 $-ért vitt a mólóhoz.
Ez a bevásárlás már a mai nap feladata volt, mindennek a megmosása, elraktározása, a hajó algátlanítása,
utolsó netezés a parton, nem is folytatom, a lényeg:a hajónak csak a fontos jobb oldalával végzett Bertrand,
az útközben a vízbQl kiemelkedQ bal oldalnak csak a felével (algátlanítás) és az indulást elhalasztottuk
vasárnap kora reggelre.
—–
At 2013.06.17. 21:03 (utc) our position was 02°15.47’S 091°42.41’W
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Hajónapló , 2013.06.16 , Csendes - óceáni átkelés (1. nap), 273-ik nap (2013-06-18 04:26)
Indulás az eddigi leghosszabb szakaszra, Marquesas 3070tmf az úttervezQ program szerint.
Ötre húztam az ébresztQt, de fél ötkor már talpon voltam. Hatkor pirkad, ekkor Bertrand is felkelt, neki
még rövidebb volt az éjszaka. Még egy nap kellene a felkészüléshez, de az indulást nem halaszthatjuk
tovább. Júl. 14-16.-án a francia nemzeti ünnep napján Fr.Polinéziában nemzeti fesztivált tartanak, ezt
látnunk kell. Egyéb nyomós okunk is van a sietségre, így hat óra ötven perckor felszedtük a horgonyt és
irány Marquesas. A kedvezQ szélben gyorsan vitorlát bontottunk és kipróbáltuk a pénteken kicserélt új
tengelyféket. Ez egy Lada tárcsafék a csigatengelyre szerelve, aminek a feladata megállítani a tengelyt
vitorlázás közben, hogy ne kopjanak a csapágyak. A Norviknak hidraulikus a váltója, így ha a motor nem
jár, sebességbe téve is forog a csigatengely menetben. Látszólag minden körülmény optimális volt, az egy
szelet leszámítva, ami egyre csökkent, így elQször motorláztunk, majd csak motoroztunk. A motortérbQl
áradó égett szag rossz elQjel, de a lépcsQfeljárót felnyitva meghqlt bennem a vér. A tengelyfék, mint egy
tüzet okádó sárkány izzott és lövellte a lángot. Azonnal lekapcsoltam a hajtást, a motort hagytam járni
a hqtés miatt és kirántottuk a génuát, hogy valamennyire irányítani lehessen a hajót. A fQfékhenger
csavarját kintebb tekerve azonnal rájöttem mi okozta a hibát. Az új fék kicsit súrlódott, ezzel hQt termelt
és felmelegítette a benne levQ fékolajat, ami miatt megnQtt a rendszerben a nyomás, mivel a fQfékhenger
menete önzáró. Így a fék egyre jobban zárt erQsítve az egész folyamatot. Annyira forró volt minden,
hogy biztos voltam benne elszállt az egész fékrendszer. A szerencse megint mellém szegQdött, mert este
tízkor mire valamennyire kihqlt a féknyereg és lemásztam a motortérbe kiszerelni, még egy próbát tettem
és csodák csodája mqködött. Persze éjjel fél óránként ellenQriztük, de minden rendben. Az elQdje is jól
mqködött, de kapott egy kis tengervizet, ami nem tett jót neki. A cseredarabot Kati küldte Panamába,
mivel itt a Lada nem igazán népautó, ezért különösen sajnáltam volna, ha ilyen rövid életq. Ilyen
elQzmények után persze rövid lett a pihenQidQ, de ez eddig minden hosszabb utam elsQ éjszakáján így
volt. Az eddigi szokásom szerint megint bevállaltam a kutyaQrséget, Bertrand van nyolctól kettQig, én
kettQtQl nyolcig. Így a Földközi-tenger óta szinte minden naplementét és napfelkeltét láttam.
—–
At 2013.06.18. 1:00 (utc) our position was 02°28.11’S 092°04.74’W

Hajónapló , 2013.06.17 , Csendes – óceáni átkelés (2. nap), 274-ik nap (2013-06-18 04:34)
Úton.
Délután három óra, hajóidQ szerint. Bertrand alszik, én az elmaradt naplókat igyekszem pótolni. A
szokásos indulási problémák után ragyogó szélben a Norvik repül. Teljes vitorlázattal (grosz, génua,
gib) a 30 tonnás hajó 6-7 csomóval repül Marquesas felé. Az autopilot, lekopogom két napja rendben
dolgozik, csak ébresztQnek kormányzunk kézzel. A hajó belül nagyon csendes a szórt purhab szigetelésnek köszönhetQen. EbbQl az idilli hangulatból helikopter zaj riasztott. Egy mentQhelikopter kQrözött
felettünk, egész közelre szállt,jól láttam a pilóta és kisérQ arcát, mire intettem nekik a teljes vitorlázattal
gyönyörqen sikló hajó fedélzetérQl, hogy minden OK és visszaintegetve elrepültek. Ezzel a kis intermezzoval döbbentem rá, hogy mostantól végleg elszakadtunk a szárazföldtQl és sok ezer kilométeren át csak
magunkra számíthatunk. Szerencsére ez a tudat most sem, mint az Atlanti átkelésen sem nyomasztott
egy pillanatig sem.
A nap elQzQ történései. Nagyon fáradtan vettem át az Qrséget két órakor. Négy óra pihenQidQm volt,
ebbQl aludtam hármat felfelé kerekítve. Szinte semmi szél, motorozunk délnek, meg kell találni a passzátot.
Kávét se volt kedvem csinálni, viszont néhány pohár colától egész jól összeszedtem magam. A motorféket
félóránként ellenQriztem, látszólag minden rendben, bekopott. Pirkadatkor jött egy kis frissülés, ami
egyre erQteljesebb lett. Éjjel korom sötét volt, a hajnal is borus, de ahogy kivilágosodott felhúztam a
groszt és kiengedtem a génuát. Ilyenkor a motor leállítása mindig különös öröm, a hajó zajtalanul és
sokkal stabilabban siklik. Bertrand nyolckor mosolyogva jelent meg a feljárón, nyugtázva jó irányba
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jó sebességgel vitorlázunk. A váltás után próbáltam aludni, de nem nagyon ment, közben a szél is
ellustult, motort kellett indítanom, viszont Bertrand nagyon kedvemre való ebédet fQzött. Ezalatt kezdett
visszatérni a szél, megcsináltam a gibhez a runnert és innentQl teljes vitorlázat alatt ficánkol a Norvik.
Meg kell mondjam, egyre kezesebb, összeszoktunk. Remélem a szél kitart éjjel is, de ez már a holnapi
hajónapló.
Poz.:UTC:12:00. Jún.17. Lat.:01°41,4’S Lon091°04,93’W.Tényleges út:104tmf(23 óra alatt).

Csatlakozási lehetQségek a Norvik hajóhoz! (2013-06-18 04:48)
Megkezdtem életem egyik legnagyobb kihívását a Csendes óceáni átkelést!
Hozzám csatlakozni legközelebb már csak itt tudtok:
- Tahiti – Rarotonga szeptember közepétQl
- Rarotonga – Tonga – Új-Zéland október közepétQl november közepéig
A Norvikhoz való csatlakozáshoz fogynak a lehetQségek!
Ne hagyjátok ki!
TT

Hajónapló , 2013.06.18 , Csendes – óceáni átkelés (3. nap), 275-ik nap (2013-06-23 09:33)
Gyönyörq doradot fogtunk.
Ne szaladjunk az események elé, mert a mai nap vitorlázása arról szólt, ahogy a kedvesünket rá lehet
beszélni, milyen jó dolog is ez. Tegnap óta 10-19csomós délkeleti szélben, lágy hullámokon siklunk
Marquesas felé. Bertrand Qrségén még a lenyugvó félholdban gyönyörködhetett, nekem már ”csak” a
sziporkázó csillagokkal teli déli égbolt jutott. Hajnalban volt még egy kis felhQsödés, de délelQtre kisütött
a Nap és az összes felhQfoszlányt is elkergette. Csodálatos kék ég alatt siklunk a kék óceánon. A kezdeti
mqszaki problémák eltörpülnek a vitorlázási élmény mellett. Persze itt mindig hozzáteszem, nagyon
sietünk Marquesas-re. Az ideális körülmények is segítettek, hogy a hajón gyorsan beállt a rendszer a
feladatok elvégzésében. Végre tudtam öt órát aludni folyamatosan, semmi mqszaki probléma nem volt
és nagyon jól haladunk. A reggelig megtett napi távunk 143.7tmf, ami 5,99 csomós átlagsebesség. Persze
ebben segít egy kedvezQ áramlás is, de a teljesítménnyel így is elégedett vagyok. Prségem végeztével jót
reggeliztem és egy kis pihenQt engedélyeztem magamnak. SzendergésembQl Bertrand kiáltása ébresztett:
Tamas I think fish. Pizsamában kiszaladtam a fedélzetre, ahol társam már fárasztotta a halat. A
halfogáshoz már minden elQ van készítve, csak gyorsan átöltöztem, ami egy rövidnadrágot jelent és közös
erQvel kifogtuk a 60cm-es doradot. Gyönyörq színes hal volt, amíg meg nem öltük, ekkor pillanatok
alatt semlegessé válik a színe. Halunk ugyanolyan hosszú volt, mint az elQzQleg fogott tonhal, de sokkal
”sportosabb”, így fele olyan súlyú, de kettQnknek két napra elég lesz. A doradot délben fogtuk, egy
óra alatt feldolgoztuk, közben Bertrand készítette a mai ebédet, sült marhaszelet hagymás szósszal,
köretként tepsis karfiolos krumpli besamel mártással. Azt hiszem nem árulok el titkot, felséges lett.
Az Atlanti átkelésen is szóvá tették barátaim a gasztronómiai beszámolóinkat, de hát ott is kitqnQ
konyha volt, most pedig a francia konyha legkitqnQbb ízeit élvezzük. Nem véletlen a jelzQ, Bertrand lyoni,
elmondása szerint ez hazájának gasztronómiai fQvárosa, ezt Viktor fiam is megerQsítette családunk mqértQ
konyhaspecialistája. Persze kihasználom a lehetQséget és próbálom ellesni a mesterfogásokat, melyek
jó részét Bertrand a nagymamájától tanulta.Nagyon jólesQ érzés, hogy az utánunk jövQ generációk is
igénylik ezeket az évszázadok alatt kifinomult hagyományokat. Holnap tehát halmenü lesz, trmészetesen
fehér borral, a mai fogáshoz vörösbort bontottunk.
Pár szót még a hajózásról. A Galapagos-Marquesas átkelés a pilot könyvek szerint május és augusztus
között az egyik legkellemesebb passage. Ezt az elsQ két napunk igazolta, remélem a folytatás is hasonló
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lesz. Bertrandban nagyon jó hajóstársat találtam, Q a második külföldi társam, sajnálom, hogy nem
tudom megosztani több honfitársammal ezeket a feledhetetlen élményeket, melyekre nem minden nap van
alkalom. Viszont a nemzetközi legénység határozottan színesíti az utazás élményeit,segíti a kapcsolatok
szélesítését.
Még egy pillanatjelentés. Délután fél öt, B. alszik, a tenger szerencsére melegszik, 19,8°C, a levegQ 24°C,
szél 16csomo, DK.-i, sebesség 6,8csomó,a Nap ragyogóan süt, kezdem megszokni, hogy északon jár,a
hangulatom kitqnQ, mindannak ellenére, hogy az eléggé elzsírosodott kinti grillsütQt ma még meg fogom
takarítani (már elkezdtem).
Poz.:UTC:12:00.Lat.:03°03,7’S Lon.:092°59,8’W.Tényleges megtett táv.:143,7tmf, átlag seb.:5,99 csomó.
—–
At 2013.06.18. 23:13 (utc) our position was 03°30.88’S 094°02.54’W

Hajónapló , 2013.06.19 , Csendes – óceáni átkelés (4. nap), 276-ik nap (2013-06-24 07:15)
A mai nap mottója az is lehetne, nincs minden nap habos torta. Az éjszakai Qrségben Bertrand még élvezte
az egyre erQsödQ szélben az önfeledt száguldást teljes vitorlázat alatt, de a két órás Qrségváltáskor a jibbet
be kellett vennünk és a génuát is reffeltük. Akkor még azt hittem ez elég lesz, de a szél idQnként már 26
csomóra erQsödött, így fél óra múlva a grószt is az egyes reffre csökkentettük. Szegény Bertrand szinte le se
feküdt, már jönnie kellett vissza a reff miatt. Éjjel tovább tartott a száguldás, de sajnos a hullámok egyre
nQttek, ráadásul szélerQsödéskor rövidebbek, tarajosak, így a menet egyre kellemetlenebb lett. Nyolckor
leadtam az Qrségem, de én se sokat pihenhettem, mert a szél közel 30 csomóra erQsödött, meg kellett
csinálni a második reffet. A hullámvölgybQl már rég nem látszik a horizont, pedig a szemmagasságom
2,5m a víz felett. Ráadásul jellemzQen az egész átkelés alatt a hullámokat a hajó bal oldalán hátulról kb
45°-os szögben kapjuk, ami folyamatosan kiforgatja a hajót, úgynevezett rollázó mozgással, így a pilotot
nem is használjuk, viszont a kormányosnak észnél kell lenni. Közben jól megéheztünk, ebédre Bertrand
egy csodasültet készített a tegnap fogott doradaból. Sajnos a mailjainkat, így a naplót se tudjuk napok
óta elküldeni,mert lassan kiértünk az eddig mqködö floridai rádióállomásunk hatósugarából és még nem
sikerült új adót találnom a körzetben.
Így a nap munkásan telt, de kárpótolt minket a hátralevQ távolság gyors csökkenése.
Azzal kezdtem a mai naplót, nincs minden nap habos torta, de ekkor még fogalmunk se volt arról, holnap
jön csak a fekete leves.
Poz.:UTC:12:00.Lat.:03°56,777’SLon.:95œ-15,130’W.Tényleges táv.:142.4tmf.

Hajónapló , 2013.06.20 , Csendes – óceáni átkelés (5. nap), 277-ik nap (2013-06-24 13:03)
Igazán kellemes idQben vettem át kettQkor az Qrséget. A szél csendesedett, a hullámok észrevehetQen
csökkentek. A Norvik könnyedén siklott a holdfényes éjszakában, nekem ténylegesen csak a figyelQszolgálat
feladata jutott. Négykor a plotter és a pilotkijelzQ együtt sípol riasztást, a szöveg: pilotdrive stopped.
Ez nem jó jel, de már megszoktam, a pilot megint sztrájkol. Sajnos késQbb se állt munkába, gondoltam
Qrségváltás után megnézem. Gyors reggeli után kipakolás a kormánytér feletti rakodórészbQl, ez konkrétan
kb. 200l palackozott ásványvizet jelentett. Végre a pilotmotorhoz jutottam, a szénkefék ellenQrzésével
kezdtem, ezzel volt utoljára is problémám. Most a pozitív pólusú szénkefe rugója égett el, gyorsan
kicseréltem, gondolva ezzel megoldottam a dolgot. Gyors próba, a pilot továbbra sem mqködik. Egész
nap szereltünk, próbáltuk életre kelteni pilotunkat, de semmi eredmény, helyesebben mi holtfáradtak
lettünk. Sajnos a munkába így belefeledkezvén szinte semmit nem ettünk egész nap, ráadásul ez a nap
egy órával nekünk hosszabb is, mert átléptünk egy újabb idQzónába és a hajóidQt is ennek megfelelQen
egy órával visszább állítottuk. A szél viszont továbbra is kedvezQ volt, Eol meghálálta a neki ajánlott
nedqt.
Poz.:UTC.:12:00. Lat.: 04°21S Lon.: 097°28,6W Tényleges megtett táv.: 140,4tmf.
—–
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Hajónapló , 2013.06.21 , Csendes – óceáni átkelés (6. nap), 278-ik nap (2013-06-24 13:08)
Elhatároztuk, ma csak pihenünk a tegnapi nap hiábavaló megpróbáltatásai után. Persze a szükség itt is
közbeszólt, mégpedig szó szerint, mert a WC szennyvíztartálya megint túlteltséget jelzett. Sajnos a WCbe néhány hete nem odavaló anyag is került, azóta egyre nehezebb az ürítése. Ezt a nem igazán kapitányi
feladatot felvállalva a reggeli Qrségleadásom után mondhatni igen lelkesen láttam e nemes feladathoz.
A tartály felülrQl való ürítésében már sok éves gyakorlatom van, de a dugulást az alsó könyökcsQben
megfelelQ vegyszer híján nem tudtam megszüntetni. A horgonyzóhelyen alulról majd megpróbálom
kimosni, ha odajutunk, addig marad az idQszakos felülrQl ürítés. Aki nem hajózott még, annak túlzottnak
tqnik a témáról való részletes beszámoló, de rendszeresen hajózó sorstársaim megerQsíthetik, mennyire
általánosan elQforduló probléma a WC és az autopilot meghibásodás. Nekem most egyszerre jutott
ki mindkettQ. Végül e félsikert elkönyvelve, jobb híján még egy kis ecetet öntöttem a tartályba, ha
jobb nem is lesz, talán nem árt.Karbantartói szerepkörömbQl kormányosiba váltva, Bertrand végre
az ebédkészítésre koncentrálhatott. A dorada második részéhez hagymás paradicsomos sült krumplit
készített, óriásit kajáltunk, már ránk fért. Délutánra a szél kezdett befordulni keletre, lassan teljesen
keleti lett, ezért felszereltük a spibaumot, felkészülve a hátszelezésre. Persze most, hogy nincs pilotunk, ez
a kitámasztott génuát jelenti, spinakkaerezni valószínq nem tudunk. Este átálltunk a génuára, lassabban,
de jó irányba haladunk, ráadásul ezt az esetleges szélerQsödéskor éjszaka egy ember is be tudja reffelni
még pilot nélkül is, nem kell a társát felkeltse, nagyon szükségünk van az alvásra. Este végre van mqködQ
rádiókapcsolatunk a Pactor modemmel, így egy naplót és néhány e-mailt eltudok küldeni és friss grib
file-t is tudok kérni.
Poz.:UTC.:12:00 Lat.:04°51,8’S Lon.:99°44,4’W Tényleges megtett táv.:142,7tmf.
—–

Hajónapló , 2013.06.22 , Csendes – óceáni átkelés (7. nap), 279-ik nap (2013-06-24 13:17)
Az éjszakai 10-12 csomós szél hajnalra erQsödött és a keletibQl kezdet visszafordulni a nekünk kedvezQbb
dél-keleti irányba. Nem volt szívem társamat felkelteni a vitorlacseréhez, inkább bevállaltam a lassabb
hátszelezést a reggeli Qrségváltásig. Így nyolc után kezdtünk a vitorlacseréhez, ami a tervezettnél lassabban
sikerült, de Bertrand elég fáradtan ébredt és még álmos is volt, de szokása szerint most is vidám, majd
a következQ gyorsabb lesz mondta örök optimizmusával. Az átszereléskor vettük észre, hogy a kettes
reff kötele elszakadt, érthetetlen módon nem a terheléskor, hanem a kiengedésekor, de lehet már csak a
szentlélek tartotta. Ez elég nagy baj, mert igaz nagyon ötletes a Selden egyköteles reffje, de a cseréje
annál komplikáltabb, lehet ez a munka is a megérkezés utánra marad, addig megelégszünk az egyes
és a hármas reffel. Az idQ viszont ragyogó a szószerinti értelemben, így a napelemek délutánra 100
%-ra feltöltötték a nem kis akku bankot /1200Ah kapacitás + vészakku/.Pihentebbek lévén megint
nekiláttunk akkut problémánk megoldásának a pilot motor diagnosztikának. Felváltva kormányoztunk
és szereltünk, végül a motort darabjaira szedve szint minden porcikáját megvizsgáltuk. Sajnos semmi
eredmény, helyesebben kezdem elfogadni, hogy a motor zárlatos, vagy menetszakadásos. Ez nagyon rossz
hír, mert Hiva Oa még több mint 2100 tmf és innen felváltva kell kormányoznunk. Ma még a billegésben
valami a fQkapcsoló táblán a navigációs számítógépet is lekapcsolta, amin az Open CPN program logolja
az utunkat, szerencsére én UTC 12-kor lerakok egy waypointot, így a poziciót és a megtett távot vissza
tudjuk nézni. A hozzáértQk számára ebbQl kiderül, hogy a hajónapló vezetés eme elektronikus módjára
váltottunk, de ez úton is mondok köszönetet a Vass Tibortól Járai Tomi közremqködésével kapott igazán
színvonalas yacht naplókért. A pilotmotor szerelésnek és hiányának a napi teljesítményben erezzük
hatását, ráadásul a sikerélmények teljes hiánya sincs rám jó hatással. Holnap vasárnap, elhatároztuk,
nem foglalkozunk a pilot javítással, csak pihenés és étkezés a program.
Poz.:UTC:12:00 Lat.:05°25,4’S Lon.:101°43,699’W Tényleges táv.:121.2tmf.
—–
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Hajónapló , 2013.06.23 , Csendes – óceáni átkelés (8. nap), 280-ik nap (2013-06-24 13:29)
Elég vad dolgokat álmodtam, egy prodüsszeia szerq álmot, ahol a bolygónkra való hazajutásért
küzdöttünk. A két órás váltásom elQtt tíz perccel ébredtem és megnyugodva konstatáltam, hogy a
most már csak mintegy 4000 km-re levQ Marquesas szigetekig kell eljutnom. KettQtQl a szél kezdett
élénkülni és a kedvezQ dél-keleti irányba fordulni. Így UTC 12.00-ig, ami hajóidQ szerint most reggel öt
óra sikerült feljavítanom a napi átlagot megint öt csomó fölé. A telihold ekkor ment le elQttem átadva
helyét a hátam mögött feljövQ Napnak. Gyönyörq éjszaka volt és különleges napkelte, szinte végig olvasni
lehetett olyan világos volt. Bertrand el is felejtette felkapcsolni a navigációs világítást, én kapcsoltam
fel kettQkor, bár a láthatóság miatt erre vajmi kevés szükség volt, de hát a szabály az szabály. Erre a
gyönyörq napsütéses idQre társam nem nagyon akart felébredni, többször leszóltam neki a VHF rádió
IC funkciója segítségével. Végül szokásos jókedvével mosolyogva megjelent a kabinfeljárón, átvéve az
Qrséget. Reggeli után hívtam Norbertet, Q és Horváth Gábor barátom teljes gQzzel azon igyekeznek, hogy
Fr.Polinéziába eljusson hozzám egy erQsebb pilot, ami valószínüleg 24V-os lesz. A hozzáértQknek írom,
ez nem két 12V-os aksi sorba kapcsolásáról szól, de Gáborék eddig minden problémát megoldottak, a
mostani se lesz kivétel. Norbi a beszélgetésünk végén szomorú hírt közölt, meghalt Sietske a mindig
vidám, mosolygó, holland kislány barátunk. P Viktor fiam elQtt volt cserediák Bobéknál az USA-ban.
Májusban volt az esküvQje, 33 éves volt. 2000- óta ismerjük, számtalanszor vendégeskedett nálunk, Katit
télen is meglátogatta. A hír teljesen megrázott, elsirattam, gondolataimban újra lejátszódott a sok közös
program és nem tudtam kiverni a fejembQl a gondolatot, miért ilyen fiatalon...?A déli váltás után jólesett
egyedül maradnom a kormánynál gondolataimmal a sziporkázó Csendes-óceánon.
Bertrand megint kitett magáért, igazi ünnepi ebédet készített az idQnként 30°-ra megdQlQ ugráló
konyhában, krumplis marhahússzeletekkel töltött tepsis paradicsom és paprika rizs körettel volt a menü.
HajóidQ szerint hétkor megismétlQdött a hajnali csoda, de most a Nap fiú búcsúzott a kicsit szégyenlQsen
egy felhQpamacs mögött felkelQ Hold lánytól. A mai napló vége ilyen érzelgQsre sikerült, de hát szomorú
a szívem.
At 2013.06.23. 19:49 (utc) our position was 05°56.77’S 104°27.02’W —–

Hajónapló , 2013.06.24 , Csendes – óceáni átkelés (9. nap), 281-ik nap (2013-06-27 06:19)
A hajnal hasonlóan káprázatos volt, mint tegnap, megismétlQdött a csoda.Az idQjárásra nem lehet
panaszunk, ragyogó ég, 25-26°C, 15 csomó körüli DK-i szél. A váltás megint csúszott kicsit a tegnapi
rádiózás miatt. A pilot miatt mindenre kevés idQ jut, így így a horgászatot is begyorsítottuk.9-kor kitettük
a horgot, öt perc alatt fogtunk egy doradot, most sül a tepsiben. A tegnapi naplóból kimaradt, 18:15-kor
egy korty rummal ünnepeltük, hogy a hátralevQ táv 2000 tmf alá csökkent.
Holnap próbálok bQvebben írni.
Poz.:UTC:12:00. Lat.:06°02,8’S Lon.:107°56,5’W Tényleges táv.:132,8tmf.
—–

Hajónapló , 2013.06.25 , Csendes – óceáni átkelés (10.

nap), 282-ik nap

(2013-06-27 06:23)

Bár csökkent a szél, UTC12:00.- ig, ez hajóidQ szerint hajnali öt óra, jó tempóban és irányban haladtunk.
A napi megtett táv 137.9tmf. Sajnos innen a szél nemcsak gyengült, 12-13 csomóra, de befordult keletre,
-ez várható volt- és ezt a slup vitorlázatú hajók a normál vitorlázattal nem igazán kedvelik. Hátszelezésre
még nem akarok átállni, bízom a szélerQsödésben és ezzel együtt a déliesbe fordulásával. Persze ez most
tényleg csak egy feltételezés, mert megint nincs két napja rádió kapcsolatunk, így a grib-et sem tudom
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letölteni. Ma kicsit felhQsebb volt, mint eddig és a gyenge szélben küzdünk a tized mérföldekért. Az
autopilot motort még egy utolsó tesztnek vetjük alá holnap, de magamban már elfogadtam, hogy vége,
gyakoroljuk a tájolóra kormányzást. Ez persze elég nehézzé teszi az életünket, nagyon be kell osztani a
minimális szabadidQt. A pilotot, biztos meg fogom oldani a közeljövQben, de azt hiszem a túra végeztével
fogok csinálni egy szélkormányt. Egyre inkább azt látom, a többi hajós példáján is, hogy ez a sok
elektronikus kütyü megöli a hajózás élményét, mindig azon aggódhatsz, mi adja be a kulcsot. Ez nem
gond ahol megfelelQ szerviz van, de itt régóta nincs semmi, az óceánon meg végképp nincs.
A mai nap az alváshiányunk bepótlásával telt, így nem sok érdemlegesrQl nem tudok beszámolni. Tegnap
Bertrand a halfogás közben elvágta az ujját, így ma nem is horgásztunk, a tegnapi hal ma is kitartott,
finom volt. A WC tartály továbbra is el van dugulva, holnap megint nekiugrok a problémának, ill. a
megoldásának. Az egyre késQbb kelQ Hold már csak reggelente találkozik a Nap fiúval.
Reggeli Poz.:UTC:12:00.Lat.:06°31,4’S Lon.:108°12,1W. Tényleges megtett táv.:137,9tmf.
—–

Hajónapló , 2013.06.26 , Csendes – óceáni átkelés (11.

nap), 283-ik nap

(2013-06-28 07:17)

A szél várt déliesedése nem jött be, sQt egy kicsit északira is fordult idQnként. Így aztán reggelre jócskán
leestünk a rottáról, ráadásul a kedvezQ nyugati áramlatot is elvesztettük. Át kell állnunk hátszelezésre,
ha nem akarjuk végig krajcolni a hátralevQ 1700 mérföldet. Bár a hullámok valamelyest csökkentek, a
bárányok is eltqntek róla /a franciák így mondják a hullámtaréjt/, a 100 mm átmérQjü spibaumokat nem
egyemberes feladat felszerelni, ezért a szerelés másfél órájára le kellett állítani a hajót. Ez a következQ napi
teljesítményben behozhatatlan kiesés, amitQl nem lett igazán jó kedvem. Ezután Bertrand ebédet fQzött,
elQétel avokadó krémes kétszersült, fQfogás lencsefQzelék kolbászdarabkákkal. Ebéd után én áthúztam a
spinakkerrQl a genakkerre a 17m hosszú spizsákot. Ennyi elég is lett volna a testmozgásból, de a pilotmotor
nem hagy nyugodni minket, felváltva próbálkozunk lelket lehelni bele, nem sok sikerrel. Közben Norbert
fiam H. Gáborral folyamatosan konzultálva a Jefaval és a Raymarine-al egyeztetve rendelt egy komplet
és egy kuplung nélküli motort bízva abban ezt a meglévQ kuplungra rá tudom szerelni és így lesz egy
tartalék motorom is, de az erQsebb 24V-os. Remélem az elképzeléseink helyesek, mert a végszámla kezd
ilyesztQ méreteket ölteni. Közben a szél kezd délire visszafordulni, úgy látszik játékos kedvében van. A
szereléket most úgy állítottuk össze, hogy könnyen át tudunk állni az alapvitorlázatra, de túl fáradtak
voltunk a vitorlacseréhez. Este végre megint volt rádiókapcsolatunk, megjöttek a mailjaink, köztük a
grib és az elmaradt naplókat is el tudtam küldeni. Persze ez jó két órát elvett az alvásidQmbQl, de
Bertrand felajánlotta egy órával tovább marad, persze ennyivel késQbb is keltsem reggel kilenckor. Még
megbeszéltük, ha a szél tovább déliesedik, az éjszakai váltáskor átcseréljük a vitorlázatot.
Poz.:UTC12:00. Lat.:07°20,0’S Lon.:109°51,7’W.Tényleges megtett út:110,9tmf.

Hajónapló , 2013.06.27 , Csendes – óceáni átkelés (12.

nap), 284-ik nap

(2013-06-28 07:23)

Hajnali háromkor Bertrand ébresztett kellemesen mély álmomból, itt a váltásidQ. A körülményekhez
képest kipihentem magam, egy kis egészséges izomlázat érezve a tegnapi testmozgástól. A szél visszaállt
keletire, így nem kellett a vitorlázattal foglalkozni, sQt a nyugati segítQ áramlat is idQnként jelezte, itt
vagyok. UTC12:00-kor /ez hajóidQ 5:00/ a pozíció adatok rögzítésekor már csak azon izgultam, nehogy a
napi megtett távunk 100tmf alá essen. Szerencsére ez a szégyen nem esett meg, sQt a szél egyre élénkült
és az áramlat is egyre erQteljesebb lett. A levegQ és a víz is egyre melegebb, az éjszakák már kellemesek
és a víz is 22°C fölött van, több mint négy fokot emelkedve Galapagos óta. A Nap is ragyogóan süt, ami
a napelemek teljesítményén közvetlenül is leolvasható a digitális kijelzQrQl. Bertand szokásos jókedvqen
vette át az ügyeletet, de elQtte kirakta a horgot. Most óvatos voltam, mert a múltkori rekord gyors
kapásnál igencsak kapkodnom kellett az egyebek kézre adásánál, ezért elQre mindent kikészítettem a
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halpucoló ládától a kisbaltáig. Apropó, a halpucoló ládát Járai Tomi tanácsára az induláskor hoztam
a hajóra, megkímélve minket egy csomó kellemetlen cockpit takarítástól. A ládában öljük meg a halat
és az utolsó két alkalommal egy csepp vér sem ment a hajóra,csak a ládát kellett utána elmosni. Épp
le akartam írni, túlzott volt az óvatosság, mikor Bertrand kiálltott: fish-fish. Gyönyörq méretes dorada
akadt a horgunkra, de most a hal gyQzött.Már egész közel volt a hajóhoz, mikor sikerült meglépnie,
megmentve saját életét.Persze nemcsak ez az egy hal van az óceánban, így visszadobtuk a horgot.Fél
egykor vettem át a kormányzást és pontban egykor megint horgunkra akadt egy dorada. Ennek már nem
volt szerencséje és rövidesen a halpucoló ládában végezte.A gyönyörq 65cm hosszú példányt Bertrand
50 perc alatt feldolgozta, felét ma megsütjük tepsiben, a másik fele ment a hqtQbe holnapi vacsorának.
Közben elmesélte, hogy két éve mikor átjöttek az Atlanti-óceánon a horgászathoz mindannyian értettek,
de, hogy utána mit kell tenni a hallal csak homályos elképzeléseik voltak. Végül Q felvállalta a halhóhér
szerepet és láthatóan nagy gyakorlatra tett szert. Valamelyik nap én is megpróbálom. Délután még egy
utolsó kísérletet tettünk a pilottal, de gyakorlatilag biztos, hogy a motor javíthatatlan.Még Panamában
voltunk, mikor találkoztunk Ros-al és párjával,-Qket Colonban ismertük meg- és mesélték Galapagosra
félúton romlott el a pilotjuk, ezért visszafordultak, mivel a szállítás és beszerzés könnyebb Panamában,
mint a szigeteken. Ekkor nagyon sajnáltam Qket, persze nem gondoltam rövidesen a mi pilotunk is
bedobja a törülközQt.
Ma újabb idQzóna határhoz értünk, 112,5°W, így délben visszaállítottuk a hajó órát egy órával és így
várhatóan éjfél elQtt elérjük az átkelési távolság felét, azaz már ”csak” 1500tmf lesz hátra. Ezt a két órás
váltásnál megünnepeljük. Most megyek leváltani Bertrandt a kormánynál, hogy legújabb vacsora remekét
elkészíthesse.
A kokpitban meséltem Bertrandnak, több könyvben olvastam, hogy ezen a tengerszakaszon több yachtot
elsüllyesztettek a tompa orrú delfinek, mert a vadászterületükre illetéktelenül betolakodó ellenségnek
nézték és azt magyaráztam, ilyen támadás esetén mi a teendQ. Végül megegyeztünk abban, ugyan delfin
sincs, de a Norvik olyan erQs építésq acél hajó, amibe remélhetQleg e fenevadaknak az orra is beletörne.
A vacsorának remek illata kezd lenni, de megpróbálom elküldeni a mailokat, ha sikerül akkor a továbbiakról
a holnapi naplóban számolok be.
Poz.:UTC:12:00.Lat.:07°12,6’S.Lon.:111œ-35,3W.Tényleges megtett út:102,7tmf (ez most legalább ”jó”
irányba).

Hajónapló , 2013.06.28 , Csendes – óceáni átkelés (13.

nap), 285-ik nap

(2013-06-29 06:10)

Tegnap az e-mailok gyorsan elmentek és a legfrissebb grib file is megjött nyolc óra elQtt, így nem kellett
az amúgy is rövid alvásidQmbQl beáldozni a rádiózásra. A vacsora szokásosan kitqnQ lett, a mai napra is
jutott belQle ebédre, így ma csak egy zacskós levest fQzünk vacsira és holnapra marad a halfilé a hqtQbQl.
Számításunknak megfelelQen éjfél elQtt tíz perccel értünk utunk feléhez, a hátralevQ távolság 1500tmf.
KettQkor váltottam Bertrand-t a kormánynál és örömmel nyugtáztam, a szél az elQrejelzéseknek
megfelelQen erQsödik, a Norvik az egy szál kitámasztott génuával 6 csomó körüli átlaggal igyekszik
”jó” irányba. Sajnos a pilot hiányát nem csak az alváshiányunkon érezzük, hanem a napi teljesítményen
is. Sokkal kevesebb és óvatosabb vitorlaállítást csinálunk és a spinakkert sem merem használni, mert
B. eddig csak kis hajóval spinakkerozott, itt a doom 100 mm átmérQjq és a gyors együttdolgozáshoz
nyelvi nehézségeink is vannak. Bertrand közepes franciás angolja és az én gyengébb magyaros angolom
elég a napi kommunikációhoz, de gyors cselekvést igénylQ mqveletekhez valljuk be, kevés. Így aztán a
jelenlegi szakaszon jól használható spinakker a zsákban marad és nekünk meg kell elégednünk a kisebb
napi teljesítménnyel és a hajó erQsebb billegésével. Azért az eddigi teljesítménnyel meg lehetünk elégedve,
a reggeli Qrségváltásnál egy korty rummal ezt meg is ünnepeltük.
A jó szél egész nap kitartott, így a kormányzáson kívül ma az alváshiányunk kompenzálása volt a fQ
program. Én délelQtt , Bertrand délután aludt három órát.
Poz.:UTC.:12:00.Lat.:07°09,8’S Lon.:113°41,1’W.Tényleges megtett út:124,7tmf.
—–
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Hajónapló , 2013.06.29 , Csendes – óceáni átkelés (14.

BlogBook

nap), 286-ik nap

(2013-06-30 05:58)

Éjjel kettQkor túlságosan is csendesedQ szélben vettem át az Qrszolgálatot, ami most nálunk a folyamatos
kézi kormányzást jelenti. Sajnos a szél 10 csomó alá csökkent, ami a mostani vitorla állításunkkal 3,54csomó körüli sebességet jelent, ezzel jelentQsen lerontva a napi átlagunkat. Hajnali négy körül jött a
frissülés, így az egy szál kicsit reffelt génuával is ki tudtam csikarni az öt csomós sebességet, amit célul
tqztem ki az idQben való Hiva Oa-ra érkezéshez. A tegnapi alvás érezteti hatását, mert mikor reggel
nyolckor leadtam a szolit hat óra kormányzás után, még egész fittnek éreztem magam. Így bár a szél
folyamatosan erQsödött, reggeli után, -persze vehetjük ebédnek is- nekiláttam a jobb oldali spiboom
felszerelését befejezni. Az utolsó vitorla állításnál ezt már felakasztottuk a spikocsira, de a hozzávaló
kötelek és a beállítása hiányzott. Mondhatom egyedül megcsinálni az idQnként megint 4-5 méteres
hullámokon szörfözQ hajón, nem kis küzdelem. Mire elkészültem a szél idQnként a 20 csomót is elérte,
ezért a genakker helyett a jibet (belsö kis fok) feszítettem ki a boomra egy segédkötéllel külön megspanolva,
hogy ne lebegjen a hátsó él. A hajó valamivel gyorsabb lett és érezhetQen kiegyensúlyozottabb, ami
sokkal könnyebb kormányzást eredményez. Ráadásul a hajó sokkal jobban néz ki a két pillangó szárnnyal,
készítettem is néhány fotót. Az eredménnyel megelégedve úgy gondoltam megérdemlek egy kis pihenQt
és gyorsan elaludtam. Egy óra múlva dobbanásokra ébredten,-a kabinom a cocpit alatt van-, azt hittem
Bertrand hív a megbeszélt jellel, de kiderült téves volt a riassztás, csak két nagyobbacska hullám borította
fel társamat. Jót nevettünk a dolgon és, ha már felébredtem át is vettem a kormányzást, hogy B. a mai
ebédkölteményhez foghasson. Egyszerq de finom ételeket készít, ráadásul gyorsan és mindenen érezni a
kifinomult francia konyha ízét. Ma a hqtQben pihenQ halfilét készítette el paradicsomos spenótos körettel.
Desszertnek egy kis sajtot szoktunk enni, ami nagyon passzol az én ízlésemhez, mert az édes süteményeket
nem igazán kedvelem. A szél továbbra is 15 csomó fölött fúj, ráadásul az irány is majdnem tökéletes,
sQt az, mert az elQrejelzéseket figyelembe véve, nem szabad délebbre mennünk, mert 2-3 fokra tQlünk
igen erQs szeleket jósolnak. Óriási segítség, hogy a szél adatokat naponta le tudjuk tölteni, ezért mertem
bevállalni az elQzQ szakaszon a pilotkönyvek ajánlásától eltérQ útvonalat (az ajánlottól sokkal elQbb
jöttünk délre, ahová Qk változó szeleket prognosztizálnak, nekünk viszont kifújt délkeleti szelünk volt).
A napi sikereket megfejelve két hét után megborotválkoztam (az elromlott borotvám helyett találtam egy
újat), az immár 23°C-os tengervízzel megfürödtem, levágtam a körmöm (ehhez a hajón megtaláltam a
megfelelQ biztonságos helyet a lépcsQfeljárónak támaszkodva) és most megyek leváltani Bertrand-t, hogy
az éjszakai hat órás Qrsége elQtt tudjon kicsit aludni.
Poz.:UTC.:12:00.Lat.:07°5,43’S Lon.:115°47,0’W.Tényleges megtett táv:125,2tmf.
—–
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Hajónapló , 2013.06.30 , Csendes – óceáni átkelés (15.

nap), 287-ik nap

(2013-07-01 04:58)

Örömmel értesültem, hogy Gézáék, Rotorman, /www.rotorman.hu/ újra úton vannak. Tudom régóta
készülnek, remélem összefutunk megint. Utoljára budai otthonunkban találkoztunk velük októberben,
nagyon kevés volt az idQnk, Qk utaztak vissza Új-Zélandra, én is csak pár napot voltam otthon Mallorcáról.
c 2013 www.norvikinfo.com
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Géza rendkívül színvonalas honlapja adta az ötletet, hogy hasonlóval próbálkozzam. Kívánok nekik
jó szelet. Immár három magyar hajó van a Csendes-óceánon, mert tudomásom szerint Pataki Adrian
Attila nevq hajójával rövidesen szintén indul Fr.Polinéziába Panamából. Vele csak hajóstársaimnak
sikerült találkozni, de ezúton is köszönöm a genakkerhez adott karikát, ami a vitorlavarrónak nem volt.
Visszakanyarodva az idQben októberben sikerült találkoznom Csák Attilával is, akinek naplóját szintén
nagy élvezettel olvastam.
498

c 2013 www.norvikinfo.com

4.7. July

BlogBook

Személyes tanácsaival azóta is nagy segítségemre van utam során /80liter alatt a föld körül hajónapló/.
Be kell valljam, mindkét leírás kinyomtatva a hajón van és kitqnQ itinerként használom. Így aztán
októberben igazi cruiser hajós találkozó volt otthonunk. Ha már a cruiser hajósokat említettem folyamatos
kapcsolatot tartok Meder Áronnal és utólag is megtiszteltetés, hogy Görög Péter földkerülQ hajós még
Újpesten ellátogatott a Norvikra. Hajójára a Viktoriára Cresen volt szerencsém ellátogatni. Gál Józsit
szintén személyes ismerQsként tisztelem, hajójával a földkerülésre való indulásunk délelQttjén találkoztam
Losinjnál, a Privlaka csatornánál, de a legénység nem vett észre minket gondolom a sikeres átkelést
ünnepelték, míg mi az ellentétes oldalon vártunk a sorunkra. E kis kitérQ után térjünk vissza a Csendesóceánra.
A jib kihúzása jó döntésnek bizonyult, mert egyrészt a teljesítményünk is nQtt, de a kormányzás lényegesen
könnyebbé vált. Este sajnos a gribet nem tudtam letölteni, remélem ma sikerül, fQképp, hogy délen és
késQbb azt hiszem mögöttünk is elég komoly szélerQsödés várható. Ezt szeretnénk elkerülni, a jelenlegi
15-20 csomós szél könnyq kormányzást tesz lehetQvé, fQleg, hogy a hullámok nem nQnek háznyivá. Egész
jól kialakítottuk a napi ritmusunkat, ami azért elég feszes figyelembe véve a fejenkénti 12 óra kormányzást
nap, mint nap. Kis játék a számokkal. A Galapagos-Marquesas szakasz kb. 75 Balaton hossznak felel
meg, ebbQl naponta hármat teljesítünk, volt, hogy egy távot egyedül kormányoztunk végig. Kérdezem
ismertek-e olyan évek óta a Balatonon vitorlázót, aki ezt a távot még soha nem teljesítette egyszerre.
Senkit nem akarok megbántani az elQzQ példát csupán a méretek szemléltetése miatt hoztam. Visszatérve
a napi teendQkhöz. Igaz vasárnap van és ehhez nem méltó módón a WC tartály megint megtelt, melynek
fentrQl való ürítése az én ”szakértelmemet” igényli. Utána kis alvás, mindketten folyamatosan álmodunk
hasonlót, állandóan mennünk kell. Ez most így is van Marquesasig. Délután Bertrand az ellátmányt
leltározta ill. selejtezte. Közben talált két doboz chilei bort, amit én isteni jelnek véltem és az egyiket
azonnal felbontottuk. A hqtQnk kezd leapadni, így a 90 tojás is belefért, remélem kibírják, míg sorra
kerülnek. Ma sem horgászunk, mert meg kell enni a romlandó kajákat, lefóliázott kolbászok, fQtt disznóhús.
Az idQjárásra ma sem lehet panaszunk, hétágra süt a Nap, az aksik még mindig 63 %-on vannak, így
tölteni se kell Qket. A galapagosi indulásnál használtunk motort, azóta szint csak a vitorlaállításokhoz,
keveset aksi töltéshez. Remélem szinte teli tankkal érkezünk Hiva Oa-ra. Most megyek a kormánynál
leváltani Bertran-t, hogy mai vacsorakölteményét elkészíthesse.
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Poz,UTC:12:00.Lat.:07°03,1’S Lon.:118°00,0 W.Napi tényleges táv.:132tmf.
—–
Csák Attila (2013-07-01 11:07:05)
Szia Tamás! A nyers tojást tegyétek 1p re forró vízbe, akkor nem romlik meg. Kitartást a kormányzáshoz. Ez
kemény munka. Mi csak 3 napig csináltuk a Tempesten, de emlékszünk rá. Jó szelet, és jó autopilotot Attila

Hajónapló , 2013.07.01 , Csendes – óceáni átkelés (16.

nap), 288-ik nap

(2013-07-02 03:54)

Az utóbbi napokban minden nap jobb idQt futunk. Ez remélem , már jogosan ad okot bizakodásra a
kedvezQ érkezésre. A délrQl jövQ front hatását a hullámok növekedésén már éjféltQl megtapasztaltuk,
a hajóban egyre nagyobb a rend, mert ami nincs a helyén, elszáll. Mivel a gribeket csak kis területre
tudom letölteni a kis átviteli kapacitás miatt, Katitól kértem telefonos segítséget a várható kilátásokról.
Eszerint délután ér el minket a front széle és várhatóan ötödikéig 25 csomós szelünk lesz. Remélem a
nagyobb hullámok nem forgatják ki annyira a hajót, hogy a kormányzás sokkal fárasztóbb legyen. Cserébe
várhatóan gyorsabbak leszünk. A napi riportban a tényleges megtett távot szoktam jelezni, ami a napi
két waypoint közötti távolság, tehát kicsivel kevesebb, mint a ténylegesen levitorlázott út, de mivel elég
pontosan a megérkezési pont felé haladunk, alig kevesebb a cél felé esQ távolságnál/1-3 %/. Ezt azok
kedvéért írom, akik esetleg térképen is követik utunkat. Még egy dolog a távolságokhoz, mint szokásos a
mi utolsó waypointunk is kb. 35tmf-re van lerakva a horgonyzóhelytQl, mikor közeledünk pontosítunk,
amúgy is ki kell cserélnem a térképkártyát a plotterben. E hosszas elemzés után fontos bejelentés, ma
este remélhetQleg minél korábban, hogy közösen megünnepelhessük, átlépjük az 1000 tmf-es távot és
innentQl csak három jegyq szám jelenik meg a DTW (distance to waypoint) kijelzQn. 16 nap hajózás
után délelQtt láttunk egy hajót, igaz csak áttételesen, az AIS jelezte tQlünk hat mérföldre haladt elQttünk
észak felé. A civilizációnak ez volt az elsQ jele, mióta a mentQhelikopter elköszönt tQlünk a galapagosi
természetvédelmi terület határán. Persze a napi e-mailekkel és telefonokkal azért folyamatosan élvezzük
a civilizáció áldásait. A szél kellemes 20 csomó körüli, igyekszünk nappal is kicsit aludni, hogy az éjszakai
Qrségben lehetQleg végig fittek legyünk. Ma mindketten tudtunk nappal is aludni. Lassan itt a rádiózás
ideje, így körülbelül, mikor elmennek a mailjeink - hajóidQ szerint 19 óra- a vártnál korábban átlépjük az
1000tmf-es határt. Innen kis túlzással már csak egy ugrás...
Poz.:UTC.:12:00 Lat.:07°19,7’S Lon:120°13,9’W.Ténylegesen megtett táv.:134,9tmf.
—–

Hajónapló , 2013.07.02 , Csendes – óceáni átkelés (17.

nap), 289-ik nap

(2013-07-03 03:58)

Mit is írhatnék újat a csendes-óceáni átkelésünk tizenhatodik éjszakájáról. A vártnál továbbra is jobban
haladunk, tegnap este hajó idQ szerint 19:20-kor az érkezési pontunk kijelzQjén csupa kilences mutatta,
átléptük az 1000 mérföldes határt. Szokásosan egy korty rummal ünnepeltük, hálát adva Poszeidonnak
a tenger- és Eolnak a szél istenének. A gondviselQ a pilotunkat ugyan elvette, de cserébe jó széllel és
gyönyörq napsütéses idQvel ajándékozott meg minket. A szélbQl kicsit kezd is sok lenni, az idQnkénti
csendesedések után egyre erQsebb 20 csomó fölötti alapszél van és a holnapi kilátások 25 csomó feletti
szelet jósolnak. Próbálunk északabbra menni, mivel az erQsödés délrQl jön, de ma éjjel gyakran ÉK-i
szél volt amivel csúszunk délnek. Viszont az éjszakai Qrségem megint csodás volt, az utolsó két órában
UTC:12:00-ig sikerült a napi teljesítményt 140 mérföld fölé hoznunk a Norvikkal. Ráadásul mindezt
kellemes 26°c-os idQben a fogyó Hold ezüsthídján. Mivel már olyan vagyok, mint egy robotkormány, a
gondolataim messzire járnak e nem túl sok szellemi megerQltetést igénylQ feladattól. Szeretek a kellemes
dolgokra gondolni és ilyenkor van idQm számba venni az elmúlt, lassan tíz hónap eseményeit, emlékezni
sok szép kellemes találkozásra. Ma éjjel a kellemes meghívásokat vettem számba, közülük néhányat
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megosztanék olvasóimmal. Azt hiszem mindhármunknak emlékezetes marad Maci meghívása Cagliariban
egy helyi Szubkulturális mqintézménybe. Jani szokásos lezserségével intett le egy taxit és na gyertek
elviszlek benneteket egy olyan helyre amilyenben még nem voltatok. Még mielQtt valakinek túlságosan
meglódulna a fantáziája, le kell hqtsem, mert az est igaz valóban érdekesre sikerült, de mint itt dolgozó
honfitársnQnktQl megtudtuk a rendszeresen idelátogató urak itt egy illúziót kapnak, nem többet, igaz
elég borsos áron. Közös utunk során sokat nevettünk a történteken, mikor szóba került.
Otto barátom Gran Canariara érkezésekor az egész legénységet meghívta vacsorára, nemkülönben a
sikeres átkelés után Union-Islandon a legkitqnQbb étterembe. Szép volt a gesztus, ezúton is köszönöm.
Thierryvel és Nathalie-val Dominican egy barbecue partyn ismerkedtünk meg, mikor Kati is velem volt.
Pk Guadaloupe-on laknak és meghívtak látogassam meg Qket. Erre akkor került sor, mikor BVI-ról már
visszafelé hajóztam délre. Mint régi kedves ismerQst, úgy fogadtak, Thierry elvitt kirándulni, majd egy
csodálatos estet töltöttem szép otthonukban. A saját készítésq vacsora igazi mesterszakács remekmq
volt. Tündéri kisfiuk is élvezte társaságunkat, itt tudtam meg, hogy a dagoue láz teljesen általános a
szigeteken, de igazán csak a pici gyerekekre veszélyes és azokra akik többször megfertQzQdnek. Jó késQn
búcsúztunk, megígértük, nem örökre és nagyon kedves ajándékokkal leptek meg távozáskor.
A Brit-Virgin szigeteken egy hetet töltöttem Viktor fiammal és amerikai barátunkkal Donnnal. A
naplóban részletesen beszámoltam a velük átélt élményekrQl, de itt külön kiemelném, ahogy szinte
egymással versenyezve kedveskedtek nap mint nap a legkitqnQbb ételekkel italokkal, mind az éttermekben,
mind a hajón készített különleges fogásokkal.
Többször írtam, hogy a Karibon nagyon kevés magyarral találkoztam, de szinte a karibi utazások végén,
Grenadán két nagyon kedves meghívásnak is eleget tehettem. Barta Csaba aki felfedezte hajómon a
magyar lobogót családi vacsorára invitált az általuk bérelt fantasztikus luxus yachtra. A népes család
kedvessége, a finom vacsora és a vacsora utáni kellemes beszélgetés örök élmény marad.
Grenada a vendégeskedések színhelye, mert két nap múlva sikerült össze futnom Bossányi Zsolttal,
Bossival. Tudtunk egymásról, de személyesen még nem találkoztunk. Mindketten elég elfoglaltak voltunk,
tQle másnap utaztak el vendégei, én aznapra vártam utastársaim érkezését, ezért úgymond csak egy
sörre ugrottam át. Persze az egy sörbQl több lett, majd barátai megérkezésekor tovább marasztaltak és
egy roppant kellemes estét töltöttem e rendkívül kedves emberek társaságában. Búcsúzáskor még igazi
különleges ajándékkal is elhalmoztak, spanyol vörösbor mellé egy üveg valódi hazai gyümölcspálinkával.
Erre a kedves gesztusra a mai napig meghatódottsággal gondolok, remélem Bossi még viszonozni tudom.
Itt most abbahagyom e kedves emlékek felidézését, mert a szomorú valóság, hogy Bertrand már ”túlórázik”
és le kell váltanom a kormánynál és utána még egy WC tartály spéci ürítés is rám vár.
Poz.:UTC:12:00.Lat07°39,8’S Lon.:122°34,9’W. Ténylegesen megtett táv.:140,)tmf.
—–

Hajónapló , 2013.07.03 , Csendes – óceáni átkelés (18.

nap), 290-ik nap

(2013-07-04 04:16)

A tegnapi nap két szempontból is rendhagyó volt. ElQször fordult elQ ezen az átkelésen, hogy kiraktuk a
csalit és nem fogtunk halat, így vacsorára krumpli disznóhússal és fQtt tojással nem a legdiétásabb étel. A
másik, hogy rekordot futottunk 145.7tmf, ami 6 csomó feletti átlag. Az idQre továbbra se lehet panaszunk,
bár a szél néha sok, ezért este bereffeltük a génuát, ami jó döntés volt, mert éjjel 30 csomó fölötti
befújások is voltak. Hajnalban csökkent a szél, ezért napkeltekor kiengedtem a reffet, így mindjárt jobban
haladtunk. A Holdból már csak egy vékony sarló maradt, az is két óra után kel fel. Reggel Bertrand
elaludt, de nem voltam fáradt, hagytam pihenni, az itteni ugra-bugrában nagy ajándék az alvás és fontos,
hogy fittek maradjunk. Az Qrségbeosztás fix, de rugalmasan kezeljük, figyelve egymásra. Így kilenckor
adtam át az Qrséget és hogy az elQzQ balatoni példáknál maradjak ezalatt pont egy Keszthely-Kenese
távot kormányoztam le, a felét sötétben. Az utóbbi napok hajózása igazi örömvitorlázás, mindketten
nagyon élvezzük. Reggel fél kilenckor az AIS-on megjelent egy hajó, de nagyon hiányos adatokkal, csak
azt tudtam meg, tíz csomóval halad, valószínq halászhajó. Szolgálatleadásom után gondoltam gyorsan
elmosogatok, harapok valamit és lefekszem aludni. Ez mind megvalósult, de közbejött egy squall 35 csomós
max befújással. Ez persze rendesen megborította a hajót és ami eddig nem szállt el, az most megtette.
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Mosogatás abbahagy, kirohantam reffelni, Bertrand a kormánnyal küzdött. Szerencsére megúsztuk a
dolgot, a kis fokkal nagyon jól lehetett manQverezni és a génua is megúszta. EsQ alig jött, így meg se
áztam, tíz perc múlva engedhettem ki a génuát. Ez most valószínq ilyen menet lesz. A késQbbiekben nem
lehet panaszra okunk, bár a hullámok lehetnének kisebbek. Az alaphullámzásra percnyi rendszerességgel
jön néhány jóval nagyobb hullám, ezt nevezik a három nQvérnek, de ezek most valahogy megsokasodtak.
Mondom Bertrand-nak, ez már nem három nQvér, hanem egy egész család, mire Q:nem család, egy egész
falu. Szóval az élvezet mellet kicsit fárasztó a menet, pl. úgy gépelek, hogy rendszeresen meg kell
kapaszkodnom az asztalban. Délután az AIS-on megint feltqnt egy hajó, ez már a harmadik, úgy látszik
egy hajózó útban vagyunk, jó lesz vigyázni.
Poz.:UTC:12:00.Lat.:07°43,1’S. Lon::125°01,8’W Ténylegesen megtett táv.:145,7tmf.
—–

Hajónapló , 2013.07.04 , Csendes – óceáni átkelés (19.

nap), 291-ik nap

(2013-07-05 04:33)

Tegnap nem futottunk újabb rekordot, a józan ész gyQzött és este megint bereffeltük a génuát, mivel
nincs Hold és a sqall-ek egymást kergetik. A Norvik így is pillanatnyi sebességcsúcsot futott, 10,8 csomót.
Ezt úgy kell értelmezni, hogy ez nem egy lapos fenekq hajó, hosszú kiles és a fenék 23°-os oldalanként.
Ráadásul rendesen túl is van terhelve, csak folyadék (víz, diesel, tej, bor, üdítQ) közel két tonna van
a hajóban. Mindenesetre érdekes érzés 30 tonnás hajóval szörfözni. Végül a napi hat csomós átlagtól
épp, hogy lemaradtunk, az elQzQ napival 48 órára még mindig megvan a hat csomó. Sajnos ez az erQs
szelet hozó front kezd elhagyni minket, ráadásul sokkal változékonyabb a szél. Halat tegnap se fogtunk,
ráadásul a legjobb csalinkat elvitte egy fenevad. Félve merem leírni, megint disznóhús volt krumplival,
de már nem sok van, mármint a húsból. A zöldségeink is nagyjából elfogytak illetve megadták magukat,
a legjobban a káposzta bírja, nem tudom Bertrand mit tervez vele. Éjjel nagyon rosszul aludtam, mert
rettenetesen ugrált alattam az ágy, így a reggeli szolgálatleadás után azonnal elmentem aludni. Most
sikerült két órát.
Délben újabb idQzónába léptünk, így délben átállítottuk a hajóórát egy órával vissza. Ezt a sok egy
órányi nyereséget majd a dátumhatárnál veszítjük el, ahol egyszerre egy napot vesztünk. A motor nem is
tudom mikor volt beindítva, de mivel az akku kapacitás napok óta 45 %-on van, délután beindítottam a
motort, de csak aksi töltésre 1200-as fordulaton. Maquesas-on feltétlenül be kell szabályoznunk a diesel
generátor töltését, mert fáj a szívem emiatt a motort járatni, mikor van egy kitqnQ generátorom. Fr.
Polinéziában legalább két hónapot tervezek tölteni, de látom már túl sokat tervezek ez idQre.
Az utóbbi napok jó teljesítménye éjszakánként rendszeres fejszámolásra csábított. Mint egy fedélzeti
komputer a legkülönbözQbb variációkban végigszámolta az esélyeinket a vártnál kedvezQbb érkezéshez.
Így ha valami havaria nem jön közbe és a passzát se fordul önmagával szembe, jó esélyünk van a jövQ
keddi érkezésre, már csak az a kérdés világosban-e, mert Hold nem lesz. Mindenesetre mi továbbra is
nagyon igyekszünk, jó lenne már egy olyan nap, amikor nem kell 12 órát kormányozni.
Poz.:UTC.12:00.Lat.:07°52,5’S.Lon.:127œ-25,3’W.Ténylegesen megtett táv.:142,4tmf.
—–

Hajónapló , 2013.07.05 , Csendes – óceáni átkelés (20.

nap), 292-ik nap

(2013-07-06 06:36)

Valószínqleg nem a mi igyekezetünkön fog múlni mikor érkezünk, de a mai szél alapján, nemhogy kedden,de
még szerdán se. Na ez ellen majd teszünk valamit, de egyenlQre álljon be a szél, hogy végre kipróbálhassuk
az átszabott genakkert. Utc 12-ig még jól mentünk, ez helyi idQ 03 óra, de utána egyre csökkent a szél,
majd teljesen változékonyra fordult. Hát a nagyon gyors szélfordulókkal nem szándékozom felvenni a
harcot, de a trenddel megküzdünk. DélelQtt sikerült megírnom néhány levelet, a napló most rövidített
lesz, jó lenne végre úgy írni, hogy egy kézzel nem kapaszkodok (ez persze a navigációs ülés hibája is). Még
502

c 2013 www.norvikinfo.com

4.7. July

BlogBook

tegnapi hír, megint nem fogtunk halat, megint elvitte a horgot, de nem adjuk fel, megint kint a horog. Lehet
azért nincs halunk, mert a múlt éjjel tQlünk két tmf-re egy halászhajó mind kifogta? Délután Bertrand
éppen pihenni készült, mikor kapásunk lett és egy gyönyörq kék (fekete) marlint fogtunk. Végre egy hal,
amit Bertrand nem ismert, én viszont igen, mert a Földközin már fogtunk ilyet, bár ott állítólag nem honos,
de azt elbénáztuk és elment. Ez nem volt ilyen szerencsés, holnap ceviche és sashami lesz belQle. Az idQ
viszont nem kedvez nekünk, a szélcsendeket egymást követik a sqallok 25-30 csomós befújásokkal, így végül
motort indítottunk, ez már nagyon kellett az aksik miatt és motorlázunk. A halbelezés után Bertrand
nagyot aludt, most rajtam a sor, jó éjszakát. Poz.:UTC:12:00.Lat.:08°03,4S.Lon.:129°41,7’W.Tényleges
táv.:135,7tmf.—–

Hajónapló , 2013.07.06 , Csendes – óceáni átkelés (21.

nap), 293-ik nap

(2013-07-07 06:07)

Az éjszaka munkásan telt. Az Qrségváltáskor is egy sqall közepében voltunk, elQször gondoltam megvárom
a végét, de megsajnáltam Bertrand-t, aki már hetedik órája kormányzott és ”lelkesen” kimentem az esQbe
átvenni a szolgálatom. Jól is tettem, mert ez a zivatar igen kitartóan itt maradt, közben társam éjjel
háromkor elkészítette a cevichet a tegnap fogott marlinból. Az esti rádiózás miatt kicsit megcsúsztunk
a váltásokkal, így reggel én is tovább maradtam, B. tudot fél kilencig aludni. Mint már említettem
egyik sqall a másikat követte, közben szinte teljes szélcsend, mindez a vaksötét éjszakában, méretes
hullámok hátán. Az aksikat elég régen töltöttük, már nagyon rájuk fért megint, így most hagytam egész
éjjel a motort, ami több elQnnyel járt. ElQször is sikerült reggelre 100 %-ra feltölteni a telepeket, ami
igen fontos az élettartamuk miatt. Ilyen nagyteljesítményq aksi bank, nemcsak nagyon drága, de még
emlékszem, milyen sok munka is becipelni és bekötni. A másik nagy elQny volt, hogy a sqallok alatti
26-28 csomós szélerQsödéseknél is biztonságosan irányítható volt a hajó, nem kellett reffelni és nem utolsó
sorban ilyenkor tényleg száguldottunk a vaksötétben, mindig hozzáteszem egyedül kell mindent megoldani.
Napkelte után maradt egy kis szél, sajnos nem sokáig, a hullámok annál tovább, de lekapcsoltam a motort
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és az új érkezési dátumra (szerda délután) állítottam át a program órám. Na ez még tovább csúszhat,
de szerencsére a fesztiválig van tartalék napunk, de jó lenne egy nagyot aludni. Az aksiknak jót tett a
töltés, mert most du . négykor is 100 %-on vannak, pedig az idQ inkább változékony.
Mivel abszolút nem vagyok horgász, az utóbbi évben azt hiszem elfogultság nélküli, de igen határozott
véleményem alakult ki e számunkra létfontosságú témáról. A legfontosabb megállapításom, hogy a
sikerhez elsQsorban hal kell. Ez elsQre hülyén hangzik, de a következQket tapasztaltam. A Norvikon van
egy viszonylag drága szuper horgászbot, eddig egy öngyilkos sneci akadt csak rá, amit visszadobtunk. A
Járai Tomitól kapott már sokkal használhatóbb felszerelés nagy részét elvitték a halak, maradt a fakeret
és a vastag damil. Most erre minden súly nélkül akasztunk valami csalit és csak akkor tesszük ki, ha
valóban szükségünk van halra mert itt szinte biztos fogunk. Bertrand szerint még ez az erQsen lepusztult
felszerelés is luxus, ahhoz képest amit közel egy évi colombiai tartózkodása alatt látott. A karibon én is
láttam a kolás üvegre feltekert zsinórral miket fogtak a helyiek. Most valószínq nem csináltam jó reklámot
a horgászboltoknak, de a vevQk úgyis elviszik a csillogó portékát, ez is egy öröm. Még a tegnapi halunkra
visszaérve, a hajókönyvtárban utána néztem, azonkívül, hogy valóban az egyik legkitqnQbb hal volt amit
eddig ettem, (még csak a cevichet ettük meg, holnap a többit megsütjük), állítólag ez a világ leggyorsabb
hala, csúcssebessége 140!!!km/ó. Ez szinte hihetetlen, mi meg cammogunk éppen négy csomóval. Ez a
cammogás remélem éjszakára is megmarad, mert ennél a holthullámzás még rosszabb.
Poz.:UTC:12.00.Lat.:08°35,7’S.Lon.:131°42,5’W. Tényleges táv.:127tmf.
—–

Hajónapló , 2013.07.07 , Csendes – óceáni átkelés (22.

nap), 294-ik nap

(2013-07-08 04:25)

Délután fél négy, három hete elQször fordul elQ, hogy csak a vasgenakkerrel megyünk. Az elQzmények:az
éjszakai váltáskor már alig volt szél, de türelmesen küzdöttem virradatig a kitámasztott vitorlákkal.
Közben egy halászhajóra ráhoztam a frászt az eléggé kiszámíthatatlan, de igen lassú manQvereimmel.Én
a radaron már régen figyeltem Qt, de nem tudom AIS vevQje volt-e, de adója biztos nem. Végül,öt
órakor felhívott, megnyugtattam minden rendben és fél óra múlva motort indítottam, innen logikusak
lettek a manQvereim. Bertrand korán ébredt és mindjárt nekiláttunk a genakker felszerelésének. Jó sok
munka volt és azt hiszem nem lesz a barátom, igaz a szél se kedvezett, de a spinakker sokkal hatékonyabb.
Délután háromig tartott a kitartásom, közben Bertrand lefeküdt aludni. A szél egyre csökkent (5.5 csomó)
és összevissza forgott, így kipróbáltam, milyen pilot nélkül egyedül levenni a 120m* vitorlát. Mondhatom
munkás. Mire végeztem Bertrand is felébredt, egy kis rummal megünnepeltük a genakker levételt. ElQtte
a felrakást is megünnepeltük, tényleg jól néz ki, csináltam róla fotót. Ma megint horgászunk, de még
kapásunk se volt, pedig holnapra már csak egy kevés cevichénk lesz. -A ceviche limonban hagymával
érlelt nyers halfilé, enyhén fqszerezve, fehér borral ízesített, dél-amerikában nagyon népszerq, de drága
étel.Sajnos a szél teljesen elhagyott minket, kénytelenek vagyunk motorozni, bár eddig szerencsére nem sokat
kellett, így még szinte tele vannak a tankok. Tegnap írt Norbert is, hogy megjöttek a pilot motorok
BP-re, amiket Gáborék már tesztelnek is. Ezek sokkal komolyabb motorok, mint az elQzQ, remélem be is
váltják a hozzájuk fqzött reményeket. Azért beszélek többes számban, mert kettQ, helyesebben másfél
pilotmotort vettem, mivel a régi motor kuplung és hajtómq része állítólag csereszabatos az új 24V-os
motorral, csak a meghajtó drive-ot kell a kuplungnál 12V-ra állítani, így most lesz egy komplett tartalék
pilotom. Hát már igen várom, hogy beszerelhessem, de ennek még el kell jutni Fr.Polinéziába.
Poz.:12:00.Lat.:08°00,4S.Lon.:133°23,1W.Tényleges megtett táv.:102,4tmf.
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Hajónapló , 2013.07.08 , Csendes – óceáni átkelés (23.

BlogBook

nap), 295-ik nap

(2013-07-09 04:33)

Egy beszélgetés alkalmával valaki a hajón sommásan kijelentette, a vitorlázás nem az evésrQl szól,
ezeket az élvezeteket a marinák ill. kikötQk éttermeiben találjuk. Szerencsére erre a véleményre már
a második óceán átkelés és számos viszonylag hosszú nyílt vízi hajózásom cáfolt rá. MirQl jutott ez
eszembe? A tegnapi vacsora kapcsán. Bertrand két órát meditált, hogyan készítse el a maradék halfilét, a
remekmq 15 perc alatt készült el. Bizton mondhatom remekmq, mert ilyen finomságot részrehajlás nélkül
kijelenthetem, nem sok étteremben tálalnak. A recept:a marlin filét sajttal megtöltjük, limon-os, tojásos
pácban megforgatjuk, utána apró pirított kenyérrel kevert dióban, fqszerezzük, majd vajon kisütjük.
Köretnek fokhagymával dúsított spenót készült. Az egész mqvelet 10-15 perc. Persze lehet konzervet
is enni, de ez jobb. Bocs megint a gasztronómiáért, de ez az élet fontos része és számomra nem a
gyorséttermekben zajlik.
Hajózás. Az éjszakai váltásig motoroztunk, addig Bertrand visszaszerelte a génuát és a kis fokot a
hátszelezéshez, mert közben jött egy kis szél. Így éjjel kettQkor leállítottuk a motort és azóta komótosan
vitorlázgatunk. Hajnalban sikerült egy sqallt kikerülnöm, a radaron jól látható volt a viharfelhQ, de azóta
más érdemleges nem történt. Ja, az utolsó adag cevichét megettük reggelire, de sajnos halutánpótlásunk,
sQt kapásunk sincs. Újhold van, ilyenkor se hal, se szél, viszont éjjel jó sötét van, bár a csillagok
gyönyörqek. Az idQ továbbra is kellemes, egyre inkább melegszik, 28°C van, éjjel sincs hideg, sortban és
könnyq dzsekiben vagyunk. A folyamatos kormányzás eléggé leköt minket, így csak a hátra levQ távolság
csökkenését érzékelem, de még bQven nincs érkezési izgalom, legalábbis nálam. A hátralevQ távolság a
horgonyzóhelyig már nincs 200 mérföld, most már kicserélem a plotterban a térképkártyát. A kártyacsere
sikerült, az érkezési waypoint-ot is áttettem a horgonyzóhely mellé és egy korty rummal megünnepeltük,
hogy már abszolút értékben is 200tmf-ön belül vagyunk. Azért a horgászatból is tanulok kicsit, általános
szabály, mint az életben, az ellenQrzés fontos. Persze nem fogtunk semmit, mert valami leharapta az
egész cuccot a damil végérQl. Most már csak az utolsó darab használható csalikat áldozzuk be, remélem
lesz eredmény.
Poz.:UTC.:12:00.Lat.:09°19,6’S.Lon.:135°01,4’W.Tényleges megtett táv.:98.5tmf.
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Hajónapló , 2013.07.09 , Csendes – óceáni átkelés (24.

4.7. July

nap), 296-ik nap

(2013-07-10 04:12)

Ezek az utolsó napok az átkelésen igen csendesen telnek. Az éjszakai váltásnál Bertrand azt latolgatta,
hogy csak csütörtökön érünk Hiva Oara, ha a szél nem embereli meg magát kicsit. Ez nem túl jó hír,
ráadásul éjszakai érkezést jelent annak minden kockázatával és kényelmetlenségével. Utc 12-ig összesen
83.2 mérföldet mentünk, ami negatív rekord, gondoltam ennél már csak jobb lehet,és valóban hajnal felé
jött egy kis frissülés és a szél is kissé keletiesebb lett, ami jobb hátszelezést biztosít. Nekünk a 40°-kos
szélirány a legrosszabb, mert se hátszélre se raumra nem igazán jó, fQleg, hogy elég kiszámíthatatlanul
forog is. Így marad a fohász Eolhoz, adjon kedvezQ szelet. Ez egyenQre úgy látszik meghallgatásra
talált, mert van rá esélyünk, hogy délután hat óra körül átlépjük az utolsó 100 mérföldes távolságot és
akkor valóban realitás lesz a holnapi világosban való érkezés a horgonyzó helyre. A legutolsó szakaszon
ha motort kell indítanunk, se jár fölöslegesen, mert legalább tele aksikkal érkezünk meg, de azért ezt
még nem kapkodjuk el. A hátszélben való vitorlázást, fQleg azoknak írom, akik még nem próbálták,
egy hasonlattal tudnám jól érzékeltetni. Képzeljétek el, hogy egy gyönyörq, virágzó réten egy szelíd
paci hátán ringatóztok, minden a nyugalomról szól. Aztán egyik pillanatról a másikra a békés hátasló
rúgkapáló vadlóvá változik és egy sqrq erdQben vágtat össze-vissza egy rövid ideig, hogy utána, mintha
mi sem történt volna megint békés ügetésre váltson. Egy óceán átkelés így zajlik 3-4 héten keresztül. Mi
most ezt 23 napja ”élvezzük”, ideje megérkeznünk.
Sajnos a horgász szerencse is elpártolt tQlünk, vagyis egyszerqen nincs hal. Tegnap alkonyat óta van viszont
egy potyautasunk, egy feketerigóhoz hasonlító madár, úszóhártyás lábakkal. Lehet Q is Hiva-Oa-ra tart?
A madarak természetes pihenQhelynek tartják a hajókat, sose felejtem el azt a fáradt kismadarat, amelyik
egy viharos éjszaka után a Földközi tengeren teljes természetességgel mászkált a fejemen, miközben a
kokpitben próbáltam én is kipihenni magam.
Poz.:UTC.:12:00.Lat.:09°48,3’S.Lon.:136°20,6’W.Tényleges megtett táv.:83,2tmf.
—–

Hajónapló , 2013.07.10 , Marquesas, 297-ik nap (2013-07-13 02:40)
Bocs, hogy tegnap kimaradt a hajónapló, mentségemre szolgáljon, megérkeztünk a Paradicsomba. Na de
most megpróbálom összeszedni a tegnapi nap eseményeit és a megérkezés élményeit majd a ma délutáni
naplóban osztom meg veletek.Jöjjön tehát a tegnapi nap krónikája.
Még este megbeszéltük Bertrand-al, hogy egy-egy órával rövidítjük az éjszakai Qrséget, illetve pihenQ
idQt, azért, hogy virradatkor már világosban, de mégis kipihenten tudjuk átszerelni a vitorlákat.Hatkor
még épp, hogy virradt, mikor ébresztettem társamat az átkelés utolsó reggelén.Nem egészen egy órába
telt a vitorlázat átszerelése, ami nem épp rekord idQ, de mindent egy embernek kell csinálni, a másik
kormányoz.Az utolsó napi útitervet úgy készítettem el, ahogy Tibor szokta a Yachtakadémia útiterveit a
kapitánytréningeken, percre kidolgozza.A viszonylag gyenge szélben 10-15 csomó, gyorsan kikalkuláltam,
hogy a motorral rá kell segítenünk, ami az aksik töltésében plusz elQny, mivel legalább egy hetet horgonyon
leszünk Hiva-Oan.Sajnos az eddig segítQ áramlat is elpártolt tQlünk, de 1400-s fordulaton motorlázva
6-7 csomó közötti sebességgel repültünk gyerekkori álmaim szigetei felé.Miután mindent elrendeztünk,
reggeli után, mit nyolc órai fenntlét után, talán késQi ebédnek is lehet mondani elmentem aludni a
kuckómba -a kabinomat már inkább így hívnám-.Tizenegy körül ébredtem, a kokpitból csodálatos látvány
tárult elém.Balra Fatu Hiva, itt van a világ egyik, ha nem a legszebb horgonyzóhelye, ide a jövQ héten
jövünk, elQttünk Mohotani hatalmas fennsíkja, mellette a meseszerq csúcsokkal büszkélkedQ Terihi és
jobbra hívogató horgonyzóhelyünk Hiva-Oa hegyekkel csipkézett sziluettje.Nem kellett a plotteren sem
ellenQriznem, hogy megállapítsam, megérkeztünk.23 egész nap és egy fél nap hajózás után, leírhatatlan
élmény a megérkezés, ezt át kell élni.A számadatokat a következQ naplóban küldöm, most csak egy kis
összefoglaló.Bertrand kitqnQ társnak bizonyult az egész út során, sajnos rövidesen elválnak útjaink, az
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Q terve Ásia, én Új-Zélandra tartok.Egy hajós (Vincent) ajánlotta útitársnak, igazi barátokként válunk
el.Az autopilot hibája már sok legénységet próbára tett, de nekünk ez inkább csak egy férfias kihívást
jelentett.Viszont így a közös programokból nem lett semmi, gondolok itt elsQsorban konyhamqvészetem
fejlesztésére.Bertrand fQzött én mosogattam.Fix Qrségbeosztást tartottunk, ezzel rá tudtunk hangolódni
egy állandó életritmusra, valószínq ezt fogom késQbb is követni, extra hozadéka a dolognak, mivel minden
”kutyaQrséget” eddig én vállaltam, hogy minden naplementét és napfelkeltét megcsodáltam.Sajnálom,
hogy magyar hajóstársaim nem voltak ezen a szakaszon, de leginkább ezt azok sajnálhatják, akik itt
lehettek volna, de nem éltek ezzel a lehetQséggel.Már elég régóta vagyok távol és mondhatom igen messze
is, hogy egy csomó dolgot egészen más megvilágításban lássak, mint az otthoni rohanásban.Nagyon
közhely, de nagyon igaz, mindenkinek egy élete van, a végén értékeli, hogyan élt vele.Befejezve a tegnapi
krónikát a tervezett szerinti percnyi pontossággal érkeztünk a hullámvédQ gáttal bekerített horgonyzóhely
elé a Tahauku öbölbe fél hatkor.Még egy utolsó megpróbáltatás, a horgonycsörlQ reléje sem viselte jól a
hajóelárasztást a galapagosi átkelésen, így csütörtököt mondott.Ez azzal a kockázattal járt, hogy csak
egy esélyünk volt a horgony dobásra, de miután ez sikerült hat nyolc cruiser hajó társaságában, tényleg
mondhattuk, MEGÉRKEZTÜNK.PezsgQbontás, vacsorához lecsúszott még egy üveg bor és egy hatalmas
alvás.Majd innen folytatom.
Poz.:UTC:03:00.Lat.:09°48,2’SLon.:139°01,91’W. Ténylegesen megtett táv.:75,1tmf.

—–

Hajónapló , 2013.07.11 , Marquesas, 298-ik nap (2013-07-13 02:44)
Nem mondhatom, hogy lelkesen ültem le beváltani reggeli ígéretem a napló folytatására.Az öböl ahol
horgonyzunk meseszép, reggel másfél órát csodáltam a természet ébredését.A Nap az öbölbe pirkadat
után csak egy óra múlva sütött be, addig a környezQ felhQkkel, takarózó hegyeket látogatta.A természet
ébredése, maga a csoda.A part nem csak bódult virágillatával jelzi létét, de a rengeteg kakas mindenki
tudtára adja megjött a reggel , nincs mitQl félni, itt nincs róka.Lassan tudatosul mi ennek a csodának
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vagyunk a részesei.Persze reggelit most is kell készíteni,a dingit is vízre kell tenni és még számos feladat
vár ránk.LegfQképp ma el kell intéznünk a bejelentkezést és felderíteni a helyi lehetQségeket.Ez egy kb. egy
órás sétát jelent a faluba, útközben, ahogy az útleírásokban olvastuk kérés nélkül megállt egy fiatalember
és a gandermarin-ig vitt minket.Ez dél körül volt, természetesen minden be volt zárva.Így jót sétáltunk,
szerencsére Bertrand roppant barátkozó, így számtalan emberrel megismerkedtünk és rengeteg infót
összeszedtünk.Két óra után kezdenek kinyitni az üzletek, ill. hivatalok, sikerült pénzt váltanunk, vettünk
WIFI kártyát (nagyon drága, 17 Euro öt óra és elég korlátozottan mqködik).Vettünk kelbimbó konzervet,
megállapítottuk szinte minden nagyon drága, de az alkohol különösen.Az emberek kedvessége viszont mindenen túltesz, amit eddig a leírásokban olvastam.Ez egyszerqen lenyqgözQ.Még a hivatalos formaságoknál
maradva a csendQrségen a bejelentkezés tényleg csak néhány perc, egy fiatal srác volt szolgálatban, mint
megtudtuk Franciaországból három hónapra lett ide vezényelve, nem rossz kiküldetés.A bejelentkezésnél
annyi az érdekesség, nekünk kell az iratmásolatot postáznunk Tahitira (itt csak kirendeltség van).Egy
amerikai még reggel megkeresett minket, segítsünk neki a megjavított fokrollerét berakni a hajójába,
sajnos ezt pont lekéstük.Neki az EgyenlítQnél tört el a forstagja, szerencséjére neki is kutter riggje van,
így megmaradt az árboc.A postánál várakozva egy másik nagyon szomorú történetet is meghallgattunk
a mellettünk horgonyzó katamarán tulajdonosától.Neki vízbe fulladt a barátnQje a panamai öbölben
, a részletekrQl inkább nem írok, de fontos észben tartani, a tenger betartatja a szabályait.A túránk
során rengeteg helyen találtuk földmunka nyomait, mint önkéntes taxisunktól megtudtuk a múlt héten
özönvízszerq esQzés árasztotta el a szigetet.Így a Norvikra visszatérve az egyetlen fizikai ténykedésünk
a ponyvák felszerelése volt, ami jó döntés volt, mert fél óránként jön egy zápor.Sok dolgot szeretnék
gyorsan megcsinálni, de az itteni programok is nagyon csábítóak.Több helyen hirdetik, holnap táncos-zenés
összejövetel lesz a beach-en, nem hagyhatom, hogy Bertrand egyedül menjen el.Vasárnap egész napos élQ
zene és remélhetQleg érkezik az új crew is.Mondhatom, csöppet sem unatkozom.
Még néhány adat.Több mint háromezer mérföldet tettünk meg 23 és fél nap alatt.Erre az eredményre annak tükrében méltán büszke lehetek, hogy a pilotunk a harmadik napon bedöglött és ketten végig
kormányoztuk a távot nem is rossz idQ alatt, igaz mindkettQnknek bQrkeményedései nQttek az út
során.Bertrand hozzám hasonlóan nagyon optimista beállítottságú, ebben a helyzetben is a pozitívumokat
értékelte (megtanultunk jól kormányozni).A pilot hiánya illetve , hogy csak ketten voltunk bizton kijelenthetem két nap veszteséget okozott, ez válasz ara a sokszor feltett kérdésre milyen gyors a Norvik.A
nagyon gyenge szelet nem szereti, de 15 csomó felett nagyon jól vitorlázik.Összehasonlítva az Atlanti
átkeléssel, nem szerénytelenség, mindketten jobban teljesítettünk.Nekem sokat segített a nem önként
vállalt egykezes hajózás alatt szerzett tapasztalat, a megtett nem kis távolság.Sokkal jobban, de egyenletesen merem terhelni a hajót és ezt Q meghálálja.A mostani utunk során sokat köszönhetünk a kedvezQ
idQjárásnak, a naponta frissített idQjárás jelentések alapján tervezett navigációnak és nem utolsó sorban magunknak, hogy a nehézségeken mindig jókedvqen úrrá lettünk és egy gyönyörq sikeres kalandot
tudhatunk magunkénak.A következQ napok a kalandok kellemesebb , édesebb soráról szólnak.
—–
At 2013.07.12. 6:19 (utc) our position was 09°48.23’S 139°01.90’W
Öcs (2013-07-16 11:19:59)
Nagyok vagytok!! De azért a legszebb tengernek is a partja a legszebb!! Jó pihenést! Öcsi , Saci
Csák Attila (2013-07-13 20:23:24)
Gratulálok, szép volt fiúk! Attila
Vasali József (2013-07-15 05:14:04)
Gratulálok. Jó pihenést nektek.

Hajónapló , 2013.07.12 , Marquesas, 299-ik nap (2013-07-21 15:04)
A délelQtt a horgonycsörlQ javítással telt. ElQször a relét cseréltük ki, majd miután így sem mqködött,
ellenQriztük a motort. Végül a fQbiztosíték csere következett. Délutánra végeztünk, a csörlQ mqködik,
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az új relé rögzítése holnapra marad, mert a tahiti táncestet nem szeretnénk lekésni. Sötétedés elQtt
elsQsorban rengeteg finomság összehordását jelentette. A belépQ 4 Euró volt, ugyanennyiért vettem egy
tál kókusztejjel leöntött bárány pörköltet sült banánnal és fQtt kenyérfa gyümölccsel. Mikor evQeszközt
kértem hozzá, a hölgy kedvesen válaszolta by hand”. Finom és kiadós vacsorát kaptam egy sör áráért. A
büfé nekem nagyon érdekes volt, általános iskolás zsurjainkhoz hasonlóan, ahol a szülQk, itt a falubeliek
hozták a különbözQ finomságokat. Ezeket a büfé átvette és árulta a közönségnek. Nagyon családias
hangulata volt, persze mindenki ismert mindenkit. Az evésre jó sok idQt hagytak a szervezQk, de a
közönség is szemlátomást jó étvágyu volt. Én eddig azt hittem az USA-ban van a legtöbb extra kövér
ember, de rájöttem tévedtem. Miután mindenki jóllakott és a csarnok is zsúfolásig megtelt, kezdQdött a
táncbemutató. Ez egyszerqen fergeteges volt. Katival fiatalkori élményünk a Tahiti Táncegyüttes fellépése
a Budai Parkszinpadon. Most rájöttem, milyen egyszerq lehetett a táncosok válogatása, mikor egy ilyen
teljesen amatQr társulat is ilyen szinvonalas mqsort tud elQadni. Az elQadás kb. két óra hosszan pergett,
szó szerint, leírni úgysem tudom, de néhány adat: egyszerre sokszor ötvennél is több lány táncolt az egész
fiatal tíz év körüli korosztálytól az anyukájuk korosztályáig, a fiuk kevesebben és rövidebb mqsort adtak.
Nem csak a lányok, de a nézök többsége is gyönyörü virágfüzéreket viselt, ettQl az egész csarnokban buja
trópusi virágillat volt. Azt est után egy egészséges sétával zártuk a napot és egy kis evezéssel, mert a
dingire még nem tettük fel a motort.

És alább három kép az átkelésrQl és az érkezésünkrQl:
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Hajónapló , 2013.07.13 , Marquesas, 300-ik nap (2013-07-21 15:14)
A mai nap az átalános takarítás és folyamatos pakolás jegyében telt. ElQször befejeztük a horgonyrelé
rögzítését, utána kezdtünk a nagytakarításba, amivel estig sem végeztünk. Délután Bertrand még bement
a faluba skypolni és egy szép darab sajttal és egy igazimfrancia bagettel tért vissza. Ilyen jó kenyeret
mindketten indulásunk óta nem ettünk, ez nálam lassan egy év, Bertrand-nál kettQ. A finom vacsora
méltó jutalom volt a napi munka után.

Hajónapló , 2013.07.14 , Marquesas, 301-ik nap (2013-07-21 15:16)
Kati kis termete még kisebbnek tqnt a kis repülQ lépcsQjén a nagydarab helyi férfiak mellett. Fél éve
nem láttuk egymást, akkor is csak röpke két hét volt az együttlét, mondhatom , vártam a viszontlátás
örömét. Kati két nap nonstop úttal jött BudapestrQl valóban a világ másik felére, közel olyan súlyú
csomaggal, mint Q maga. Mosolyogva , mintha csak Gárdonyba ugrott volna le, kezembe nyomta a
poggyász céduláit, hogy figyeljem, nehogy a repülQ tovább vigye Fatu-Hivára. Én a reptérre vezetQ
út felét (öt km emelkedQ) gyalog tettem meg, ekkor vett fel egy helyi család, az Q kislányuk Tahitira
ment vakációzni. A visszaútra megkértük Qket és elvittek a kikQtQbe. A hajóba való berámolás nem
volt egyszerq. Már a dingi doknál probléma volt, hogy apály lett, így a 33kg-os bQröndöt gyakorlatilag
ledobtam a dingibe. Kati gyakorlottan beugrott, de a Norvik a folyamatos swall-eken ugrálva feladta
a leckét a bepakolásnál. Végül Kati praktikus javaslatára a bQröndöt kipakoltam és három részletben
minden a hajóra jutott. Katinak toszkán paradicsomlevest készítettem, aminek nagy részét én ettem
meg és a délután a kettQnkké volt.
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Hajónapló , 2013.07.15 , Marquesas, 302-ik nap (2013-07-21 15:19)
Kati rengeteg dolgot hozott a hajóhoz: két pilot motort, egy csomó elektronikát Gábortól, ezek beszerelése
és kipróbálása a következö napok munkaprogramja, de minden napra tervezünk kirándulást a mai
kivételével, mivel Katinak is szüksége van egy kis átállási pihenésre. Az idQeltérés otthontól 11.5 óra,
de neki Tahitin 12 óra volt, itt most visszább vagyunk fél órával, ez egy kis földrajz a gyakorlatban. A
mai nap eseményei. Új pilotmotor beszerelése, ehhez át kellet szabnom a helyét, mert nagyobb a réginél.
Bertrandnak van itt egy család ismerQse, tQlük rengeteg helyi gyümölcsöt kaptunk. Közben minden dingi
fordulóval töltjük a víztartályokat. Itt a víz ingyen van és elég jónak látszik. Kifelejtettem az elQzQ
naplókból, hogy érkezésünk után három adag ruhát mostam a mosógéppel és talán a tartály makacs
dugulását is sikerült megjavítanom. Újabb fontos programunk a dingi megragasztása, ehhez ma sikerült
ragasztót venni. Délután rakott krumplit sütöttem Kati irányításával, Q sajnos ebbQl sem sokat evett,
holnapra szárazföldi étkezést szervezek, mert ezen a horgonyzóhelyen valóban ugrál kicsit (néha nagyon)
a hajó.

Hajónapló , 2013.07.16 , Marquesas, 303-ik nap (2013-07-21 15:24)
Az éjszaka szokásosan hullámos volt, sajnos ennek a horgonyzóhelynek ez a sajátossága. Mi ezt Bertrand-al
megszoktuk, Katinak még újra szokni kell, ráadásul a fáradság nem a legjobb gyógyszer tengeribetegség
ellen. A bQséges reggeli viszont mindannyiunkat felfrissített és Katinak köszönhetQen, aki még nem állt
rá a mindenre ráérünk stílusra, egész korán elkészültünk. A dingi elég rossz állapotban van, a ragasztása
nem sikerült, de azért kijutottunk vele a partra és pillanatok alatt találtunk egy kedves hölgyet, aki bevitt
minket a gandermarine-ig a faluba. Itt elintéztük Kati bejelentkezését, neki az útlevelébe Tahitin nem
pecsételtek, ezen kicsit problémáztak itt, de egy perc múlva már el is rendezték a bejelentkezést. Bár
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nálunk is ilyen rugalmas lenne sok hivatal, lehet nem kellene annyi üresjáratot futni és több idQ maradna a
valódi munkára. Na itt a munkával szemlátomást igen óvatosak, bár nagyon szépen rendben van minden,
de úgy látom elégedettek a meglevQ állapotokkal és nem kíváncsiak a nagy fejlesztési ötletekre. Persze,
ha csökkent mértékben is, de ma is jelentQs támogatást kapnak Francia országtól, cserében a franciák
itt is szinte olyan szinten otthon vannak, mint a karib szigeteiken, vagy a többi félig-meddig önálló volt
gyarmaton. Érdekes megtapasztalni ezt a nagyhatalmi állapotot és persze irigylésre méltó. Nekünk is
szerencsénk van az Unios tagságunkkal, mert minden bejelentkezésünk sokkal könnyebb, mint az egyéb
állampolgároknak és a legtöbb helyen nem kell vizum. Fr. Polinéziában a francia állampolgárok két évig
maradhatnak folyamatosan, a többi unios ország polgárai három hónapig, persze ezt azt hiszem könnyq
hosszabbítani. A bejelentkezés után Bertrand maradt a posta elQtt skypolni, mi Katival sétáltunk egyet és
csináltunk egy kisebb bevásárlást miután találtunk egy nagyobb supermarketet, ahol igazán bQ választék
volt, de a szokásos polinéziai árakon. Egy liter dobozos bor 2500ft-2800ft, 12 éves whisky 30.000ft, egy
doboz sör 700ft, az üveges borok 4500ft-tól. Az egyéb élelmiszerek nem ilyen mértékben de szintén
drágák, szerencsére nekünk jól fel van töltve a hajónk, inkább csak különlegességeket veszünk, pl tegnap
két doboz ratatuille-t , ez a mi lecsónknak megfelelQ étel, kerestem Panamában is, de ott nem kaptam.
A bejelentkezésnél és a supermarketban is találkoztunk egy vitorlázóval, aki bemutatkozáskor elmondta,
holland, de az USA-ban élt, most a falu elQtti öbölben horgonyoznak, ami nagyon hullámos, hasonlóan a
mi helyünkhöz. Panaszkodott az árakra, Qk négy gyerekkel vannak, akik nagyon sokat esznek és itt minden
drága, még a rizs is. A kikötQbe visszafelé félúton kaptunk stoppot, visszadingiztünk a Norvikra. Még
reggel sikerült vennünk egy 8 kg körüli tonhalat, ezt most Bertrand feldolgozta, elsQsorban egy hatalmas
adag cevichét készítve, a többit konyhakészen a hqtQbe tettük holnapra. Közben igencsak megéheztünk,
a késQi ebéd francia specialitás, raclet volt. Közben próbáljuk szervezni Bertand segítségével a szárazföldi
programokat, de nevetve állapítottuk meg , ez itt polinéz szisztéma szerint rugalmasan alakul. Szerencsére
van idQnk, nincs stressz. Este hatkor már sötét van, és az embernek az az érzése, mintha tíz óra lenne,
így elég gyorsan ágyba kerültünk.

Hajónapló , 2013.07.17 , Marquesas, 304-ik nap (2013-07-21 15:28)
A tegnapi naplóból kimaradt, hogy a Norvikra visszaérve összeraktuk a farhorgonyt, mert egyre kevesebb
a hely az öbölben, ugyanis mára várható egy ellátó hajó, aminek helyet kell biztosítani a kikötéshez.
Az akciónknak annyira megörült az elQttünk horgonyzó amerikai hajó kapitánya, (mivel így nem kellett
áthorgonyozniuk), hogy áthozott egy üveg lanzarottei malvasia bort. A reggel viszont kicsit izgalmasra
sikerült, mert az elQttünk horgonyzó amerikai és a mellettünk levQ két francia hajó horgonya is megcsúszott,
így elég közel kerültek a hajók egymáshoz és mi voltunk középen. Vincenték katamaránjukat át tudták
horgonyozni (Qt még Arubáról ismerem), az amerikaiak végül elmentek, már csak a Hong Kongban
egy dollárért vásárolt szintén vashajótól nem vagyunk biztonságban, ezen ugyanis elég korlátozottan
mqködnek a dolgok, pl. csak elQremenet van, mivel az irányváltó szétment. A hajó tulajdonosa egy jó
fej francia, Tomnak hívják és kilenc éve fiatalokkal hajózgat, közben folyamatosan javítanak. A hajó
a vásárláskor félig el volt sqllyedve, azt nem tudom a felújítása mibe került, de szerintem most is rá
lehetne költeni egy sok számjegyq összeget. Közben megjött az ellátó hajó is, így most a mólónál nagy a
sqrgés forgás, mert azt hiszem havonta csak két hajó érkezik. Közben megjavítottuk a dingit, remélem a
pad rögzítése is sikerül. Sajnos az aksikat a motorról kell töltenünk és Kati ragyogó konyhát varázsol.
Délután Bertrand az ismerQsei vendégszeretetét élvezte a nagyon exkluzív szállodájukban és szokásos
ügyes szervezéssel az üzemanyag potlásunkat is intézte. Fél négykor bejöttek értem So asszonnyal, ö
bevitt minket a faluba pénzt váltani. A bank még nyitva volt, de közeledett a zárás, ezért kedvesen
mosolyogva közölték, már nem tudnak kiszolgálni, majd holnap. Ez is Polinézia. Egy kört mentünk
a terepjáróval igen meredek utakon, de a fantasztikus panoráma teljesen elkáprásztatott. Vacsorára
összeraktam a grillsütQt és a tonhalból megsütöttünk egy adagot, hozzá Bertrand féle hagymaszósz köret
és egy üveg finom fehér bor volt a kísérQ.
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Hajónapló , 2013.07.18 , Marquesas, 305-ik nap (2013-07-22 06:44)
Reggel Bertrand volt a bagett- taxi, mert a szomszédos hajókról is gyorsan kapcsoltak, miért siet a partra
hajóstársunk. Már biztosan írtam, hogy milyen finom bagettet sütnek a szigeten, valóban nem lehet
abbahagyni a nassolást. A megszokott bQséges reggeli (ceviche) után, Bertrand az üzemanyag utánpótlás
projektet intézte és a holnapi szigettúra programot, mi Katival a hajón levQ készletek ellenQrzésével
(selejtezés , leltározás) töltöttük a délelQttöt. Délben megjött az üzemanyag, ezzel egy jó darabig
elszórakoztam, mire az utolsó üzemanyag kannát és a dekket is tisztára mostam. Délután pihentünk,
este Bertrand megismételte a sajttal töltött halkülönlegességét, most is kitqnQre sikerült. Holnap korán
kelünk, mert Alek a napi túránk vezetQje reggel nyolckor jön értünk.

Hajónapló , 2013.07.19 , Marquesas, 306-ik nap (2013-07-22 06:48)
A mai nap olyan dús volt programokban, hogy az élményektQl még most is zsong a fejem. Reggel hatkor
keltünk, reggeli és gyors összekészülQdés után nyolckor találkoztunk Alekkel a parton. Egy egész napos
szigettúrát terveztünk, ami utólag sem bizonyult kis teljesítménynek. Az út idQnként inkább vízmosás volt,
kellett a Toyota terepjáró összkerékhajtása és terepfokozata. Összesen közel száz kilométert mentünk,
jó részét földúton, de olyan csodálatos környezetben, dús esQerdQben, buja virágillatban, káprázatos ,
változatos hegyi tájon, hogy a lélegzetünk is elállt. A táj szépségét és az illatok varázsát egyszerqen nem
tudom leírni. Az élményeket az Qsi kultikus helyek látogatása koronázta meg. Puamatuba tartottunk
elQször, közben több helyen megálltunk, kiszállva a kocsiból csodálni a kilátást, közben kattogtatni a
fényképezQgépet. Ahogy elértük a keleti tengerpartot az esQerdQn keresztül elérkeztünk a Virgin bay
–hez, ahol a tenger fölé emelkedQ áldozati oltárt csodálhattuk meg. A tengerparton autózva több kis
falun keresztül vezetett az utunk, míg végül elértük a Liponai archeológiai helyet. Na itt aztán leesett
az állunk, ahogy beértünk, hirtelen elénk tárult a különös hely, ahol 5 különféle Tikit is láthattunk. A
King-et, akit a misszionáriusok megfosztották a férfiasságától, a fegyverhordozóját, akinek a feje Párizsban
látható, ezen kívül még láttuk a 2.5 m magas Francia Polinézia legnagyobb tikijét, egy kutya formát
utánzó nQi tikit és csak tiki lábakat, ami fejjel lefelé van beásva a földbe, biztos valami rosszat tett.
Ezután kiautóztunk a tengerpartra, ahol egy nagyon szép hqvös öbölben piknikeztünk. Ez abból állt,
hogy a túra vezetQnk tqzet gyújtott és megsütötte, majd meghámozta a külsejében szénné égett kenyérfa
gyümölcsöket. Hús konzervet melegítettünk a tqzben a fQtt krumplira emlékeztetQ sült kenyérfa gyümölcs
szeletekhez. A menüt pamplemaus és mangó szeletek zárták. Jóllakva indultunk tovább egy nagyon szép
öbölbe, ahol megint elcsodálkoztunk a természet leírhatatlan gazdagságán. Hazafelé egy kis erdei sétával
megismerhettük a nap fénypontját, a Smiling Tikit. Tündéri pofa, de úgy el van rejtve az erdQben, hogy
kísérQ nélkül aligha találja meg valaki. Visszaérve a városba kis bevásárlás után a vezetQnk visszahozott
bennünket a kikötQbe. Bizony jól elfáradva sötétedésre értünk haza. Hideg vacsi után már elterveztük a
holnapi látnivalókat, az Autonai temetQbe megyünk holnap reggel.
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Hajónapló , 2013.07.20 , Marquesas, 307-ik nap (2013-07-22 06:50)
Nem mentünk a temetQbe, mert a mellettünk horgonyzó fekete hajó indulás elQtt állt és meg akartuk
várni a kihajózását. Francia reggeli volt friss bagett brie sattal, konfiture málna jammel. A fekete hajó
nagyon kényelmesen készülQdött az indulásra, így mi is neki fogtunk a napi tevékenységeknek, Tamás
megjavította a hidrofort, Bertrand a dingi motoron rögzítette a gázkart meg vizet hozott tartályokban
a hajóra, én pedig a gáztqzhely tisztításának estem neki. Így telt múlt az idQ egészen délig, míg végre
elkezdték felhúzni a horgonyt, de nem jött. Mi is a fedélzetre siettünk figyelni és persze tanácsokat adni.
Végül a hajóról a kapitány leúszott a horgonyhoz kiakasztani az egy kQre rácsavarodott láncot, miközben
a crew aggódva várakozott a fedélzeten, mint az ijedt nyulak. Ezután már elindult a horgony felfelé a
kézi csörlQvel. Joggal a vártuk az elmenetelüket, mert a mi farhorgony láncunk keresztbe akadt az Q
horgony láncukkal, amit ki kellett akasztaniuk. Sajnos így elszaladt a délelQtt és már nem volt érdemes
bemenni a faluba, így folytattuk az itthoni feladatokat. Bertrand hozzálátott a hajó aljának csigáktól való
megtisztításához, mert már szakálban lógnak rajta. Utoljára Galapagoson lettek lekapirgálva. Nekem a
hqtQ javítása jutott. Tamás meg kivágott egy 50x30 cm-es lukat a diesel generátor feletti padlóból az
olajcsere megkönnyítése céljából. Estére megjött az esQ is.

Hajónapló , 2013.07.21 , Marquesas, 308-ik nap (2013-07-28 14:00)
Reggel még úgy ébredtünk, hogy Sunday és croassan day. Egy gyors kávé, tea, keksz után kimentünk
Atuonába. A kb. 5 km-es úton végig reménykedtünk, hogy valaki felvesz bennünket autó stopposokat,
de nem, vasárnap lévén alig volt autó forgalom, akik meg jöttek, nem vettek fel bennünket. ElQször
a temetQbe másztunk fel, természetesen a hegy tetején helyezték el a halottaikat. Jacuqes Brel sírját
találtuk meg, a híres francia énekesét, aki élete utolsó éveiben itt élt, mint a város jótevQje.
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Paul Gaugin sírját nehezebb volt megtalálni, csak a temetQ bejárás után vissza fele találtuk meg szép nQi
alakú szoborral díszített sírját.

Mire végeztünk a temetQ látogatással, a nyitva tartó közértbQl elfogyott a croasson és a baguette is, így
korgó gyomorral valami féle kis töltött rudacskákat ettünk , gondoltuk egy sörrel leöblítve, de azt sem
kaptunk, mert már elmúlt 10 óra. 10 óra után vasárnap nincs alkohol árusítás a boltban. Tamással mi
hazajöttünk, szerencsére félúton elcsíptünk egy pick up-ot, aminek a platóján utaztunk.
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Ilyenben sem volt még részem. A délutánt én a székelykáposzta fQzésével, Tamás a motor átvizsgálásával
töltötte, nem eredménytelenül, mert kiderült, hogy lukas a kipufogó csonkja. Estére Bertrand is befutott
a skypolásból hozva magával egy igazi nagy fürt banánt, amit rögtön fel is akasztottunk.
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Vacsi grillcsirke jó nagy adag salátával vinigred mártással.

Hajónapló , 2013.07.22 , Marquesas, 309-ik nap (2013-07-28 14:05)

Egész éjjel esett, nagyon meleg volt, rosszul aludtunk. Reggelre megérkezett az Early Purple. Tamásék
elQször San Blas-on , utána Colon-ban, majd Panama Cityben, ahol vacsora vendégeik voltak, találkoztak
vele. Az esQ délelQtt is folytatódott, így a reggeli kirándulás a faluba délutánra csúszott. Bertrandnak
sikerült venni Araldit ragasztót, így délelQtt Tamás befoldozta a kipufogó csövet. Bertrand egy órára a
Tatu mesterhez volt hivatalos, mi meg elmentünk Atuonaba a Paul Gauguin múzeumba.

A mostani utazásunk oda-vissza azonnali stoppal sikerült. A múzeum rendkívül gazdag képanyagban,
ugyan másolatok, de szinte a mester összes mqve látható. A bambuszból építet, tágas házának másolata
is megtekinthetQ a kertben.
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Ma két vendégünk is volt, reggel egy fiú Cederic az Early Pearple hajóról, majd este vacsorára David a
szomszéd katamaránról. Bertrand tetoválása nagyon szép lett, a hátára kérte.
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Ezt meg kellett ünnepelni, szép este volt, a székely káposztát ettük gyümölcs salátával.

Hajónapló , 2013.07.23 , Marquesas, 310-ik nap (2013-07-28 14:07)
Az idQ továbbra is esQs, ugyan olyan, mint tegnap, fél óránként esik egy nagy adag esQ. Mint a Karibon
itt is nagyon sqrq az esQ és nagyon apró szemq. Tamás leellenQrizte a kipufogó ragasztását, jó lett :).
Az elsQ WC javításába (nem jön az öblítQvíz), már jó pár hajóstársamnak beletört a bicskája, most
Bertrand próbálkozott, mivel kényelmes lenne egy plusz WC .P sem járt több sikerrel, mint elQdei,
nekem pedig hiányzott egy kis sikerélmény, a WC tökéletesen mqködik. Jó a több évtizedes mqszaki
gyakorlat. Délután az elszakadt reff kötelet cseréltük ki, ezt majdnem feladtam, mert egy régebbi
rajzom volt a rendszerrQl és azt nem tudtuk volna megcsinálni a gyári kötélszív miatt .Mivel itt igencsak
magunkra számíthatunk, gondoltam legalább leellenQrzöm a rendszert. Szerencsére a Selden módosított
a megoldáson, így meg tudtuk csinálni a kötélcserét és megint van második reffünk, ami nagyon fontos
a gyakori squall-ek miatt. Mivel két fontos , régóta húzódó dolgot is meg tudtunk csinálni a napot
sikeresnek minQsítettük, a korona Kati paradicsomos töltött paprikája volt.

Hajónapló , 2013.07.24 , Marquesas, 311-ik nap (2013-07-28 14:24)
A tegnapi sikeres napot sokkal kellemetlenebb éjszaka követte. Este nagyon ronda holthullámzás jött
be az öbölbe, amitQl ma szerettünk volna búcsúzni, de Hiva-Oa nem enged. Csák Attila barátomék is
elmenekültek a swellek miatt, nekünk ez lassabban sikerül. Mivel az éjszaka ugrálós volt, gondoltam
a nappal kárpótol, nem így történt. Reggel Bertrand beszámol ez esti veszteségekrQl. Este kiment
elköszönni So-tól, de elfelejtette elvinni az ajándékainkat. Közben a nagy hullámzás miatt a dingi dokban
darabokra tört a dingi egyik evezQje. A beszálláskor a vízbe esett a hátizsákja, benne a fényképezQ
géppel, a friss tettoval kellett vízbe mennie, itthon le tudott zuhanyozni, szerencsére minden rendben
és a kamera is túlélte. A hajón az egyik patent sekli szétesett, de ezzel szerencsém volt, mert reggel
a darabjait megtaláltam és össze tudtam rakni. Gondoltam ezzel vége a pechsorozatnak, de az igazi
próbatételek csak most következtek. Viszonylag jól összekészülQdtünk és kimentünk egy utolsó víztöltésre
és baguette-rt . A dingi dokkot túlzás nélkül mondhatom életveszélyesnek a hullámzás miatt, idQnként
úgy éreztem felkenQdök a beton mólóra. Mindent bepakoltunk”, de a kis farhorgonyt nem tudtam
felvenni. Hosszas próbálkozás, majd póló szemüveg le, be a vízbe és a horgony kiakasztottam a nem
tudom mibQl. Ez rossz elQjel volt, mivel a farhorgonyunk is túl jól tartott. Sejtésem be is igazolódott,
de ez már nagyobb falat volt, lévén egy hullámzás továbbra is aqua parkba való volt, de szerencsére a
víz nem volt mély , bár semmit nem lehetett látni, de ki tudtam tapogatni, hogy egy acél hálóba akadt
a horgony, valószínq tengeri varsába. Néhány próbálkozás után sikerült kicibálnom és ezzel a második
horgonyszabadítás is sikerrel járt. Nagyon reméltem a fQhorgonyunkkal nem járunk így, de ez életem
ELSP BÚVÁRLECKÉJÉT is meghozta. Nem volt mit tennem, megint békatalp és szemüveg, be a vízbe.
Itt már nagyobb volt a mélység, de harmadik próbálkozásra a lánc mellett leértem a fenékre és megint
egy hasonló hálót találtam, de nem találtam a horgonyt.
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Kati nem akarta, hogy újra próbálkozzam, ezért rádión kértünk segítséget. A Beltzha tulajdonosa,
Loran felajánlotta, megpróbálja kiszabadítani a horgonyt, de sajnos többszöri próbálkozásra neki sem
sikerült. Ekkor próbáltunk búvárt szerezni és legnagyobb meglepetésemre Bertrand egy angol katamarán
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fiatal tulajdonosával Cristiannal és egy búvárfelszereléssel jött vissza a Norvikra. Cristian elmondta, a
felszerelés teljesen új és nekem elég gyorsan leesett a tantusz, Q szívesen kölcsön adja, de nekem kell
lemennem. Soha nem gondoltam, hogy ilyen lesz életem elsQ palackos merülése. Sajnálom, hogy ez eddig
kimaradt az életembQl, jó lett volna egy kis elQtanulmány, de megtettem ami tQlem tellett. A lánc teljesen
belegabalyodott a vashálóba, a horgonyt nem tudtam kitapogatni a vaksötétben és ezzel befejeztem az
elsQ búvárleckét. Cristiannak megköszöntem a segítségét, Bertand kiment a partra búvárt keresni. Hiva
Oa gyönyörq, nem akar elengedni, de a kalandok ellenére, még remélem jövök ide. Bár nem szoktam
szponzorokat keresni, de ha egy búvár bevállal egy oktatást szívességi alapon, az nagy segítségemre lenne.
Ez volt a horgonyok napja.

Hajónapló , 2013.07.25 , Marquesas, 312-ik nap (2013-07-28 14:28)
Egész nap zuhogott az esQ, amibQl annyi hasznunk volt, hogy a ponyváról lefolyó esQvizet összegyqjtöttük
és ezért nem kellett kimenni a partra. Az esQ elmosta a horgonymentQ terveinket , ráadásul a holthullámzás
is egyre nagyobb lett, az öbölben a szomszéd hajók idQnként eltqntek a hullámvölgyben, ami kb. 3
méteres hullámokat jelent , ami nem válik dicséretére a horgonyzóhelynek, bár a környezet továbbra
is csodálatos, már ha látszik az esQfüggöny mögött. A legtöbb hajó elment Tahuatára, mi irigykedve
hallgattuk a rádió beszélgetésekben, milyen csendes a horgonyzóhely. Azért ide is befutott két hajó, az
egyikkel /64/, már többször találkoztam, nekik a repülQcsatlakozás miatt kellett itt horgonyozni, a másik
hajó tulajdonosával este a Norvikon megismerkedtem, ahová Dáviddal jöttek át. Erik egy keménykötésq
bretagne-i szólóvitorlázó, Martinique-tQl jött egyedül, Panamából 33 nap alatt ért ide. Dávid segítségként
hozta át, mivel neki van búvárpalackja és gyakorlott búvár. Egy wellcome drink után megbeszéltük, hogy
a palackot meg kell tölteni és megvárni a csendesebb idQt, hogy a hullámzás csillapodjon és a láthatóság
elfogadható legyen. A holthullázást egy Tuamotun dúló vihar okozza, amiben az a vigasztaló, hogy mi
csak két hét múlva készülünk oda, remélhetQleg addig kidühöngi magát. Sötétedés után megérkezett a
nagy ellátó utasszállító hajó Tahitiról, de az öböl elQtt vesztegel reggelig, mivel még világosban is szép
teljesítmény ilyen kis helyre beállni a hajónál jóval rövidebb partfalhoz.
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Hajónapló , 2013.07.26 , Marquesas, 313-ik nap (2013-07-28 14:32)
Kati szerint csak érzéki csalódás , csökkent a rollázás, de szerintem a csúcson túl vagyunk. Korán ébredtem,
mert nagyon érdekelt, hogy áll be az utasszállító a dokba. Világosodáskor letettek két motorost, akik
a helyszínt biztosították, szegény Eriknek rövid lett az elsQ horgonyon töltött éjszakája, mert hátrább
kellett állnia, de segítettek neki. Az Aranui 3 ezután simán beállt , persze a legénység minden mozdulatán
látszik a gyakorlottság. A hajóval rengeteg utas jött és nagyon sok áru, innen azt hiszem csak koprát
vittek. Az esQ ellenére élvezetes volt nézni az egész napos sürgés forgást a rakparton és a vízen, mert a
hajó saját dereglyéibe ide is rakodott. Ez már tényleg egy nagyon más világ, mint a mi megszokott otthoni
környezetünk. Mivel elfogyott a baguette, a dingi evezQ pótlása létkérdés lett. Itt nem sok reményünk
van erre, így beáldoztam az egyik csáklyánkat és ragyogó evezQnyelet faragtam belQle .Bertrand hQsiesen
kievezett a dingi dokkhoz, de ez továbbra is életveszélyes volt, így visszatérte után felszereltük a motort
és inkább én vittem ki a partra és mentem érte. A kézi rádió nagyon hasznos és teljesen természetes,
hogy mindenki használja ilyen célra. A 64” hajóval is beszéltünk, Qk három hete itt voltak a nagy
esQzéskor és elmondták, az ár rengeteg szemetet hordott a vízbe és öt hajónak itt maradt a horgonya.
Ez nem nyugtatott meg, így továbbra is elsQszámú feladat a búvárpalack töltése. Délután találkoztam
megint Erikkel és megígérte, ha az idQ lecsendesedik, megpróbálja kiszabadítani a horgonyt. P egyébként
Raiatera-ra tart, itt akar hosszabban, vagy végleg letelepedni, a felesége majd repülQvel jön utána. KésQ
délután az Aranui 3 befejezte a rakodást és kifutott az öbölbQl. Katival nagy élvezettel figyeltük az újabb
összehangolt akciót. Közben Bertand is jelentkezett, hogy sikerül a búvárpalackot megtölteni. A késQi
ebéd különösen jólesett, mert Kati rántott csirkét csinált, utoljára Martinique-on ettem ilyet, szintén
Katitól.
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Hajónapló , 2013.07.27 , Marquesas, 314-ik nap (2013-08-09 18:55)
Tegnap este végre sikerült a Pactorral rádiókapcsolatot létesíteni, ráadásul jó hosszan, így lejött egy csomó
elmaradt email-ünk. Este (éjjel) Bertrand és Erik nem megtöltötték a kis palackot, hanem szereztek
egy nagy búvár palackot a faluból. Köszönetképpen reggel friss baguettet és brie sajot vittünk Eriknek
és Dávidnak, minek nagyon örültek. Végre kisütött a nap, Kati azonnal kihasználta a lehetQséget egy
nagymosásra, szerencsére a mosógép is hibátlanul mqködik és napsütésben a napelemek is ragyogóan
teljesítenek, a fogyasztáson felül 20- 25 A-rel töltik az akkumulátorokat. A kellemes idQben munkanapot
tartottunk, vitorla javítás, varrás, a holnapi vendégségre készülve a gulyáslevest elkezdtük fQzni. Bertrand
Erikékkel elment bulizni a városba, ami igen jól sikerült, mert csak hajnalban értek haza.

Hajónapló , 2013.07.28 , Marquesas, 315-ik nap (2013-08-09 18:56)
Szokásosan süt a nap, esik az esQ idQ van. Bertrand az éjszakai bulizás ellenére felajánlotta, hogy bemegy
a faluba baguettért, mert a kikötQi kis üzlet ilyenkor nincs nyitva. Kati így a tegnapi kenyérmaradékból
bundáskenyeret sütött, ezzel idevarázsolta az otthoni illatokat. Ebédre vendégeket vártunk, Dávid és Eric
az éjszakai bulizás miatt fáradtan érkeztek, de igen jó étvággyal fogyasztották a magyar specialitást. Az
ebéd kis desszert és vörösbor mellett kellemes beszélgetéssel sötétedésig folytatódott. Közben befutott
Suzi is, Erikék új hajós társa, kinek a repülQ járatát törölték az esQs idQ miatt.
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Hajónapló , 2013.07.29 , Marquesas, 316-ik nap (2013-08-09 18:58)
Reggeli után Tamással stoppoltunk Atuonába, mivel megszerettük volna nézni az útikönyvekben beharangozott látványosságot, a Tohua Pepetut. Ez némi csalódást okozott, mivel egy kövekkel körbeterített
füves kert volt, amely mellett már többször elmentünk, így most is. Egy helyi fiatal ember mutatta meg,
hogy ez az, amit keresünk. Felfedeztünk néhány leamortizálódott Tikit, amiknek a felismeréséhez elég
nagy képzelQ erQ kellett. A faluban már igen sok ismerQsünk van, akik lelkesen üdvözölnek bennünket.
Bevásárlás után a posta elQtt sikerült neteznünk , skype-olni a családdal és egy gyors stoppal visszaérni a
hajóra. Miközben a dingivel megérkeztünk a hajóra Ross és Diane futottak be a kikötQbe a One white tree
katamaránjukkal. Velük már korábban Colonban és Panamában is találkoztunk. Nem sokára egy rövid
vizitre bejöttek hozzánk mielQtt kimentek a partra intézni a bejelentkezésüket. Gyorsan beszámoltunk
eddigi kalandjainkról, elakadt horgonyunkról, amit reméljük hamarosan sikerül kiszabadítani.

Hajónapló , 2013.07.30 , Marquesas, 317-ik nap (2013-08-09 19:02)
A tegnap letöltött idQjárás elQrejelzés szerint ma már kevés esQ várható, így a horgonykiszabadítás a fQ
program. Erik és Dávid a megbeszélt idQben délben átdingiztek hozzánk teljes búvárfelszereléssel. Nagy
volt az izgalom, mivel pont egy hete szerettünk volna elindulni, de eddig az idQ sem volt alkalmas sem a
búvárkodásra, sem az elmenetelre. Eric igazi tengeri ember, már ránk fért egy kis sikerélmény. Két órai
küzdelem után ugyanott tartottunk, mint öt napja, Eric is megállapította, hogy a horgonylánc egy csomó
drótban van elakadva. de a horgonyt Q sem találta meg. A mai siker Kati palacsintája volt, a 45 db. épp
elég volt a csapatnak. Eric javaslatát, hogy a vágjuk el a horgonyláncot és hagyjuk itt a horgonyunkat
nem fogadtam el, mivel még két napig jó idQre van kilátás. Szokásos életfilozófiám soha nem adom fel,
míg látok reményt a megoldásra. A késQi ebéd után Bertranddal megbeszéltem, mivel az öbölben a víz
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nem átlátszó, szükségünk van egy gyakorlott búvárra. Este Bertrand ki is ment a faluba, bíztunk benne,
hogy Eugene, kora ellenére vállalja.
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Hajónapló , 2013.07.31 , Marquesas, 318-ik nap (2013-08-09 19:07)
Reggel 9-kor Eugene meg is érkezett Alec-kal. A ragyogó idQt a biztos siker elQjelének tekintettük. Eugene
fel sem jött a hajóra, a dingiben mindjárt felvette a felszerelését és nagyon nagyon hosszan volt a víz alatt.
KésQbb elmesélte, az a technikája, hogy amikor ilyen rossz láthatósági körülmények között merül, kb. 5
percig csukva tartja a szemét hozzászokva a sötéthez és a kontúrokat innentQl jól látja. Az elakadt láncot
gyorsan megtalálta és az iszapba süllyedt lánc nyomán hamarosan a mélyen iszapba fúródott horgonyt
is. Erre rákötött egy jelzQ bóját, majd javaslatommal egyet értve egy húsz milliméteres kikötQkötelet,
amivel felcsörlQztük a horgonyt és beemeltük a dingibe. Ez persze nem volt a legegyszerqbb feladat, mivel
a horgony és a lánc közel 80 kg volt és az öbölben a víz most is hullámzott. A dingiben a horgonyról
a többszörösen le biztosított forgó seklit nem volt egyszerq levenni, de nagyszerq segítségeim voltak,
így immár csak a lánc megmentése maradt feladatul. Végre mellénk szegQdött a szerencse és a lánc
lépésrQl- lépésre kb. fél óra alatt kiszabadult. Most már csak az eredeti állapotot kellet visszaállítani, a
horgonyt a helyére emeltük, a forgó seklivel a láncot vissza kötöttem és új horgonyzó helyet kerestünk.
Persze az egész öböl napok óta figyelte a tevékenységünket, és esti beszélgetésben a szomszéd hajón
egy német és egy ausztrál házaspár meg is jegyezte, igen bátrak vagyunk, hogy mindezek után újra
mertünk horgonyt dobni, ráadásul kettQt is. A bevásárlásra nem sok idQ jutott, de a hqtQt feltöltöttük,
holnap szeretnénk korán tovább indulni. Eugennel baráti hangulatban váltunk el, nagyon hálás vagyok
a segítségéért, de viccesen bebiztosítottam magam, ha reggel megint nem tudjuk felhúzni a horgonyt ,
kopogtatunk nála. Külön jó érzéssel tölt el a rövid beszélgetés, hogy Q 60 éves koráig fQleg hajómotor
szervízeléssel foglalkozott és csak ez után kezdett el búvárkodni, ráadásul teljesen autodidakta módon, ez
számomra egy nagyon pozitív jövQ kép.
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Hajónapló , 2013.08.01 , Marquesas, 319-ik nap (2013-08-09 19:10)

Korán, fél hatkor keltünk, mert Fatu- Hívára akartunk estére érkezni. Gyors összekészülés után sikeresen
felvettük a horgonyokat és hétkor kifutottunk. Az egész napos utunk alatt kétszer kaptunk esQt, majd
elénk tárult a fantasztikus látvány, a tengerbe futó nagyon zöld sziklák. Ötre értünk a Bay of Virgin-be,
45 mérföldet jöttünk, ahol két ismerQs katamarán 60 méter lánccal himbálózott a kis öbölben. Néhány
kör megtétele után dobtunk horgonyt, de még így is a nyakán voltunk Vincenték katamaránjának, de
Bertrand szatirikusan megjegyezte, hogy aggódjon az akinek gyengébb a hajója. Mi még farhorgonyt is
tettünk, ez kicsit segített , hogy ne kovályogjunk túl sokat, mivel mis is kiengedtünk 50 méter láncot, mert
a hegyoldalról lesüvítQ szél a 40-50 csomót is elérheti. Horgonyzás után nekiláttunk a kenyérsütésnek és
a vacsora készítésnek. A kenyér akkorára sikerült, hogy sütés közben át kellett tenni egy nagyobb tepsibe,
de nagyon finom lett, bár az állagának nem tett jót a költöztetés. A világ egyik legszebb horgonyzó
helyére érkeztünk. Álmélkodásunkat a hirtelen lezúduló trópusi esQ sem tudta csökkenteni.

Mai pozíciónk: Lat:10°27.89’S Lon: 138°40.09’W
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Hajónapló , 2013.08.02 , Marquesas, 320-ik nap (2013-08-09 19:16)
Korán reggel a hegyi kecskék bégetésére ébredtünk. Vincenték korán indultak, így mi is készenlétben
álltunk a segítségükre. Fölszedtük mindkét horgonyunkat, hogy a katamarán is fel tudja szedni a 60 m lánc
végén lévQ horgonyát, ami elég nehezen sikerült nekik. Ezután viszont szinte az egész öböl a mienk volt,
a fQhorgonyunkra tettünk jelzQ bóját és az esetleg késQbb jövQkre való tekintettel kitettünk a farhorgonyt
is , hogy kisebb legyen a hajó mozgástere. Ezután rögtön hozzáláttunk a legszükségesebb javításoknak.
ElsQként a dingi evezQ rögzítését oldottam meg. Bertrand most is küzd a dingi motor indítójával, ami nem
indult el egyáltalán két napja. Közben bejött egy amerikai lobogójú katamarán egy amerikai-belga párral,
idQnként kapunk egy kis záport. A dingi motoron a slusszkapcsoló adta be az unalmast, így ezt kiiktattam.
Most már ki tudtunk menni a partra, ami a folyamatos zenével is csábított minket. Az embernek olyan
érzése van, itt mindig ünnep van, talán így is van. Az emberek nagyon barátságosak, mindenki köszön,
azonnal otthon érezzük magunkat. Egy kis sétával a falu nagy részét bejártuk, voltunk a templomban,
láttuk az iskolát, a polgármesteri hivatalnál elolvastuk az aktuális programokat a faliújságon, kaptunk
egy csomó pamplemaust (ez a helyi gyümölcs ízlik mindannyiunknak a legjobban, íze a graeppefruithoz
hasonló) és behívtak több házba fából és köböl faragott Tikit ajánlva.Ez nekem nagyon megtetszett, mivel
eredeti helyi kézi munka és innen nagyon szeretnék egy tárgyi emléket.Túristáknak szánt suvenireket
régóta nam gyüjtünk az üzletekbQl, de a helyi mesterek munkája mindig lenyügöz. Egy ébenfából faragott
nagy tiki szoborra ajánlatot se tettem, de tudtam holnap ide visszajövünk. Egy kedves helyi bácsi
viszont csereüzletet ajánlott kis kö és fa tikikért, cserébe csónakhorgonyt kért.Nekem ebbQl kettQ van,
megbeszéltük holnap kihozom megmutatni.
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Hajónapló , 2013.08.03 , Marquesas, 321-ik nap (2013-08-09 19:23)

A mai nap a Tiki nap, rövidesen kiderül, miért. Reggelire a saját sütésü kenyeret ettük, a szigeten
nincs pék, nem sütnek kenyeret. Éjjel többször felébredtem a hirtelen szélrohamokra, de a horgony
nagyon jól tartott. Ha nem esett, akkor a csillagos ég sziporkázásával nem tudtam betelni. Szinte
sajnáltam az idQt az alvásra, annyira elbqbölt a hely varázsa. A napkelte oly csodás színeket varázsolt a
környezQ hegyoldalakra, hogy biztos voltam benne a mai nap nagyon sikeres lesz. Reggeli után gyorsan
összekészítettük a cseretárgyainkat, (kis horgony, pár méter lánc, sekli) és kidingiztünk a nagyon csendes
dingi dokkba. Ez a dingi dokk egy álom a Hiva-Oa-hoz képest. Az elsQ tiki alku gyorsan és jól sikerült,
két doboz Marlboroval megfejelve ajánlatunkat három kis tiki boldog tulajdonosai lettünk. A nagy falat
délutánra maradt, mert Alexander a tiki faragó a délelQtti halászaton volt a falu legtöbb férfiával együtt.
Így mi Katival visszamentünk a Norvikra, Bertrand, pedig a közeli hegyek meghódítását tervezte. A kis
hajórádiót elvitte magával, így fel tudott hívni bennünket a hegycsúcsról, ahonnan a hajónk már nagyon
kicsinek látszott. Mire visszaért a túráról, a helyi halászok is megjöttek, sajnos elég szerény zsákmánnyal,
de egy kisebb vörös mélytengeri halat azért kaptunk ajándékba. A délután fQ attrakciója a nagy tikire
való megalkudás volt. Árakat nem írok, de gyakorlatilag egy fillérünk se maradt, plussz két üveg rum, ami
itt elég jó csereeszköz és ezek után a tiki üzletre a feleség is áldását adta. Az üzletkötés utáni meglepetés
volt, hogy a tikit nem vihettük el nappal, hanem Alexander hozza a hajóra sötétedés után, este hétkor. P
nagyon pontos volt, éreztem számára is többet jelent ez puszta üzletnél, nekem a fiatalkori álmaim tárgyi
megtestesülését jelentette ez a nagyon gondos , mqvészi alkotás. Persze ittunk egy áldomást, közben
Alexandernek Bertrand segítségével elmondtam, hogy a Föld másik felén levQ otthonunkban a TikirQl
mindig eszünkbe jut Fatu-Hiva, ez a csodálatos sziget, ahova remélem még visszajutunk egyszer. Adtunk
még illQ ajándékot, majd elbúcsúztunk és az izgalmas nap után a Tikik vigyázták álmunkat.
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Hajónapló , 2013.08.04 , Marquesas, 322-ik nap (2013-08-09 19:25)

Isten éltesse Ildikó húgomat, ma van a születés napja. A vasárnapi misét sajnos lekéstük, mert itt nyolckor
kezdQdik, ami nekünk elég hajnali idQpont a trópusokon. Így egy rövid áhítat után a közeli hegycsúcs
meghódítását terveztük. Kati az utolsó szakaszt feladta, én látni szerettem volna fentrQl a Norvikot, így
még pár száz métert kapaszkodtam a meredek garázslejáróhoz hasonló szerpentinen.Az egész túra alatt
a látvány lenyqgözQ volt, hasonlatos Karcsi barátomékkal közös ausztriai túráinkhoz, de itt a fenyvesek
helyett pálma és banán erdQk pompáznak. A három órás séta alatt egy autóval találkoztunk, ami nem
csoda, hisz itt csupán még egy falu van, de oda is egyszerqbb motorcsónakkal menni. Visszaérkezésünk
után Kati belevetette magát a konyhába, mintha otthoni nagy vendégségre készülne, késQbb beszámolok
az eredményrQl. Holnap reggel sajnos tovább kell mennünk, de szerencsére hasonlóan kellemes helyek
várnak ránk. A kicsit hosszúra nyúlt hiva-oa-i horgonyzás után a további programunk szorosabb lett,
mivel huszadika elQtt szeretnénk Mani-Hi atollra érni, ami Kati elsQ hosszabb nyílt óceáni útja lesz. ElQtte
még három szigetet szeretnénk meglátogatni Marquesas-en. Remélem az idQjárás kegyes lesz hozzánk,
mindenesetre Poszeidon és Eol kegyeit a megcsappant rumkészletünk ellenére reggel egy áldomással
keressük.
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Hajónapló , 2013.08.05 , Marquesas, 323-ik nap (2013-08-09 19:29)

Az utolsó éjszaka még nekem is érdekes volt , dacára, hogy lassan három éve élem a hajósok szabad életét.
A vasárnap esti zenés buli egész éjjel tartott és reggel újult erQvel folytatódott, mint valami maratoni
verseny. Kati naiv kérdésén Bertrand-al csak nevettünk, mármint, hogy hogyan mennek dolgozni?”.
Nekünk viszont szoros útitervünk volt, így egy gyors reggeli a tegnap sütött kakaós csigából és nyolckor már
a következQ sziget, Tahuata felé vitorláztunk. Csodálatos idQnk volt, igazi álomvitorlázással kápráztattam
el Katit. 14-15 csomós félszélben a Norvik nagyon elemében volt, persze jót tett az oldala megtisztítása
a jócskán megnQtt algasalátától. Minden körülmény ideális volt arra, hogy végre kipróbáljuk az új pilot
motorunkat. Az új pilot összehasonlíthatatlanul jobban mqködik, mint elQdje, remélem nem csalódok
benne hosszú távon sem és végre kipipálhatom ezt a meglehetQsen neuralgikus pontot a hibalistámról.
Csak emlékeztetQül most két komplett autopilotunk van vezérlQvel és motorral, a Jefa ajánlása szerint,
ezek a 70-80 láb hosszú jachtokhoz is megfelelQek. Tahuata déli csücskét du. 3-kor értük el, innen a
sziget szél alatti oldalán a szokásos nagyon változó irányú és erQsségq szélben még egy 5 mérföldet
tudtunk vitorlázni. Az utolsó 4 mérföldön a szél teljesen szembe fordult, szerencsére lecsendesedett, így
a vas genakkerre váltva 5-kor horgyonyt dobtunk a sziget legcsendesebb északi öblében. Az öbölben
rajtunk kívül hét hajó horgonyzott , ezek közül hat már régi ismerQsünk, csupán egy Új Zélandi motoros
vashajóval nem találkoztunk eddig. Ezen a szakaszon szinte már mindenki ismer mindenkit, tudjuk ki
honnan jött hová tart, nagyon családias a hangulat és persze mindenki rendkívülien segítQkész. Az
összefogás és a segítQkészség fontos is, mivel itt külsQ segítségre nem igen számíthatunk, közel s távol se
szerviz, legtöbb helyen még dingi dock sincs. A kommunikációs összeköttetésünk több, mint egy hete
csak a sat telefon. Talán épp ez adja azt a sajátos hangulatot, a csodálatos táj, a kristálytiszta tenger, a
csodálatos színek, amiért oly sokan vágynak ide, majd vissza vágynak.
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Hajónapló , 2013.08.06 , Marquesas, 324-ik nap (2013-08-09 19:31)

Az öblöt egy fehérhomokos strand szegélyezi, mögötte pálma erdQ. A passzát egyenletesen fúj biztosítva
a kellemes 27-28 fokos hQmérsékletet. Az otthoniaktól azt hallottuk, hogy a messzi északon, Budapesten
38 fok van. A napot a délutáni indulás elQkészületeivel töltjük. A homokos part azért egy kis fürdésre
és sétára csábított, igazi nyaraló idQ volt, szinte minden hajóról a parton napoztak és lubickoltak.
A kis szórakozás után a dingit beemeltük a deckre és egy másik ragasztóval beragasztottuk az egyre
bosszantóbb problémát okozó lyukat. Ezután sajnos kicsit aludtam, azért írom, hogy sajnos, mert így este
nem tudtam elaludni és kettQtQl én voltam megint a soros a kutyaQrségre”.Este negyed hatkor indultunk
Nuku-Hivára, így még sötétedés elQtt felszedtük a horgonyt és hamarosan tele taklival vitorláztunk a
csillagoktól ragyogó déli égbolt alatt. Sajnos újhold van, így az éjszakai menetben leginkább az AIS-ra és
a radarra számíthattunk.

Hajónapló , 2013.08.07 , Marquesas, 325-ik nap (2013-08-09 19:33)

Egy reggeli kis csendesedést leszámítva ragyogó szelünk volt, így joggal számítottunk egy kora délelQtti
érkezésre. Sajnos a technika a vitorla beszedésnél megint ellenünk fordult és a génua fockrollerét az
összekuszálódott kötél miatt nem tudtuk betekerni. Ez plusz másfél órás szereléssel járt és megvan a
holnapi javítási program. A kötélvezetést is át fogom alakítani, mert a mostani megoldással úgy látszik
csak én tudom a génuát biztonsággal úgy kiengedni, hogy be is lehessen venni. A kis intermezzó után
minden gond nélkül lehorgonyoztunk Maquesas fQvárosa elQtti tágas, csendes , squall-ektQl mentes ,
Taiohae öbölben. Szokásosan az öbölben már horgonyzó hajókat ismerjük, jó részüket még a Karib
tengerrQl. A panoráma csodálatos és az idQ ragyogó. Gyorsan feltettük az árnyékoló ponyvákat és vízre
engedtük a dingit, most úgy néz ki, hogy a tegnapi ragasztás sikerült. Több napos ittlétre készülünk.
Gyors ebéd után mindenki elgyengült, de aztán Bertrand mégis erQt vett magán és kidingizett a partra
sajtért. Estére pizzát fogunk sütni. Holnapra a Norvik-ra megrendeltük a két baguettet is. A csendes
öbölben nyugodt éjszakára számítunk.

Hajónapló 2013.08.08, Marquesas, 326-ik nap (2013-08-14 03:36)

A tegnapi pizza igazi olaszosra sikerült és az éjszaka is csendes és simogatóan szellQs volt. Olvasmányaimból
számítottam rá, hogy jellemzQen kellemes klímával találkozunk, de a Norvik hQszigetelése és jó szellQztetési
lehetQségei valóban ideális belsQ komfortot biztosítanak nappal és éjszaka is. Reggeli után elQször
megtámadtuk a bank automatát, mivel már csak tikivel tudtunk volna fizetni, de ebbQl a helyieknek is
van bQven. Szinte minden sarkon és kertben tiki család ül, vélhetQen egy élelmes mqköves vállalkozónak
köszönhetQen.
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Ez jelzi, kezdünk visszatérni a civilizációba. Az élelmiszerfeltöltésnél kapitányi tekintélyem bevetésével
sikerült elérnem, hogy Kati az egész csirkét egy báránycombra cserélte a húsos pultnál.
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Visszafelé a dingi docknál beültünk Henry kifQzdéjébe netezni egy pamplemaus juice mellett. Végre el
tudtuk küldeni az elmaradt naplókat, Saciékkal a késQi idQpont ellenére tudtunk skype-olni , ideiglenesen
visszatértünk a civilizációba. Henrynek , a kikötQi kocsmárosnak” (alkoholt nem árul!) átadtuk Attila
barátom ajándékát a különleges hazai pirospaprikát. Kati a délutánt a báránycomb feldolgozásával
töltötte, Bertrand mosta a hajó külsejét, én szétszedtem a fockrollert, de a döntést a javítással kapcsolatban késQbbre halasztottam. A grillezett bárány a kedvemre valóan sikerült.

Hajónapló, 2013.08.09, Marquesas, 327-ik nap (2013-08-14 03:43)
Potyautasunk van. Valószínq Fatu Hiván hoztunk be egy kis egeret a hajóra, lehet, hogy a tikikkel, vagy
a pamplemaus-os dobozzal. Kati nem örül neki, én remélem sikerül még itt elkapnunk és kivinnünk a
partra.
Ma van a 38-adik házassági évfordulónk. Ez nem jelenti azt, hogy nagyon öregek vagyunk, csak fiatalon
házasodtunk. Bertrand reggel két hallal tért vissza a halászoktól. Ragyogó napsütés van és a napelemek
teljes kapacitással dolgoznak, három adagot mostunk a mosógéppel, ágynemqt is. Kati nem gyQzte
teregetni és beszedni a ruhákat. Estére minden megszáradt és friss illatúvá vált. Közben folytattuk a
hajó külsQ belsQ takarítását. Vacsorára Bertrand módra készült el a tepsis hal, rozéval kisérve.

Hajónapló, 2013.08.10, Marquesas, 328-ik nap (2013-08-14 03:46)
Reggelre potyautasunk kirágta a szemetes zsákot, így Kati hadat üzent neki, persze a megbízott hadvezér
én vagyok.
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Remélem a sikeres hadmqveletekrQl hamarosan beszámolhatok. A reggelt friss baguettel kezdtük, így az
aktuális feladatok is könnyebben indultak. Befejeztem a fockroller javítását, Bertrand a hajó oldalának
tisztítását. DélelQtt mi bementünk a városba, Bertrand pedig elvitte a gázpalackokat , amiket sikerült
délutánra megtöltetni. Örülök neki, mert Gézáék (Rotorman) információiból úgy tudjuk, hogy Új
Zélandon nem lehet európai palackot töltetni. Bertrand találkozott egy vidám állapotban” horgászó
helyi emberrel, aki miután megtudta, hogy magyarok vagyunk, rögtön emlékezett Méder Áronra, aki a
Carinával 6 évvel ezelQtt hajózott itt. Ebédre a bárány másik felébQl készült bárányraguval kényeztettük
magunkat. Délután az öbölbQl a legtöbb ismerQs hajó elment a hétvégi hangos zene miatt. Mi még
néhány napig maradunk , nem döntöttük el, hogy kimegyünk a partra, vagy a hajóról élvezzük a zenét.

Hajónapló, 2013.08.11, Marquesas, 329-ik nap (2013-08-14 03:49)

Az éjszakai zene szerencsére nem volt túl hangos, így az éjszakai pihenést csak a nagyobb rollázás zavarta
. Ezt én a kedvezQ szél elQrejelzésének látom. Mindenki hetek óta a Tuamotu idQjárásról beszél, mivel
ott az augusztus szeles és meg kell találni a megfelelQ idQpontot, hogy az atollokba be lehessen hajózni.
Ez úgy néz ki napokon belül eljön, ami a mi útitervünkkel nagyon jól szinkronban van. Reggeli után a
helyi kilencórás misére igyekeztünk. természetesen egy szót sem értettünk a szertartásból, mivel nagy
részt helyi nyelven folyt, de talán ez is hozzájárult a különleges élményhez.
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Mise után mindenki kezet fogott velünk.

Mostanra terveztük meglátogatni Csák Attila barátunk itteni ismerQs családját és a küldött ajándékot
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átadni. Az elsQ autós, akit megkérdeztünk mindjárt fel is ajánlotta, hogy elvisz hozzájuk, mivel jól
ismeri Qket. A vasárnap délelQtti elQkészületek közepén toppantunk be Mau asszony házába, ahol a
vasárnapi ebédet készítették a három lánya segítségével. Nagyon kedvesen fogadtak bennünket, teával,
gyümölccsel kínáltak. Jean Michel el, a férjével jól elbeszélgettünk, Q nagyon érdeklQdQ volt a magyarországi körülményekrQl.

TQle ajándékba kaptunk egy saját kiadású CD-jét, melyen helyi nyelven a saját zenéit adja elQ. P
egyébként fQ állásban fogorvos. Kedves meghívásukra elvittek bennünket picknickre a Belvedernek
nevezett hegy tetéjén lévQ kilátó pontra.
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Gyönyörq volt a kilátás az öbölre és nagyon ízletes és kiadós, különleges ebédben volt részünk.
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Visszafele a kertjükbQl kaptunk egy óriási doboz pamplemaust és visszahoztak bennünket a dingi dokhoz.
Meghívtuk Qket a hajóra, de délután már más programjuk volt, így ezt holnapra halasztottuk. Mire
visszatértünk a hajóra Bertrand a kocpitot ragyogó tisztára varázsolta. A partról két fuvarral 220 liter
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vízet hoztunk, sajnos ez nem a legjobb minQségq, csak fürdésre és mosogatásra való, de a tartályokból
eddig sem ittunk. Azért óvatosságból csak két tartályt töltök meg ilyen bizonytalan minQségq vízzel, két
tartály tartalékként ívóvízzel van megtöltve. Az este szokásosan korán eljött, fél hétkor már tök sötétben
vacsoráztunk, hallgatva Jean Michel CD-jét. Potyautasunkkal továbbra is hadban állunk, de egyenlQre
nála a vezetés.

Hajónapló, 2013.08.12, Marquesas, 330-ik nap (2013-08-14 03:51)

Hajónapló aug. 12
A délelQtt nagy sürgés forgással telt, nagytakarítással és rendrakással. Elkészült a fotel lábak hegesztése
és végre újra birtokba vehettük a fotelokat. Egy órára vendégeket vártunk, Jean Michel és Mau lányait,
Vai-t, Mana-t és Tapu-t. Tamás ki is ment eléjük a dingi dockhoz egy órára.

Nagy meglepetésre, nem csak a lányok érkeztek meg, hanem lányokkal együtt egy egész party szerviz.
Mi csak egy kis puding édességgel vártuk Qket, de így egész lakoma kerítQdött hirtelen a Norvikra. Mau
gyönyörq tálakat küldött halas vegyes finomságokkal.
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Nem gyQztük enni. Ebéd után Bertrand kivitte lányokat és behozta Maut, akinek nagyon tetszett a hajó.

Ki s hazai ajándékkal próbáltuk meghálálni a kedvességüket. Kölcsönös ígérgetéssel búcsúztunk, még
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fogjuk látni egymást. A délután többi része további szorgosságokkal telt, pl. a gázpalackok letisztításával,
ha már sikerült megtölteni, lefestve tegyük el Qket.

Hajónapló, 2013.08.13, Marquesas, 331-ik nap (2013-08-14 03:54)
Hajó napló aug. 13
A mai napot a Tuamotu-ra való elindulás elQtti felkészülésre szántuk. Mindjárt reggel kimentünk vásárolni
a zöldségeshez és a közértbe is. Még tegnap rendeltünk két igazi kenyeret egy hosszúkását és egy kereket.
Tamás a motor olajcseréjét csinálta meg. Bertrand a mosdó és ivóvíz beszerzését vállalta be, míg én
valamilyen szinten próbáltam elQre fQzni, hogy az út elején ne kelljen. Holnap korán reggel szeretnénk
indulni. Az egér elleni küzdelem még nem fejezQdött be, ma beszereztünk egy csapdát, Made in USA,
reméljük hatékony lesz.

Öcsi (2013-08-20 11:28:06)
..szegény egér.. Hétvégén voltunk Viktoréknál. Klasszak a gyerekek, nagyon jól éreztük magunkat Sacival. Panni
velünk akart jönni Ingolstadtba.. Gondolom azóta az egér már történelem. Millió puszi Nektek! Öcsi

Hajónapló, 2013.08.14, Marquesas, 332-ik nap (2013-08-21 20:58)
A tegnapi netezés után az elrámolás reggelre maradt, így ½ 9-kor indultunk el Tuamotu felé. Nuku Híva
szigetét beborították az esQ felhQk, ezért szomorúan hagytuk ott ezt a szép szigetet. Nagyon szelünk
volt, motorláztunk. Egész nap csodáltuk a tegnap este Henry-tQl kapott búcsúajándékunkat, a 103 db-os
banán fürtöt. Henry nagyon kedvesen mondta, hogy Attila barátai az Q barátai is.
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Búcsú a Marquesas szigetektQl, egy hónapot töltöttünk itt a föld egy különleges csücskében, összesen
négy szigetet látogattunk meg. Hiva Oa-n egy héttel tovább maradtunk, a kényszerq horgonyzás miatt.
Mindegyik sziget páratlan szépségével kápráztatott el bennünket.

Estére megint elQjött egy probléma , most az olaj szivattyú nem akart elindulni, pedig most már tényleg
minden eddig tudott probléma megjavítódott a hajón. Le is állítottuk a motort, kis széllel mentünk
tovább. Az éjszakai Qrséget Bertrand kezdte, majd Tamás folytatta éjjel 2-tQl. Én vagyok az autopilot,
nekem nem kell Qrködni, de nagyon jól dolgozom, így mindenki boldog.

Hajónapló, 2013.08.15, Marquesas, 333-ik nap (2013-08-21 21:02)

1/7-kor ébredtem. Tamás elmondása szerint éjjel esett egy kis esQ. Francia Camembert sajtos szendvicset
készítettem neki reggelire. Az elsQ banán is elfogyott éjszaka, még egy kicsit zöld, de már élvezhetQ.
Miután több, mint 30 db. jut egy fQre, el kell kezdeni enni, mert nem fogunk bírni vele. Egész nap a
hullámok dobáltak bennünket. Az olajcsere szivattyú a szqrQ csere után sem javult meg, ráadásul a hátsó
WC tartály is megtelt és nem tudtuk, csak kívülrQl leüríteni. Lassan haladunk.
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Pozizionk:UTC:12:00. Lat.:09°47,8’S. Lon.:140°58,0’W.
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Hajónapló, 2013.08.16, Marquesas, 334-ik nap (2013-08-21 21:05)
A hajó jobbra-ballra való himbálózása nem szqnt meg, így kriminálisnak nevezhetQ alvás szempontjából
az éjszaka, de optimistán ébredtünk. A fiúk felváltva Qrködtek éjszaka. Bertrand mindig jókedvqen
ébred, egy örök optimista, neki minden nap jó és szép, mindenben megtalálja az örömet. Ha esik az a
jó, ha nem az. 10-kor genakkert húztunk, ez jót tett a sebességünknek. Tamás nekigyürkQzött az olaj
szivattyú kicserélésének, de sajnos hiába cserélte ki , nem mqködik. Szerelés közben Bertrand kitette a
csalit, bár nem bíztam benne, fogott egy jó nagy tonhalat. Egészben lehetett 5-6 kg-os. Nem is tudtam
kinek segítsek, Tamásnak az olaj törlQ papírokat adni, vagy a halfogás körül, hirtelen sqrq lett az élet.
Bertrand nagyon szépen levette a filéket a halról egy részébQl elkészítette a szokásos dél amerikai ételt, a
ceviche-t, ami hagymával és citromlével pácolt haldarabokból áll és fQtt krumplival kell enni. A mai napi
menüben a francia padlizsános lecsó is elQfordult.

Pozicionk:UTC:12:00. Lat.:10°30,8’S. Lon.:140°44,5W.

Hajónapló, 2013.08.17, Marquesas, 335-ik nap (2013-08-21 21:08)
Elég jól aludtunk, hqvös is volt és a billegés is kevesebb. Már reggel fQtt krumplit kellett készítenem a
ceviche-hez. Tamás és Bertrand jó étvággyal be is laktak belQle. Én maradtam a banán reggelinél. A
genakkert újra kihúztuk, kicsit stabilizálta a hajót, a sebességünk is javult. A karban tartási feladatokat
folytattuk, kabin függöny javítása, hqtQ takarítás (sajnos egy tojás összetört az aljában), pilot könyvek
olvasása, ár-apály tanulmányozása. Este Bertrand a tonhalból sütött szeleteket póréhagyma salátával,
finom volt.
Pozicionk:UTC:12:00. Lat.:11°37,8S. Lon.:143°01,3’W.
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Hajónapló, 2013.08.18, Marquesas, 336-ik nap (2013-08-21 21:12)
Tamás éjjel fogott egy kis gekkót az Qrsége alatt, ami éppen a banánunkat akarta dézsmálni, de megtanult
úszni. A kézi pumpa használatával beindítottuk az olajtöltést, így 11-kor elkezdtünk motorozni. Lassan
aztán megjött a szél, leállítottuk a motort és fQvitorlát húztunk, majd késQbb a génuát is hozzá, így már
7,5 csomóval száguldottunk. Közben én sütöttem egy meggyes pitét, mert a kenyerünk megpenészedett.
Ez az állatok napja, mert éjfélkor Bertrand azzal riasztott bennünket, az egér eszi a banánfürtöt. Tamás
kirohant egy nagy nejlon zacskóval, hogy elfogják az egeret, de nem sikerült.
Pozicionk:UTC:12:00.Lat.:12°42,3’S Lon.:144°20,3’W.

Hajónapló, 2013.08.19, Marquesas, 337-ik nap (2013-08-21 21:17)
Reggeli fiúknak ceviche, nekem süti. Már látszanak Manihi partjai, szép idQben vitorlázunk. 11-re értünk
az atoll bejáratához, kicsit rámotorozva, kis szembeáramlással bejutottunk az atollba. Csodálkozásomra,
sokkal nagyobb, mint gondoltam, kb. Velencei tó nagyságú. A kijelölt horgonyzóhelyre mentünk horgonyozni, ahol már állt egy amerikai vitorlás. Nem sokára át is jöttek róla vendégeskedni. A kapitány olasz és
Új- Zélandra tart egy fiatal francia fiúval. Nemsokára egy katamarán is lehorgonyzott mellettünk, akikkel
már találkoztunk Nuku Hiva-n. Bertrand a dingivel azonnal kiment körül nézni, míg mi pihentünk.
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Pozicionk:UTC:12:00.Lat.:14°01,0S Lon.:145°42,1’W.
Érkezési pozicionk:Lat.:14°27,9’S. Lon.:146°02,2’W.

Hajónapló,

2013.08.20,

Marquesas,

338-ik

nap,

Marquesas

összefoglaló

(2013-08-21 21:27)

Nagyon csendes éjszakánk volt, semmi hullámzás, hiába atollban vagyunk. Reggel nagy aktivitással
ébredtünk. A holnapi vendégeket várva fogtunk hozzá pakolni, takarítani, mosni. Ebédre a maradék
tonhalat tervezzük megsütni, délután a helyi faluba tervezünk menni internetezni.
Összefoglaló a Marquesas szigeteki vitorlázásról Tuamotu-ig– kiegészítés Kati naplójához.
A hajósok mindenhol egyformák, Marquesas-on is ment az ijesztgetés a viharokról és az óriási hullámokról
már hetek óta, de elQbb utóbb mindenkinek tovább kell menni. ElsQ nap szinte semmi szelünk nem volt,
így motorláztunk. Az elsQ napi tartály töltésénél az AC pumpa elromlott, így maradt a nagyon lassú
vitorlázás egy kitámasztott génuával egy 5-6 csomós szélben. A napi teljesítményünktQl elég rossz kedvem
lett, ráadásul a diesel üzemanyag rendszert sem tudtam megjavítani. A tartalékként vásárolt AC pumpa
valószínqleg kisebb teljesítményq, mint elQdje, pedig a kereskedQ bizonygatta, ez ugyanaz. A végén kiderül,
de fél napot már elszórakoztam a hajófenékben, az igen csak kellemetlen rollázásban. Kati elég nehéz
szakaszt fogott ki a Csendes óceánon, az elsQ hosszabb menetben. Mivel semmi kedvem nem volt több
száz liter gázolajat kézzel felpumpálni, ráadásul az itteni gázolaj ár az Olaszországi után is a legmagasabb,
bíztam egy kedvezQbb szélben. A 15-ei katasztrofális teljesítményünk után , 16-án délben újból elQvettük
az eddig csak problémákat okozó genakkerünket és hasonlóan a bal oldali spibummal megtámasztott
génuához ezt a jobb oldali spibumra feszítettük. Az eredmény nem csak esztétikailag lett látványos, de
a sebességünk is jócskán megnQtt. Átlag nyolc csomós szélben egész nap 4,5 csomó körüli sebességgel
haladtunk, a napi teljesítmény is 100 mérföld fölött volt jó irányban, ráadásul a pilot folyamatosan és
pontosan vitte a hajót. Mindjárt szebbnek láttuk a világot, különösen, hogy egy szép tunát is sikerült
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fognunk. Este Bertranddal megbeszéltem, ha a szél beerQsödik, keltsen fel és leszedjük a genakkert. Így
is lett , este 11-kor 15 csomósra erQsödött a szél és pillanatok alatt, gond nélkül beszedtük a genakkert,
semmiképpen sem akartam kockáztatni egy éjszakai sqall-ben való komolyabb szélerQsödést. A maradék
génuával így is jól haladtunk éjszaka és fQleg biztonságban. Éjjel csak egy ember van Qrségben, a génua
reffelést egyedül is kényelmes megoldani. Az augusztus 17-e ragyogóan kezdQdött. A nap hétágnyira
süt, a ceviche reggeli osztályon felüli volt és a génua-genakker pillangóval 8-11 csomós szélben 4,5-6,5
csomóval haladunk. A délelQtti pillanatnyi csúcs 7,5 csomó volt. Karcsi barátommal tudtam sat- telefonon
beszélni, Icát ünneplik, igen emelkedett hangulatban. Az augusztus 17-ei egész éjszaka a génua-genakker
kombinációval nagyon jól haladtunk. A sqall-ek elkerültek a majdnem teliholdas éjszaka csodálatos volt.
A holdnyugta különleges élmény a hajó elQtt, utána a csillagok ragyogásával nem gyQzök eltelni. A
pilotot egész éjjel nem kapcsoltam ki, ragyogóan mqködik. 18-án reggelre déliesedett a szél, így a hátszél
vitorlázatot leszereltük és a teletaknis grósz-génua összeállítással élveztük a száguldást. A jellemzQ déli
hullámzás egészen lecsökkent köszönhetQen az atollok 1000 mérföldnyi természetes gátjának. Közben a
génuát a genakkerre cseréltük, ami a következQ éjszakai Qrségváltásig ragyogóan mqködött, nagyon jól
haladtunk. Éjjel kettQkor cseréltük vissza a genakkert génuára, mivel a szél egyre északiasabb lett és a
genakkerrel ez már nem volt jó irány, de a délelQtti érkezéshez volt tartalékunk, így megengedhettük a
lassabb, de kényelmesebb haladást. A radaron ekkor már jól kivehetQek voltak Manihi atoll körvonalai,
napfelkeltekor már a pálmafás part sziluettje is jól látható volt. A bejárathoz való érkezésünket dagály
után fél órára terveztük. kicsivel elQbb mentünk át az elég szqk passzázson kb.1,5-2 csomós szembe
áramlásban. Ezt valószínq a szél okozta hullámzás okozza, amivel folyamatosan tölti az atollt, a víz pedig
a szqk bejáraton távozik. A jövQre gondolva a plotteren és az Ipadon is bekapcsoltam a tracket, így
könnyebben kitalálunk, ha esetleg a láthatóság rosszabb lesz távozáskor. Gond nélkül lehorgonyoztunk az
atoll ajánlott horgonyzóhelyén a falu közelében. Nuku Hiva-ról 500 tengeri mérföldet vitorláztunk. Az
elsQ két nap az elQrejelzéseknek megfelelQen elég kellemetlen volt, de a következQ három nap kárpótolt
bennünket, egy öröm vitorlázás volt. Bertranddal nagyon jól összeszoktunk, az elQzetes tervektQl eltérQen
ezét is maradt tovább. Ez Katinak is nagy könnyebbség volt, több ideje és energiája maradt a hajó belsQ
és konyha projektekre. Kati bQ három hét múlva utazik haza, holnapra várjuk Ferit és Katit is erre a
szakaszra. Több úti programot dolgoztunk ki, a következQ hetek idQjárásának figyelembe vételével.

A NORVIK Földkörüli útja elsQ szakasza Új Zélandig tart. A hajó itt várja meg a Déli Csendes Óceán
hurrikánjainak végét. Erre az utolsó szakaszra még van lehetQség csatlakozni Tahitira szeptember 1215 közötti indulással, illetve Rarotongán október 10-15 között. Ezekre a helyekre könnyq a repülQ
összeköttetés, de fQleg Rarotongától – Tonga Új Zéland szakasz gyakorlott vitorlázóknak ajánlott.
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Hajónapló, 2013.08.21, Manihi, 339-ik nap (2013-08-25 19:54)

A tegnap esti városnézésünket színesítette az, hogy a Manihi-i falu közösségi házának elQterében láttuk a
helyi lányok, asszonyok Hula Hula táncának gyakorlását a helyi férfi zenekar zenéjére. Valószínq fellépésre
készültek, úgy le voltunk nyqgözve, hogy ránk esteledett és mire hazafelé indultunk már feljött a hold.
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Sajnos odafelé is ráfutottunk egy koralfejre, ezt még a dingi motor kibírta, de hazafelé már komolyabban
elakadtunk. A sötétben Tamás nem vette észre a kiálló koralfejeket és eltört a csigatörQ csapszege, így
evezve kellett hazajönnünk. A tanulság sötétben korallok között nem hajózunk, fQleg térkép nélkül.
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A reggel a motorjavítással kezdtünk, ami sikerült is, így délben Bertrannal a dingivel mentem be a
faluba. ElQtte mostunk takarítottunk, készültünk vendégeink fogadására. A faluban gyorsan sikerült
motorcsónakot találni, aki kivitt a reptérre és meg is beszéltük vele, hogy Feri és Kati érkezésekor
visszavisz bennünket a Norvikra. Így is lett, a repülQ pontosan érkezett. Feriékkel pillanatok alatt a
hajón voltunk. A reptér igazából csak egy mezQ, a szép épület zárva van egy nyitott szín alatt folyik a
csomagok mérése és a bejelentkezés. Tamás hqtött pezsgQvel fogadott minket. Kis beszélgetés és egy
könnyq ebéd után Qk kimentek a partra ismerkedni a korallok világával. Közben Bertrand is megjött és
a vacsora egy hosszúra nyúlt beszélgetéssel fejezQdött be a további tervekrQl.
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Hajónapló, 2013.08.22, Manihi, 340-ik nap (2013-08-25 19:57)

Nagyon szép teliholdas éjszaka után frissen ébredtünk a Norvikon immár öten. A reggeli összekészülQdés
után bementünk a faluba körül nézni és vásárolni, Bertrand ott is maradt Skype-olni. Nagy az állatszeretet
itt, a kutyák körme zöldre van lakkozva, a kakasokat pedig kutyaként pórázon tartják a gyerekek. Mi
hazajöttünk, tovább folytatódott a kifogyhatatlan magyar beszélgetés. Most nagy magyar élet van a
hajón, Bertrand egy kicsit kirekesztettnek is érzi magát, de hát mi is az Q francia mozgásterében. Délután
kidingiztünk az atoll szélére, ahol egy nagy sétát tettünk, átmentünk az óceáni partra. Az egész part
fehér korall törmelékkel van borítva. Feriékben be is indult a gyqjtQ szenvedély. Feri és Kati mentek
vissza a faluba Bertranért, ahol Qk is megcsodálhatták a tánckar felkészülését a közelgQ fellépésre. Mi
estére barbeque partyt rendeztünk, Tamás kedvencét bárány combot grilleztünk. Chilei vörösborral és
diós Camembert sajttal fejezQdött be a vacsora. A szél az elQrejelzéseknek megfelelQen teljesen leállt, a
hold a tükörsima vízben fürdött.
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Hajónapló, 2013.08.23, Manihi, 341-ik nap (2013-08-29 19:50)
Reggel még szemerkélt az esQ, de késQbb tqzött a nap, teljes kapacitással dolgoztatva a napelemeket.
DélelQtt fürdés a kristálytiszta vízben, majd kakaós csigát dagasztottam. Ebédre a bárányragut ettük
krumplipürével. Feriék kimentek snorkelezni a közeli reefre, utána bementek a faluba vásárolni. Mi
Tamással javítottuk a diesel szivattyút, de csak a kézi pumpa rásegítéssel sikerült megtölteni a napi
tartályt. Közben elkészült a kakaós csiga is. Délután Feriék ismét snorkeleztek, felvételeket készítettek
és utána bementek a faluba a megrendelt kényérért. Itt minden nap meg kell rendelni elQre a kenyeret,
hasonlóan a többi kis szigethez. Mi közben összepakoltuk a Norvikot indulásra Bora Bora felé.

Hajónapló, 2013.08.24, Manihi, 342-ik nap (2013-08-29 19:53)
A hányadtatások napja”. Ötkor keltünk az induláshoz. Az atollból kifelé Feri a hajó orrból figyelte a víz
alatti korall padokat. Bár befelé jövet lementett track-en hajóztunk ki, egy helyen csupán kb. tíz métert
próbáltam levágni a rottát, szerencsére Feri észrevette a kiálló hatalmas korall fejeket. Hangos kiabálás
után gyors irányváltoztatás, szerencsésen megúsztuk. Fontos tanulság, Járt utat járatlanért soha ne
hagyj el.”. Az indulásunkat a dagály utáni pangó vízhez terveztük meg, így a kijáraton gyenge félcsomós
ellenáramlatban kijutottunk. Kezdetben a szél 20-25 csomóra erQsödött, igen kellemetlen hullámokat
keltve. KésQbb ugyan kellemes 15-18 csomós szélben vitorláztunk, de a hullámok megmaradtak és ez nem
segített friss legénységem étvágyán. A hány-al kezdQdQ szavakat kéz napig nem volt szabad használni és
vendégeink berendezkedtek a kockpitban való lakásra és alvásra. Bertrand lelkes volt kirakta a horgot
és fogtunk egy 6-7 kg-os barracudát, amit némi tanakodás után visszadobtunk a tengerbe a siguatera
betegségtQl való félelmünk miatt.
A kapitány tollából. Indulás pozíciónk: UTC: 17:00. Lat.: 14°27,8S Lon.: 146°02,22W
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Hajónapló, 2013.08.25, Rangiroa, 343-ik nap (2013-08-29 19:56)
Éjszakára lecsendesedett a szél és kissé a hullámzás is, de ez új hajóstársaink állapotán egyenlQre nem sokat
javított. Viszont szép napsütéses idQre ébredtünk, ami mindannyiunk hangulatát kedvezQen javította.
Rangiroa, a legnagyobb Tuamou-i atoll északi partja mentén haladtunk, az egyre gyengülQ és keletire
forduló szélben. A tegnapi nem evést Kati ma próbálta fQzéssel egybekötött ebédeléssel kompenzálni.
Ismét próbálkoztunk a halfogással, aminek nem várt eredménye egy 4, azaz négy centiméteres kis hal lett,
amit nagyvonalúan visszadobtunk a tengerbe.

A kapitány tollából. Indulás pozíciónk: UTC: 12:00. Lat.: 14°46,7S Lon.: 147°31,5W, napi teljesítményünk
19 óra alatt 88 tmf.

Hajónapló, 2013.08.26, Bora Bora felé, 344-ik nap (2013-08-29 20:00)
Éjszaka folyamatosan csökkent a szél és egyre inkább hátszélbe fordult, így tele tackkal egyre lassabban haladtunk, de nem akartam éjszaka borzolni a kedélyeket egy spinakker boomos átállással. A
gyönyörq napsütéses reggel, viszont a vitorla átrendezéssel kezdQdött, kiraktuk mind a két spiboomot és
a génua genakker pillangóval hajóztunk az egyre gyengülQ 6-10 csomós hátszélben. A hullámok viszont
határozottan csökkentek, az egész napi hajózásnak a továbbiakban egyre inkább balatoni sétahajózás
jellege lett. Az egész nap csendben telt el, este a szikrázó csillagokban gyönyörködtünk, vendégeink
elQször, én már nagyon sokadszorra. Ma már mindenki a kabinjában aludt. Halfogásunk ma annyi
eredménnyel sem zárult, mint tegnap.
A kapitány tollából. Indulás pozíciónk: UTC: 12:00. Lat.: 15°23,0S Lon.: 149°14,7W, napi teljesítményünk
101 tmf.
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Hajónapló, 2013.08.27, Bora Bora, 345-ik nap (2013-08-29 20:05)

Egész éjjel a génua genakker pillangóval araszoltunk. DélelQtt 11 óra tájban már felismerhetQek voltak
Bora Bora jellegzetes körvonalai. A szél folyamatosan 10 csomó alatti, de egyre inkább délire fordult, így a
pillangó egyre rosszabb hatásfokkal mqködöt. Délután fél háromkor átálltunk a nagyvitorla génua párosra,
figyelembe véve a 6-7 csomós orkán szerq szelet” segítségül hívtuk a vasgenakkert is. Így számításaink
szerint este 8 körül érünk az atoll bejáratához, ez így is lett. Leszereltük a vitorlázatot és a holdnélküli
teljes sötétségben bearaszoltunk az atollba. A bejárat jól van kibójázva, így sötétben is biztonsággal
hajózható, de arra nem számítottunk, hogy a horgonyzó helyen rengeteg hajó lesz. Végül segítségünkre
sietett a kikötQ mester a motorosával és megmutatta hol horgonyozhatunk, de 80 méter láncot engedjünk
ki a 30m-es vízben, ennek a Norvikon komoly akadálya van, mivel az össz láncunk 72 m. Megbeszéltük,
hogy a csendes idQben éjszakára ez elegendQ lesz és majd reggel átállunk bójára, ahogy a horgonyzó
helyen szinte minden hajó áll. A sikeres horgonyzás után a férfiak dupla manQver slukkot kaptak. Még
a nyílt vízen Katik összeállították egy pizzát, amit a manQverek alatt a sütQben elkészítette magát. A
tükörsima horgonyzó helyen jó ízqen mindet megettük. Az út alatt az eddigi szokásos felállásban vittük
az éjszaki Qrséget, az utolsó éjszaka a rádiózással is sok idQm elment este, így összesen 3,5 órát aludtam,
ezek után nem kellett ringatni az alváshoz.

c 2013 www.norvikinfo.com

571

BlogBook

572

4.8. August

c 2013 www.norvikinfo.com

4.8. August

BlogBook

A kapitány tollából. Indulás pozíciónk: UTC: 12:00. Lat.: 16°02,3S Lon.: 150°39,5W, napi teljesítményünk
87 tmf.
Érkezési pozíciónk: UTC: 06:00. Lat.: 16°30,12S Lon.: 151°45,44W
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Hajónapló, 2013.08.28, Bora Bora, 346-ik nap (2013-09-02 06:52)

Több útinaplóban is olvastam, hogy Bora-Bora túl turistás, de a reggeli látvány mindezt feledtette.
Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, lélegzetelállító panoráma. Szóval ez megint a paradicsom. Én
szokás szerint korán felébredtem és meghallgathattam a reggeli kakaskoncertet a partról. Most a fQidény
végén járunk és lehet ennek köszönhetQ, de a helyieket leszámítva egyáltalán nem érzem a zsúfoltságot,
de a kicsit civilizáltabb környezetet inkább egzotikumként élem meg több hónapi nomád élet után.
Reggeli után áthorgonyoztunk egy partközelibb helyre, ahol a vízmélység valamivel kisebb volt (26m),
így a láncunk épp elégnek bizonyult a következQ napok kedvezQ idQjárását figyelembe véve. Majdnem
dél volt, mire kibociztunk a Maikai YC dingidokjába felfedezni a partot. Gyorsan rátaláltunk a helyi
Super-U bevásárlóközpontra pótlandó igencsak leapadt készleteinket. Ferivel két sört is vettünk, de
tiszteletben tartva a helyi elQírásokat ezeket diszkréten papírba csomagolva a tengerparton fogyasztottuk.
Itt meglepetésünkre egy fiatal lány, Beatrix magyarul köszönt ránk érdeklQdve honnan jöttünk. A
találkozás mindannyiunknak nem várt meglepetés volt. Beatrix nagyon kedvesen felajánlotta segítségét,
hogy autóval elvisz minket egy szigettúrára másnap, sQt még ma a Feriéket elvitte a Matira fokra
búvárkodni, míg mi pihentünk a hajón.
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Hajónapló, 2013.08.29, Bora Bora, 347-ik nap (2013-09-02 06:54)

Ma délelQtt Feriék kidingiztek a közeli motura, ami tényleg a képeslap kategória, fehér homokos strand
pálmafákkal. Mi mostunk a kismosógéppel egy adagot és fodrászatot tartottunk. Beatrix délben jött
értünk a dingi dockhoz. Kis piros autójával öten indultunk a szigettúrára. ElQször megint megálltunk
sznorkelezni a gyönyörq Matira foknál, majd autóba szállva végig autóztunk a mintegy 30 kilométert a
sziget körül, többször megállva csodálva és fényképezve a tájat. Utolsó megállónk a Bora Bora Yacht Clubnál volt. A klub nagyon elegáns, de nagyon kihasználatlan, szinte üres volt. A napot a nagybevásárlással
fejeztük be. Ebben is nagy segítségünkre volt Beatrix, mert kocsival elszállította a csomagjainkat a dingi
dockhoz. Rövid látogatást tett a Norvikon, Q nem volt még vitorlás hajón Kedvességét kis pirospaprikával
és sajnos csak egy már bontott gulyáskrémmel tudtuk megköszönni.
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Hajónapló, 2013.08.30, Bora Bora, 348-ik nap (2013-09-02 06:58)

A napot minekünk sajnos a helyi bankban kellett kezdeni, pénzt kellett váltanunk. L Még egy utolsó
kísérletet tettünk a tojás vásárlásra. Ez sokszor problémás itt, Beatrix elmondása szerint a Four Season
Hotelben is sokszor tojásporral fQznek. Végül is utolsó pillanatban megérkezett a szállító hajóról a tojás
konténer és nekünk elQször felnyitva a raklapot hozzájutottunk két doboz tojáshoz. Amint visszaérkeztünk
a hajóra Feriék már indultak is a búvárcenterben befizetett snorkell túrára. Most már igazán szép képeket
tudtak készíteni többszöri gép beállítás után. Délután újabb meglepetésként ismét magyar szót halottunk,
a mellettünk horgonyzó ausztrál katamaránról jöttek át hozzánk látogatóba Péter és Ilona, akik gyakorlott
hajósok. Éppen kisült a meggyes pite, még melegen tudtuk Qket kínálni. A beszélgetés az éjszakában
végzQdött. Reggeli indulást terveztünk Raiterára.
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Hajónapló, 2013.08.31, Bora Bora, 349-ik nap (2013-09-02 07:00)

A szél elQre jelzésekkel szinkronban hajnalban az egyre erQsödQ szél zúgására ébredtem. Ez nekünk
Raiterára 20 csomós szembe szelet jelentene. Indulásunk elhalasztására kellemes indok volt Péterék
meghívása, hogy látogassuk meg Qket a hajójukon. Bölcs döntés volt, a szél egész nap 20 csomó körül fújt.
Reggel rádión beszéltük meg Péterékkel, hogy nem indulunk tovább. BQséges reggeli után dingiztünk
át hozzájuk, egy kapucsinóra. A nagyon szép hófehér hajójuk tényleg olyan mint egy lakás, nagyon
kényelmes, de a hullámzó vízben nagyon ugrált, nem is csak jobbra balra, hanem mind a négy égtáj
felé,Kati rosszul is lett rajta. Jól esett , hogy örömmel jött vissza a Norvikra, ami sokkal kevésbé ugrál,
sokkal stabilabb.A Hiva-Oa-i horgonyelakaásunk óta egyre nagyobb az érdeklQdésem a búvárkodás iránt,
így megragadtam az alkalmat, hogy Péter megmutatta a benzinmotoros búvár pumpáját, amivel négy órát
tud víz alatt tölteni egy tank üzemanyaggal.Hozzá kell tennem Q profi búvár, remélem lesz még alkalmam
találkozni velük és a legjobb helyrQl kapok búvár leckét. Délután Feriék snorkeleztek Péterékkel, mi az
elmaradt naplóírást hoztuk be, Bertrand pedig ratauille-t fQzött nekünk.
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Hajónapló, 2013.09.01, Bora Bora, 350-ik nap (2013-09-10 19:10)
Tegnap este bementünk a faluba vacsorázni. A központban esténként büféautókból árulnak egyszerqbb
ételeket (halat, sült marhát) és kellemes meglepetésként sört is lehetett kapni. Általában korlátozva
van az alkohol fogyasztás, ráadásul pofátlanul drága is (remélem az extra ár adóként az államkasszát
duzzasztja), de ez hasonlóan pl. Svédországhoz nemigen gátolja meg a helyieket, hogy estére elérjék a
kívánt maligán szintet. Ez idQnként verekedéssel végzQdik, amin elQször igencsak elcsodálkoztam, látva
nyugodt stresszmentes életüket. Na most nem láttunk ilyen mqsort, de az emberes adag steak elpusztítása
FeritQl és tQlem is komoly munkát követelt. Ennek éjszakai álmainkban meg is lett az eredménye, a hajón
elfogyasztott néhány fröccs sem segített. Az esti megpróbáltatások után reggel igen kényelmesre vettük a
készülQdést. Bertrand kikapcsolódásként tíz napos hátizsákos túrára indult, Papetee-ben fogunk találkozni.
Mi kihasználva a ritka lehetQséget a Mai Kai YC.-ban neteztünk és Skypoltunk. Jó volt szeretteinkkel
beszélni, GergQ unokám holnap (ma) kezdi az iskolát, sajnos Vikiéket nem értük el. Az egész csapaton a
polinéz nyugodtság uralkodott, ennek eredményeként majdnem délben indultunk. Rádión meghívtam
Péteréket, rögtön válaszoltak. Mentünk egy tiszteletkört katamaránjuk körül, nagy búcsúzkodás, Péter
még egy búcsúajándék DVD-t is átdobott a hajónkra. Remélem még találkozom velük. Az idQjárás
elQrejelzés most nagyon pontos volt, a szél ÉK.-re fordult, igazi sétavitorlázásban volt részünk. Az utolsó
néhány mérföldön elfogyott a szél, ráadásul a nap is rövidesen a tengerben fürdött a horizonton. Az atollbejáratnál a bóják nem világítanak, sQt a közeli keleti kardinális bója sem, viszont két zöld villogó bója
feltakaró jele nagyon biztonságos irányfény ad a bejövetelhez. Ennek segítségével megállapítottam, hogy
a GPS pozicióm legalább 20m-t hibázik, ez az igencsak sötét estében fokozott óvatosságra ösztönzött. A
bejárat után nem sokkal horgonyoztak hajók, de a térkép ezt nem jelölte horgonyzóhelynek. Bekapcsoltam
az elQre mutató szonárt (FLS) és bearaszoltunk az öt méteres vízig több kivilágított és világítás nélküli
fantom hajó közé. Ezek a sötétben horgonyzások nekem kellemes izgalmat okoznak, Kati nem szereti, viszont a horgonyfény nélküli hajókat én sem. Szokásos bQséges vacsora, nagyon kellemes éjszaka az olaj sima
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Hajónapló, 2013.09.02, Raiatea, 351-ik nap (2013-09-10 19:20)
Szeretek reggel korán kelni, a mai hajnal is sok kellemes ajándékot hozott. Az atollon belül a víz tükörsima
volt, nagyon emlékeztetve a balatoni hajnalokra. Ritkán nosztalgiázom, de most jólesett visszagondolni a
horgonyon töltött balatoni éjszakákra, milyen távol is van innen. A napkeltével visszazökkentem ebbe a
legkevésbé sem kellemetlenebb valóságba. A kristálytiszta vízben nyüzsögtek a halak a Norvik árnyékában
és fél órán belül két delfincsapat is bemutatót tartott. A hajóról a part is kellemesen hívogató volt, de már
ekkor is azt gondoltam, ami késQbb is igazolódott, hogy ez nem a nyaraló álomsziget, de egy jó vállalkozást,
fQleg hajós dologban el tudnék képzelni. Persze mindezt a következQ életemben, mert a mostaniban inkább
vitorláznék. Közben a hajón is mindenki ébredezett, szokásos bQséges és finom reggeli, horgony fel és
elindultunk a sziget keleti oldalára a fQvárosba” Uturoaba. Közben áthaladtunk a reptér leszállópályája
védett övezetén, de rádiós bejelentkezésünkre senki sem válaszolt, amit mi igenként értékeltünk. Ezen
a szakaszon kicsit mulattunk egy charter hajón, akik a hozzá nem értés minden változatát bemutatták.
Ezerrel száguldottak a hajó mellé kötött dingivel a reef felé, közben megálltak és a dingit hátra kötötték,
amit öt percen belül elhagytak, de visszamentek érte. EttQl kicsit megszeppenhettek (a biztosításban
a dingi nincs benne) és szépen bekanyarodtak utánunk, amivel azt hiszem sokat nyertek látva elQzQ
torony” irányukat a zátonyok felé. A keleti oldalon viszont gyakorlatilag nincs horgonyzóhely, így egy kis
sétahajózás után a kis marina elQtti charter bójára kötöttünk. Ez nem volt jó választás, mert pofátlanul
meg akartak vágni minket, de a marina elQtt van néhány hajónyi horgonyzó hely és a városi partfalnál is
lehet ingyen éjszakázni, de egy hajós felhívta a figyelmünket, ne hagyjuk Qrizetlenül a hajót. Visszatértünk
a civilizációba. A marinai bója projektünk közben találkoztunk Eric-kel, aki beúszott a hajónkhoz. P
Hiva-Oa-n próbált segíteni az elakadt horgonyunk felszedésében. Egyedül hajózott Martinique-tQl idáig,
közben családja átautózott az USA-n és most Raitean szeretnének letelepedni. Remélem megtalálják
számításaikat. Nagyon örültünk a véletlen találkozásnak, meghívott minket, amivel most nem tudtunk
élni, de remélem a következQ utamkor még fogunk találkozni. Kati egyik kedvencemet készítette, rántott
csirkét, ami az utolsó falatig elfogyott. Feriék szokásos snorkel túrájukon voltak, de a láthatóság nem
nyerte el tetszésüket, így elhatároztuk a holnapi továbbindulást Mooreara.
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Hajónapló, 2013.09.03, Raiatea, 352-ik nap (2013-09-10 19:23)

Reggel gyors” vásárlás, így fél 11-kor már indultunk is. Kezdetben a szél kedvezQnek ígérkezett, de
nénány óra múlva bejött az elQrejelzés szerinti szélcsend, majd enyhe szembeszél. Ezen a szakaszon ez
még mindig a kedvezQbb helyzet, mert itt jellemzQen DK.-i szembeszél van. Csendes éjszakai motorozással
Feri és Kati is ismerkedtek a tengeri navigációval és persze közben csodálhatták a déli égbolt ragyogó
csillagait, mivel újhold volt. Én sajnos nem sokat aludtam, mivel a diesel tartálytöltés miatt szinte
folyamatos készenlétben kellett lennem éjjel egyig, kettQtQl, pedig a szokásos kutyaQrségem” kezdQdött.
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Hajónapló, 2013.09.04, Raiatea, 353-ik nap (2013-09-10 19:31)

A mai nap a különleges állatokról szólt. Kezdeném az egerünkkel, akirQl” már szinte elfeledkeztünk. Azt
hiszem bizton kijelenthetem a köztünk folyó meccs döntetlenre végzQdött. Feriék érkezése elQtt Manihi-re
tartva ejtettük foglyul rövid idQre potyautasunkat, aki az atrocitás után valószínqleg itt hagyott minket,
mert azóta nem jelentkezett. Ezzel az egér projektet befejezettnek nyilvánítom, több állatunk szerencsére
nincs. Az Opunohu öblöt választottuk horgonyzóhelyül, mert itt tisztább a víz, mint a mellette levQ Cooköbölben, ahová két folyó is hordja az agyagos iszapot. Az atoll bejárata elQtt egy mérfölddel vettem észre
a két méltóságteljesen úszkáló bálnát. Ez itt is ritkaság, persze megnéztük Qket közelebbrQl, szinte lélegzet
visszafogva figyeltük vonulásukat. Közben az AIS-on már felfedeztem Ross-ék horgonyzó katamaránját,
akikkel immár negyedszer találkozunk Colon óta. Az öböl bejáratánál balra levQ horgonyzóhely a népszerq
, homokos a fenék , kristálytiszta a víz és védett a hullámzástól. Mi is itt horgonyoztunk le tíz- tizenkét
hajó közé két különleges dzsunka vitorlázatú hajó közé. Az egyik egy katamarán volt, a másik egy nagyon
szép állapotú fa hajó, amit Rotormanék leírásából azonnal felismertem. KésQbb beszélve a tulajdonossal
ezt igazolta, valóban Kanadában épült nagyon kis költségvetésq, de tetszetQs hajóról van szó. Nincs
motor, de van egy kormányevezQ, a dzsunka vitorlázathoz nem kell állókötélzet és a praktikumokat
sorolhatnám, de a komfort nem biztos, hogy mindenkinek elegendQ. Horgonyzásunk után néhány perccel
körbeúszta a Norvikot egy kb méter átmérQjq teknQs. Ezek után megígértem állatbarát vendégeimnek,
hogy a következQ a pingvin csapat lesz, persze ehhez kicsit délebbre kellene hajóznunk.
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Hajónapló, 2013.09.05, Raiatea, 354-ik nap (2013-09-10 19:36)

A reggelt azzal kezdtük, hogy Viktor fiúnkat felköszöntöttük a névnapján, sajnos nagyon rossz volt a
a mqholdas vétel, de azért fel tudtuk köszönteni. Reggeli után Katival átdingiztünk Ross-ékhoz. Nem
voltak túl jó passzban, Diane beteg volt, Rossnak pedig kitört az egyik metszQfoga. EttQl függetlenül
kedvesen fogadtak minket, kicsit beszélgettünk, megnéztük az idQjárás elQrejelzést. Közben megjelent
a police hajó nagyon udvarias ellenQrzésre. Szerencsére nálam volt az útlevelem, így késQbb nem is
jöttek a Norvikra. Katival ezután dingi körutazásra mentünk az öbölben. Az öböl végén kötöttünk ki
elQször, itt találkoztunk Alan-nel a dzsunka vitorlázatú hajóról, Q hegyi túrára indult, amihez mi most
nem csatlakoztunk. KövetkezQ megállónk egy super-market”-nál volt, ahol mind a két bort megvettük,
de baguette-t szokás szerint ebben a késQi órában (de.11) nem kaptunk. Ezután ellátogattunk az öböl
bejáratánál horgonyzó utasszállító óriás cruiserhoz, de nem nyerte el tetszésünket, így visszajöttünk a
Norvikhoz. ElQtte még az Alan-tQl kapott infó alapján a horgonyzóhely melletti üzletben megrendeltük a
holnapi baguette-t. Feriék szokásosan snorkeleztek egy rövidet ebéd elQtt, hosszabban utána. Sötétedés
elQtt kicsivel érkeztek vissza, ekkor mi Katival átlátogattunk Alan hajójára, de sajnos nem vittem
fényképezQ gépet, pedig a hajóbelsQ is igazán különleges volt (petróleum lámpák, fatüzeléses kályha,
kerozinos tüzhely és rengeteg könyv). A hajóbemutató közben jót beszélgettünk, Alan 12 éve hajózik a
Zebedee-vel, a fél világot bejárta, szinte csak Europa marad ki, mert hajója nem felelne meg az ottani
elQírásoknak, bár szerintem sokkal tengerállób, mint néhány ott gyártott hajó. Az izgalmas beszélgetést
folytatandó, meghívtuk Alant a holnapi reggelinkhez, amit Q készséggel elfogadott.
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Hajónapló, 2013.09.06, Papeete, 355-ik nap (2013-09-10 19:49)

A reggelihez rendelt baguette-t megdupláztuk, mivel mindenki igen jó étvággyal ült az asztalnál. Alan-nel
még órákig tudtuk volna folytatni a beszélgetést, de sajnos a programunk már egyre szorosabb, Feriék
holnap indulnak haza, így még ma áthajózunk Papetee-be. Tízenegykor sikerült elindulnunk, elQször totál
szembe széllel motoroztunk, majd a kedvezQbb szélirányt kihasználva motorláztunk. Hiába meregettük
a szemünket, bálnákkal most nem találkoztunk és a halfogással meg se próbálkoztunk. Kati a városi
marinába szeretett volna menni, de kedvezve vendégeinknek, akik egy utolsót szerettek volna snorkelezni
a reptér melletti horgonyzóhelyet választottuk. Ez az atoll védQgyqrqn belül Papetee-tQl kb nyolc km-re
van. A reptér mellett kell elhaladni és engedélyt kell kérni a kikötQ kapitányságtól az áthaladásra. A
reptérrel Qk egyeztetnek, mi csak a hajós csatornákat használhatjuk. Azonnal jelentkeztek hívásunkra
és az áthaladásunk közben is leellenQrizték a poziciónkat. Öt órakor dobtunk horgonyt 18 m-es vízben.
Szerencsére a legtöbb hajó bóján van, így a horgonyzóhelyen viszonylag lazán állnak a hajók, ami egy
esetleges szélerQsödésnél, vagy irányváltozásnál fontos, mivel mindenki nagyon hosszú láncon lóg és
farhorgonyt nem használ. Én a horgonyelakadásom óta mindig használok horgonybóját, de ezt másnál
itt se láttam. Mire feltettük a ponyvákat és leraktuk a dingit éppen ránk sötétedett. Feriék sokáig
rendezgették felvételeiket több ezer képet és számtalan videót. A horgonyzóhely kellemesen csendes és
szinte szúnyogmentes. Ezt most azért emeltem ki, mert találtunk kettQ szúnyogot, ami eddigi utam során
már soknak számít. Lehet, hogy csak szerencsém volt, de a nagy rákészülés ellenére (a hajó minden
ablakára , a lejáratra is van szúnyogháló, összesen tíz), de eddig szerencsére nem nagyon volt rá szükség.
Persze azokat csak sajnálni tudom, akik egy szúnyog zümmögésétQl pánikba esnek és csak klimatizált
steril szobában tudnak aludni. Nekik nem javaslom a kicsit nomád utazást. Viccet félretéve egy nap
autózást Budapesten veszélyesebbnek tartok , mint itt egy szakaszt levitorlázni egyedül. Valószínqleg
a szerencsémnek is köszönhetem, hogy eddig megúsztam kb egymillió km autózást Budapestem, ami
abszolút nem hiányzik.
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Hajónapló, 2013.09.07, Papeete, 356-ik nap (2013-09-10 19:56)

BQséges reggeli után vendégeink kimentek a partra taxit rendelni (ez nem sikerült), majd az utolsó
snorkelezésre. Katival mi élvezve” tulajdonosi kötelezettségeinket elkezdtük a nagymosást, amiben azért
nagy segítség az automata mosógép. Ez már a második életét éli, mivel a hajóbelsQ építQknek még
a kezdetekkor sikerült tönkretenniük. Akkor azt gondoltam elég megkérdeznem kivették-e a szállítási
tartozékot és elfogadtam a pozitív választ. Ezek után összetört a mosógép és az elsQ évben nem sokáig
nem tudtam használni. EbbQl azt a következtetést vontam le, hogy a mesternek” vagy fogalma nem
volt arról, amire vállalkozott, vagy ami még rosszabb lusta volt megcsinálni. Ezt a kis epizódot csak
azért írom le, mert a tengeren eltöltött idQm alatt egyre többször jut eszembe az az otthoni kicsit bíráló
megjegyzés pl. Fa Nándival kapcsolatban, hogy maximalista. Itt direkt nem magamat írtam, de már
én is megkaptam ezt, de ki lehet próbálni a lezserkedést mindenkinek a saját kontójára. E kis kitérQ
után a napi krónika folytatása . KésQ délután Katival mi is kimerészkedtünk a partra, összekötve egy
kis készletfeltöltéssel a Carrefour-ból. Mire visszaértünk besötétedett, vendégeinkkel búcsúvacsora, majd
Ferivel elfogyasztottunk néhány búcsú fröccsöt. Talán írtam már, hogy nekik ez volt az elsQ tengeri
vitorlázásuk, derekasan helytálltak, remélem meg is kedvelték ezt az életformát. Az est is olyan gyorsan
elrepült, mint az elmúlt bQ két hét. Keményre fújtuk a dingit, nehogy elsüllyedjen a tetemes mennyiségq
csomagtól . A marinában a biztonsági Qr készségesen hívott egy taxit (nem olcsó), utolsó búcsú és
innentQl Feriék már azon a futószalagon vannak, amit repülésnek nevezünk. Jó érzés volt visszajönni a
Norvikra. Katival kettesben maradtunk, sajnos néhány nap múlva az Q repülQje is megérkezik, de nem
akarok erre gondolni még.
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Hajónapló, 2013.09.08, Papeete, 357-ik nap (2013-09-10 20:01)

A reggel megint mosással kezdQdött és egy kis hajótakarítással. A vendég fürdQszobában nem kapcsolt be a
szivattyú és a nem kevés fürdQvíz a hajófenékben landolt. Ennek a kitakarításához persze ki kellett pakolni
a padló alatti készleteket. Mi elég edzettek vagyunk és szinte mindig a fürdQdecken zuhanyozunk, de ez
sok vendégünknek túl nomád. A kis reggeli torna után pepetee-i programot terveztünk. A buszmegállóban
húsz perc hiába való várakozás után kezdtünk stoppolni, két percen belül meg is állt egy angolul jól
beszélQ helyi férfi, aki viccesen felajánlotta, vissza is hoz ebéd után. Vasárnap délben szinte minden
zárva, de eredetileg is csak egy sétát terveztünk. A város nem egy különlegesség, de a tengerparti
sétány a kiépített játszóterekkel és picknikezQ helyekkel irigylésre méltó. Megkerestük a városi marinát
is, melynek használatáról nem volt sok infó, de találkoztunk a két bent levQ vitorlás közül az egyiken
levQ párral , akik felajánlották segítségüket a mooringhoz, ha átjövünk ide. A séta után már rutinosan
egybQl stoppolni kezdtünk a belvárosban, megint két percen belül sikerrel. Most egy fiatal hölgy állt
meg és a marina melletti Carrefour-ig vitt. Most elsQsorban sört akartunk venni, de elfelejtettük, hogy
vasárnap déltQl Fr.- Polinéziában nem árulnak a közértekben szeszes italt. A hajón Katinak toszkán
paradicsomlevessel kedveskedtem (finom lett), Q délután az elQzQ nap vásárolt bárányt készítette el. A
trópusi este szokásosan korán leszállt, fél hétkor már tök sötét van. Viszont reggel az élet korán indul,
ami az én élet ritmusommal eléggé szinkronban van, legalábbis a régivel. Reggel fél hatkor már nagy a
nyüzsgés, de az igazán igyekvQk eddigre már többször megizzadnak.
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Hajónapló, 2013.09.09, Papeete, 358-ik nap (2013-09-16 21:25)
Hihetetlen gyorsan repül az idQ Fr.-Polinéziában. Ennek egyik reális oka, a du. hat órás trópusi naplemente.
Muszáj korán kelni, különben nagyon rövid a nap. Persze mi most nyaralunk, így akár hétig is alhatunk,
ami otthon ritkán fordult elQ. Kati folytatta a gondoskodást a következQ szakaszomra, átrámolta az
összes szekrényt, a kicsit befülledt ruhákat kitette szellQzni, mindent átnézett, selejtezett, amit én
csak akkor szoktam, ha totál szétszakadt valami. Én bepótoltam a lemaradásom a naplóírásban, amit
délután el is küldtünk a marina sörözQjébQl (éttermébQl). Küldtünk e-mailt Bertrandnak és Dávidnak(Q lesz Új-Zélandig a társam, vele még Marquesas-on találkoztam, szimpatikus fiatal francia srác)- az
elérhetQségünkrQl. A tartályos vizünk még szombaton elfogyott, így megint fordultunk egyet a dingivel az
aktuális mosáshoz. Ma tudtunk sört is venni, Kati tölti fel a készleteimet, nehogy éhen haljak Új-Zélandig.

Este bárányt grilleztünk, összekészítettük a hajót a holnapi átállásra a városi marinába.

Hajónapló, 2013.09.10, Papeete, 359-ik nap (2013-09-16 21:28)
Napkelte elQtt ébredtem, az elsQ napsugarakra már a horgonyt húztuk. A reptér mellett a szokásos
bejelentkezési procedúra, utána bejelentkezés a marinába. Ez itt nem a szokásos módon történik, mivel
nincs személyzet, rádión bejelentkeztünk, majd az egyik itt álló nagyon szép Swan hajó tulajdonosa
segített a kikötésnél és tQle kaptuk az infót hol található a Harbour Master Office. Ez a ferry terminálon
van, fél 12-re jutottunk ide. Kedvesen fogadtak minket, rengeteg infót kaptunk és zárójelben megjegyezték,
már ebéd idQ van, de mindent el tudtunk intézni. A tájékoztató lapon ki van emelve a legjobb hivatali
idQ hétfQtQl péntekig 9-1.-ig. A hivatalos bejelentkezés után, sétáltunk a városban, ahol szemlátomást
mindenki betartotta az ebédidQt és nagyobbnál nagyobb szendvicseket ettek. Ennél jobb bizonyítéka nem
is lehetne a szent ebédidQ fontosságának. Mi ebéd helyett elmentünk az itteni Notre Dame-ba, gyújtottunk
gyertyát hozzátartozóinkért.
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Ezt mindig megtesszük, mikor távol vagyunk otthonról. A Norvikon ebédeltünk, nem találnátok ki,
bárány ragut. Délután megérkezett Bertrand, röviddel utána David Suzie-val, az ausztrál utazó lánnyal és
utána még vagy hat vendég a különbözQ hajókról akikkel elQzQleg találkoztunk. Igazi hajós összejövetel
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volt, persze a nagy érdeklQdés fQrészben a Norviknak köszönhetQ. Bertrand unokatestvére Floran is a
vendégünk volt, Q itt írja phd-jét és felajánlotta holnap elvisz minket egy sziget túrára. Este nagyot
sétáltunk a hétköznap korán elcsendesedQ Papetee-ben.

Hajónapló, 2013.09.11, Papeete, 360-ik nap (2013-09-16 21:43)

Ma tényleg hajnalban keltünk, mivel piaclátogatást terveztünk. Ez nem hozta a várt eredményt, mivel
elsQsorban nem halat akartunk venni, hanem helyi ajándéktárgyakat.

Ezek a standok késQbb nyitnak, így két fordulót is tettünk a Norvik és a piac között.
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Ez összesen pár száz méter volt, megvan a belvárosban lakásnak is a romantikája, különösen hajón.
Mindig szerettem a városi kikötQket, ez tényleg olyan, mintha a Lánchídnál kötnénk ki.
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Kíváncsi vagyok, az mibe kerülne naponta víz és áramcsatlakozással, ha valaki küld infót, köszönöm.
Végül sikerült megvenni a legszebb fqszoknyát Kingának és a többi családi ajándékot. Floran pontosan
érkezett, mi is elkészültünk a vízesés látogatásra. A Három nQvért láttuk.
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Ez a program elmaradt volna, ha Bertrand nincs velünk. Gyönyörq volt az esQerdQ, a legkülönlegesebb
azonban a fújó lyuk” volt, nem tudom ezt hogyan fordítják.
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Készítettünk vicces felvételeket és videót. Hasonló a gyerekkorom vidámparkjához, ahol a gyanútlan
hölgyek szoknyáját felfújták sqrített levegQvel, de itt a tengeri hullámok által keltett kompresszió adja
a mqsort. Délután a fiúk nagyon szépen lemosták a Norvikot, mi Katival az utolsó vásárlói rohamra
indultunk. A srácok szülinapi bulira voltak hivatalosak az egydolláros” hajóra, mi Katival romantikus
vacsorát terveztünk. Ezt felülírta a gyomorrontásom, melynek okát a mai napig sem sikerült kiderítenem,
de szerencsére egy nap alatt túljutottam rajta, nem volt szép az utolsó napra idQzíteni.

Hajónapló, 2013.09.12, Papeete, 361-ik nap (2013-09-16 21:48)
Az utolsó nap.Csak Katival az utolsó, de Kati gépe ma éjfélkor repül. Kati mellett a napok mindig
dolgosan telnek, de sajnos most ez az utolsó. idQnként ránézek az órámra és a computer azonnal kiadja a
hátralevQ idQt percekben. A tegnapi kis gyomorrontásom felülírta a szokásos búcsúvacsorát, de szerencsére
reggelre összeszedtem magam. A fiúk reggelre megjöttek a szülinapi buliból az egy dolláros hajóról, akinek
a kapitányáról csak szuperlatívuszokban tudok írni, de nem szívesen cserélnék vele. P is Tom. Kati
reggelire nagyon finom croissant-t hozott és kiegészítette az unokai ajándékokat. Itt már ismert vásárlók
vagyunk. Bertrand reggeli után elindult információs kQrútjára. Ez itt kemény munka, mivel a teljes
francia közigazgatás mqködik, hasonlóan a mienkhez, nem véletlenül adtuk az elnöküket is. Búcsúebédre
Kati szokásos rántott csirkéje készül, mi a fiúkkal az elmaradt tisztításokat végezzük. Apróságok: a mai
nap a kárpitok tisztítása is volt. ElQzQleg írtam már a minQségmániámról”, most csak egy apróság, hogy
a kárpitos vállalkozás (kérésre cím) a fogadó felületet rozsdamentes kapoccsal tette fel, ami kiválóan
mqködik. Persze a kárpitok is, ma Dávidtól kaptak egy full service-t, minden ragyog J!
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Katitól fiatal korunk óta oly sokszor kellett hosszabb idQre búcsúznom, így kiépült egy immunrendszer
ennek kezelésére. Az ebéd, szokásosan kiválóra sikerült. Utána a csomagokat ellenQriztük, a nagy Tiki
10 kg, így nem sok egyéb dolog vihetQ, mivel a súly limit 23 kg. A” becsekkolásnál” meglepetésszerqen
a kézi poggyászt is lemérték, Kati elmondása alapján ezt minden átszállásnál ellenQrizték,de viszonylag
rugalmasak, minden lehet kicsit nehezebb. Valószínqleg az ülésméret csökkentésével a súlylimit fontossá
vált. Innen csak egy ugrás, mikor a repjegyet a testsúly alapján vesszük. Szerencsére ez nekünk nem fog
áremelést jelenteni. A búcsúvacsorát Bertand vállalta, Dávid volt a beszerzQ. Közben befutott Suzie és
Florant is , mi Katival esti sétára mentünk nem zavarva a fiatalságot a vacsorakészítésben, ami lehet
ennek köszönhetQen is Michlen csillagosra sikerült. Recept Katinál. A reptérre Lofrant vitt ki minket,
Bertrand is velünk jött. A becsekkolás” gyors volt, a parkolásért így nem is kellett fizetnünk. Pont
éjfélkor a Norvik felett szállt el Kati repülQje, talán Q is látta a Norvikot.

Hajónapló, 2013.09.13, Papeete, 362-ik nap (2013-09-16 21:51)
A tegnapi naplóból kimaradtak a dátum nevezetességei. D. Zoli barátomnak ekkor van a szülinapja
(Isten éltesse), három évvel ezelQtt raktuk vízre a Norvikot és Kati ezt a napot választotta életünk
leghosszabb nyaralása búcsúnapjának. Ma viszont péntek van és 13.-a, aminek a késQbbiekben jelentQsége
lesz. Ma akartunk visszamenni a horgonyzóhelyre, de megtudtuk nagy buli lesz este tqzijátékkal, így
maradtunk. Kati gondoskodott az ebédünkrQl, így nem sok feladatunk volt ma. Szinte folyamatosan
vannak vendégeink, izgalmas, de nem kis feladat fogadásuk. Az esti partihoz lezárták a part melletti
fQutat, de ez láthatólag nem okozott fennakadást, mivel rövidesen egész Papetee itt korzózott, családostul.
A rakparton három különbözQ stílusban játszó zenekar szolgáltatta a zenét, bár igazán minQségi volt az
elQadás, mi a helyi zenére és táncra számítottunk, így kissé csalódás volt. Tíz órakor el is köszöntem
Bertrandtól, hogy visszamenjek a Norvikra, ami kb. 100 méterre volt és itt jött be a péntek, 13-a. Az
útelválasztó beton elemek közti drótkötélben elbotlottam és akkorát estem, mint a gyalog béka. Persze
azonnal felpattantam, de csak a hajón kezeltem le mindkét lábam vérzQ sebeit. Azonnal beugrott a dátum,
persze nem vagyok babonás. 11-kor óriási tqzijáték kezdQdött, feledtetve az elszenvedett atrocitást.
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Bár nagyon erQs volt a biztonsági jelenlét (rendQr, mentQ, tqzoltó), az egész estet a szokásos polinéz
barátságosság jellemezte. Röviddel éjfél elQtt befejezQdött a zene és a tömeg pillanatok alatt eloszlott.
Mi is gyorsan ágynak estünk, mert reggel hat és hét között el kell hagynunk a marinát.
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Hajónapló, 2013.09.14, Papeete, 363-ik nap (2013-09-16 21:56)

Bertand ígéretének megfelelQen hat órakor tartott ébresztQt. P mondhatni a jobb kezem a hajón, az
összes indulási elQkészületet megcsinálta Dáviddal, közben én tudtam beszélni Katival skype-on, elsQként
még a repülQben. Szerencsére teljesen problémamentes útja volt, de azért közel 24 óra teljes repülési idQ
kb. 30 óra alatt becsületes teljesítmény. Közben mi viszont délre tartottunk a Taina horgonyzóhelyre,
a reptéri szokásos bejelentkezés most franciául még gördülékenyebb, kilenc elQtt horgonyt dobtunk az
elQzQ helyünk közelében.
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Szerencsére a wifi mqködik, tudtam beszélni a fele családommal, Vikiékkel sajnos nem. Mostantól a hajót
készítjük fel a következQ szakaszra és kicsit szórakozunk. Délután kicsit kijjebb horgonyoztunk, mert
nagyon belógtunk a közlekedQ útba.

Hajónapló, 2013.09.15, Papeete, 364-ik nap (2013-09-18 17:39)
Hajónapló szept. 15.
Ez a horgonyzóhely sokkal csendesebb, mint a belvárosi marina, de a lábamon való sebeim miatt elég
rosszul aludtam. A VikitQl kapott svájci sebkenQccsel kezelem, remélem nem fertQzQdik el. Eddig elég jól
megúsztam mindent, ez a kis baleset nem hiányzott, ráadásul a váll ízületem is megütöttem, ami remélem
hamarosan rendbe jön. Szerencsém van, hogy két fiatal hajóstársam nagyon öntevékeny, inkább csak
tanácsokat adok. Egyedül most biztos elhalasztanám az indulást néhány nappal. Ma van EnikQ húgom
névnapja, sajnos nem tudtam felhívni, hogy meggratuláljam. Ma kicseréltük a pilot motort a 24v-os
komplett motorra, de a 12-24v-os invertert nem tudtuk munkára bírni. Mikor bekapcsoltuk a rendszert 3vra esett a feszültség. Megpróbálunk telefonos segítséget kérni. Ma is volt több látogatónk, estére barbecue
partira voltunk hivatalosak, de én lemondtam a látogatást a lábam miatt, inkább próbáltam skypolni
a nagyon lassú wifivel. Katival már a hivatalában beszéltem, Q mindig nagyon gyorsan visszarázódik a
munkába. A fiúk éjfél körül jöttek meg a partiról, evezQvel. Állítólag egyszer csak leállt a dingi csigája,
mondtam biztos egy nagy hal okozta, a lényeg eltört az utolsó biztonsági csapszegünk, így holnapra eggyel
több feladat van.

Hajónapló, 2013.09.16, Papeete, 365-ik nap (2013-09-18 17:44)
Korán keltünk, mert mára nagyon sok dolgot terveztünk. A legfontosabb elintézni a kilépésünket és
megtöltetni a gázpalackot. A kilépéshez elQször az Immigration Office- ba kell menni, ami a reptéren van,
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majd a vámosokhoz a nagy kikötQbe, a gázpalackot is a közelében levQ gyqjtQ állomásra adtuk le pénteken.
Nagy segítség volt, hogy Floran felajánlotta, délelQtt elvisz a kocsiján mindenhova. Az adminisztrációval
viszonylag gyorsan végeztünk, de a gázpalackot nem küldték el megtölteni. végül megegyeztünk velük,
délután soron kívül megpróbálják. Ez fontos lenne, mert Rotormantól úgy tudom Új- Zélandon nem
töltik az európai palackot és semmi kedvem ott újakat venni, amit majd pl. Madagaszkáron nem akarnak
megtölteni. Szerencsére a gyqjtQ állomás közelében van Tahiti legnagyobb motor alkatrész áruháza,
ahol tudtunk a dingi motorhoz venni törQcsapszeget. Floran kocsijából a Carrerour-nál szálltunk ki,
így Q könnyebben tudott visszamenni az egyetemre (nem kellett több kilométert kerülnie), mi pedig
folytathattuk a készlet feltöltést. A Norvikra a fiúk lelkesen visszaeveztek , annyi könnyebbség volt, hogy
most a motor sem volt fenn. A délután nagyon termékeny volt. ElQször a dingi motor csapszegét cseréltük
,majd az autopilot motort, (lehet rájöttem a 12-24V-os DC-DC konverter hibájára, de most nincs idQ
kísérletezni, visszatettük a 12-24V-os motort) végül az irányváltóban kicseréltük az olajat és a szqrQt, ezt
utoljára Cartagenaban cseréltem. Lehet a motoron kellene diesel szqrQt is cserélnem, néha nem kap elég
üzemanyagot, fQleg hidegen, de ezt szeretném elhúzni Új-Zélandig, ott úgyis leállítom a hajót egy idQre.
Én egy hosszú , kicsit összefoglaló hajónaplót írtam. InnentQl viszont minden összeesküdött ellenünk.
A naplót megállapíthatatlan módon sikerült kitörülnöm, a gázpalack gyqjtQ állomásról mail-eztek, nem
töltik meg a palackot, este végre jó volt a jelerQssége a wifi-nak, de a kártyám leürült. Az egyetlen dolog,
ami ezek után sikerült, a Sat telefonon tudtam beszélni Katival. Azért az este egy kis nosztalgiázásra is
alkalmat adott, a sokadik naplementém Mooreaval, vagy más gyönyörq szigettel a háttérben.

Több mint két hónapot töltöttem fiatalkori álmaim egyik helyszínén, remélem még visszatérhetek
egyszer. Csák Attila barátom írta, a szépség milyen természetessé válik a hétköznapokban, mikor nap
mint nap benne élünk. Ez nagyon igaz az otthoni közvetlen környezetünkre, a szép budai dombokra,
Karcsi barátomék alpesi nyaralójának csodálatos panorámájára, a balatoni, vagy a gárdonyi naplementék
varázsára. Sokszor visszatérQ emlékem a néhány évvel ezelQtti Katalin nap ünneplése barátainkkal a
Velencei –tó partján az Édes Élet kedvenc, családias vendéglQnkben (horgászmelegedQ) zuhogó hóesésben
csodálva a sukorói és velencei panorámát a tulajdonos, András ízletes vacsoráját élvezve. Be kell valljam, a
hó és az évszakok változása hiányzik, ennek ellensúlyozására következQnek Dél- Amerika kerülést tervezek,
de addig még sok víz lefolyik a Dunán. Vissza a mába. A srácok ma is búcsú buliztak a parton, ami jól
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sikerülhetett, mert nagyon késQn értek vissza. Az esti történések nyilvánvalóvá tették, holnap csak késQn
tudnánk indulni, így az új céldátum az indulásra kedd 18.-a.
Tamás (2013-09-19 12:34:48)
Tisztelt Kapitány Uram! Rendszeres olvasóként kérdezem, hogyan tehet szert a hajó tulajdonos egy a
naplóból kivehetQen igen jó ”hajósinasra”, szívesen olvasnánk Bertrandról részletesebb bemutatkozást is, ki is P
tulajdonképpen, milyen feltételekkel utazik a Norvikon, stb... Üdv , Jó Szelet! Egy irigykedQ olvasó

Hajónapló, 2013.09.17, Papeete, 366-ik nap (2013-09-20 04:36)
A reggel nyolc óra után jött a hajóra, addig aludtunk. Szerencsére Bertrand mára is beszervezte Florant,
így nem kellett busszal menni Papetee-be a gázpalackért. Floran-tól elbúcsúztam, megköszöntem a
sok segítséget és meghívtam Budapestre, ha egyszer sikerül hazajutnom. Tízenegykor a fiúk az utolsó
bevásárló rohamra indultak a Carrefourba, én a gázolaj napi tartályokat töltöttem, ami a jelenlegi
szisztémával nem egyszerq feladat. Remélem jó szelünk lesz és nem kell az óceánon sokszor megismételni
a produkciót. A bevásárlás azt hiszem a következQ szakaszra bQségesen elegendQ lesz, de szerencsére
vannak még tartalékok (pl. kis mangalica szalonna még Kati januári látogatása óta). Könnyq ebéd után
felszedtük a horgonyt és tankolni indultunk a marinába. Az üzemanyag állomás a bejáratnál van és a
szqk csatornában meg kellett fordulnom. Az orrsugár motor nem mqködött, valószínqleg a sok csigától
és az elég erQs ráfújó szélben nem volt egyszerq feladat megfordítani a hosszú keel-es Norvikot a másfél
hajóhossznyi helyen. Ennyi izgalom viszont rám fért az utolsó napok lazasága után. Az üzemanyag
kútnál a vízvétel nem mqködött, szerencsére van annyi slagunk, hogy a mellette levQ pontontól meg
tudtuk tölteni a víztartályokat a 430l gázolaj töltése közben. Szomjas volt a Norvik hasonlóan gazdájához,
de én csak a sikeres vissza horgonyzás után ihattam két nagyfröccsöt. A sikeres manQver után most
Bertrand volt a meghívó a manQver slukra” Cook kapitány rummal. Délután én az elvesztett hajónaplót
próbálom pótolni, a fiúk a hajó sebességét növelendQ, az alga szakállt vágják, este megpróbálom elküldeni
a naplót és kicsit netezünk a parton. A naplemente képeslapba illQ, ahogy a Nap eltqnik Moorea mesés
ormai között. Holnap remélem problémamentesen indulunk a Cook –szigetekre és innen most az angol
nyelvterület és volt birodalom következik. A naplót a következQ napokban megint a nyílt óceánról
küldöm és remélhetQleg arról számolhatok be, rengeteg szabad idQm van, mert kedvezQ az idQjárás
és minden jól mqködik. Az éjszakai hajózásnak és remélhetQleg a sikeres halfogásnak kedvez, hogy
megint teliholdunk van. Majdnem kifelejtettem a naplóból, hogy ma egy éve indultam el a Norvikkal
a Földkörüli útra minden reklám és felhajtás nélkül, mintha Siófokra mennénk. Milyen sok minden
történt is azóta,rengeteg élménnyel gazdagodtam, tágra nyitott szemmel figyelem a más kultúrákat, ebbe
beleértem a világ legkülönbözQbb részeirQl jövQ hajósokat, vagy az adott térséget, sok dolog változtatott
a világlátásomon, akár bevallom, akár nem.
Ez a kis felvétel még Hiva Oa-n készült, ahol a falu apraja, nagyja táncolt:
[EMBED]
Hiva Oa, nemzeti ünnep

Hajónapló, 2013.09.18, úton a Cook szigetek felé, 367-ik nap (2013-09-21 06:24)
A BIG FISH
Az egy nap csúszással jól összekészítettük a hajót az indulásra, de mivel nem repülQhöz kellett rohannunk
az indulás is kényelmes lett.Reggel még friss baguette vásárlás ürügyén kimentünk a marinába skypolni, de
csak D.Zolival tudtam beszélni Törökországba.BQségesen megreggeliztünk és fél tizenegykor felhúztuk a
horgonyt, ezzel végleg búcsút intve Francia Polinéziának.A déli szqk passage-on mentünk ki az atollból, ami
a csendes idQ és jó láthatóság miatt teljesen biztonságos volt és nyertünk vele 5-6tmf-et, ami lehet nem sokat
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számít az elQttünk levQ 615 mellett.Kezdetben gyenge, de totál nyugati szembe szelünk volt, ami a két nagy
szigetnek (Tahiti és Moorea)volt köszönhetQ.Két óra motorozás után a szél az elQrejelzéseknek megfelelQen
szépen átfordult DK-ire és felerQsödött 15-20csomóra.A Norvik teli takkal száguldott a Cook szigetek
felé.Én régóta ígértem a magyaros kaját, így nekiláttam az emberes adag paprikás csirke elkészítésének.Ép
sikerült összeállítanom, mire valószínqleg a hosszú pihenQ miatt olyan tengeribeteg lettem, hogy ki kellett
mennem a kockpitba levegQzni. A halakat most se sikerült megetetnem, de az étel ellenQrzését Bertrandra
bíztam.A paprikás jól sikerült, szerencsére az én rosszullétem is elmúlt, így egyenlQen tudtunk osztozni
ami a vacsorát ill. nálam a reggeli repetát is jelentette.Már vitorlabontáskor kiraktuk a horgot, ami már
csak nyomokban emlékeztet arra a kiváló felszerelésre, amit Járai Tomitól kaptam (a legolcsóbb csalit
vettem rá Hiva-Oan, az ólmokat elvitte egy fenevad)de bíztunk a szerencsénkben, illetve,hogy ezen a
tengerszakaszon van hal, ráadásul telihold van, mikor a szakértQk szerint jobb a kapás.Negyed hétkor,
már éppen sötétedett, mikor kapásunk volt.Tíz perc alatt kihúztuk a gyönyörq doradot, fénykép, szegény
hal legyilkolása már tök sötétben.

Most örültünk, hogy nem tonhal, mert annak rengeteg vére van és sötétben lámpafénynél elég volt ezt a
halat is feldolgozni, nem hiányzott a kockpit takarítás a rengeteg vértQl.A fiú dorado az eddigi legnagyobb
fogásunk volt, 130cm hosszú és kb 10kg.
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Készítettünk belQle három napra elég cevichet és még maradt sütésre vagy két kilo.Én a vacsorát
kihagytam, az Qrséget úgy osztottam be, hogy Dávid kezd, mivel Q a kezdQ, utána Bertrand és hajnalban
én.Bár a szél közben lecsökkent, így a hullámok is, de nem tudtunk jól aludni, véleményem szerint túl
kipihentek vagyunk.
—–
At 2013.09.20. 2:04 (utc) our position was 18°38.90’S 151°45.32’W

Közben én már azt magyarországi kedves fogadtatást élvezem, nagyon sokan hazavártak, leginkább Kinga
unokám várta a fqszoknyát:
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Hajónapló, 2013.09.19, úton a Cook szigetek felé, 368-ik nap (2013-09-21 06:29)

Szerencsére a fiúk meghagyták a második adag paprikás csirke részem, mert reggelre igencsak megéheztem
a kihagyott vacsora és a reggeli Qrség miatt.Az idQ csendes volt éjszaka 12-15 csomó közötti széllel, sajnos
már nagyon hátszeles kezd lenni, ami a grósz-génua összeállításnak nem kedvez.Tíz óra körül, mire a fiúk
is összeszedték magukat, átszereltük a vitorlázatot hátszelezésre, két spiboom, szél felQl génua szél alatt
genakker.Ez nagyon bevált, könnye kezelhetQ és biztonságos.Egy szélerQsödésnél lekapjuk a genakkert és a
génua könnyen reffelhetQ, nem maradunk vitorla nélkül, ráadásul sokkal kiegyensúlyozottabb a hajó.Sajnos
a legtöbb vitorlázással kapcsolatos dolgot elég autodidakta módon kellett ill. kell megtanulnom, de
igyekszem.
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A vitorlacserék után, ami azért kb. egy órás mqvelet, végre tesztelhettük a ceviche-t.Mondhatom kitqnQre
sikerült, szerencse van belQle bQven.Ezután fQleg lustálkodtunk, megünnepeltük az 500 tmf átlépését,
zenét hallgatunk.Ennek a szakaszak az elsQ napjaiban kedvezQ idQ várható, a végén rohanhatunk bele egy
nagyon erQs déli szélbe, szeretnénk elkerülni.A pozició adatunk a szokásos UTC:12:00., ami itt most éjjel
egy, de Rarotongán még egy órával vissza állítjuk az órát.Nálunk a hajóidQ mindig az aktuális földrajzi
hosszúságnak megfelelQ, de partot érés elQtt nem mindig állítunk órát (ha kicsi a differencia).Vacsorára
sült csirke lesz, fogyasztandó a készleteket és a maradék marha steak-et is megsütjük, ez hideggel eláll és
ízletes.A hal holnapra marad, néhány napig nem horgászunk.Mi nem vagyunk szenvedélyes horgászok,
kizárólag a táplálék szerzés miatt fogunk halat, remélem még jó sokat.EbbQl a néhány mondatból is
kiderül, a következQ napokban sem fogunk éhezni.Arról meg már mindig félve írok milyen ínyenc fogások
készülnek (most már kétféle kitqnQ kenyeret is tudunk sütni).
Poziciónk:UTC:12:00.Lat.:18°04,00’S.Lon.:150°45,00’W.
—–

Hajónapló, 2013.09.20, úton a Cook szigetek felé, 369-ik nap (2013-09-21 06:36)
A tegnapi naplóban tévesen írtam, hogy UTC 12.00. nálunk éjjel egy, helyesen éjjel kettQ.Majd egy
lesz Rarotongán.A tegnap esti vitorlázás mindannyiunknak nagy élmény volt, a szél 16-18 csomó körül
stabilizálódott és sikerült nagyon jól beállítanunk a génua genakker pillangót.A Norvik idQnként tíz csomó
fölötti sebességgel robogott, ami nem kis teljesítmény egy közel 30 tonnás vashajótól .Tizenegy órakor
Dávid ébresztett, hogy a szél tovább erQsödik és vegyük le a genakkert. Ez tQle jó döntés volt, meg
is dicsértem, de Qszintén szólva én még fent hagytam volna, ezzel nyerve több mérföldet, de nem volt
kedvem még egyszer felkelni a reffeléshez.A szél hajnalig kitartott, így az egy génuával is normálisan
haladtunk, ha rekord döntésre nem is számíthattunk.Mikor átvettem a hajnali Qrséget a radaron látni
lehetett, hogy körben esik, fél óra múlva itt is.
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A szél egyre csökkent és láthatólag megjött az elQrejelzés szerinti csendes esQs szélcsend.Egy óráig
próbálkoztunk a vitorlacserékkel, viszont ekkorra a szél teljesen szembe fordult, szerencsére, csak 45csomóval.Sok választásunk nem volt, motort indítottunk, annál is inkább, mert a szinte álló hajó
kormányát nagyon terhelték a hátulról jövQ hullámok.A szemerkélQ esQ is elállt, de egész nap szürke
álmosító borús idQ van. A hajó idQnként nagyon billeg, általában a legrosszabbkor, de periódikusan.Így
Bertrand küzd a konyhában a mai halvacsorával, én pedig a navigációs asztalnál a naplóírással, Dávid
alszik.Az Air Mail rendszerünk katasztrófálisan rosszul mqködik, csoda, hogy a tegnapi napló elment, a
grib file-nak csk a harmada jött át, így ki se tudtuk bontani.Jelenleg csak három új-zélandi adó vehetQ és
ezek nagyon leterheltek, ha kapcsolódnak is, nagyon rövid üzemidQt adnak.Ezért reggel Katitól kértem
megint széladatokat a sat. telefonra, remélem az mqködni fog.
Poziciónk:UTC:12:00.Lat.:18°53,4’S.Lon.:152°45,4’W.Megtett táv.:123,5tmf.

Hajónapló, 2013.09.21, úton a Cook szigetek felé, 370-ik nap (2013-09-22 06:41)
A tegnapi naplót azzal fejeztem be, hogy semmi szélben motorozunk, ami elég elkedvetlenítQ volt.Viszont
a rádiózás után (végre lejött a gribfile maradéka is), az elQrejelzéssel összhangban megjött a szél, nem is
kevés, 20csomós. A grószt egyes reffre húztuk, a génuát szintén reffelve kiengedtük. Mire kész lettünk,
már láttam, a kettes reffre kellett volna húzni a grószt.Tíz órakor szólt is David, hogy körben squall-ek
vannak és erQsödik a szél , reffeljünk. Épp kész lettünk a második reffel, tíz másodperc múlva 30csomós
szél süvített. A teliholdból semmi nem látszott teljesen felhQs ég miatt, talán jobb is volt nem látni a
hátulról tornyosuló egyre növekvQ hullámokat.Éjjel fél kettQig kormányoztam, nem mertem a pilotra
bízni a dolgot, bár ez most, lekopogom, kitqnQen dolgozik.Ekkor Bertrand váltott fel, közben Dávidot
elküldtem aludni.Háromkor leszólt Bertrand, hogy le kell váltani, mert elalszik.Nekem a karom majd
leszakadt az elQzQ négy óra kormányzástól, ráadásul eddig semmit sem aludtunk.Szerencsére a szél 25
csomó körülire mérséklQdött és a pilotot is lehetett használni, de felügyelettel.Szegény Dávid nagyon
mélyen aludt, de mikor szóltam neki, pillanatok alatt összeszedte magát és felváltotta Bertrand-t.Pt fél
hétkor váltottam fel, szerencsére a hullámok csökkentek és a szél is 22csomó körül stabilizálódott, a pilot
ragyogón mqködik, de felügyeljük és idQnként rásegítünk.Sajnos közben bQrig áztam, de késQbb a Nap is
kisütött.
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Ha az elQrejelzés nem téved, ez ilyen erQs menet lesz, ami jó elQ edzés az új- zélandi szakaszhoz.Közben
Katival is tudtam beszélni, õ is hasonló elQrejelzést látott, kicsit délebbre viharos az idQ, reméljük
nem téved ide.Bertrand reggelire nagy tál ceviche-t hozott a cockpitba, nagyon jól esett, más mint egy
májkonzerv. Közben a grósz reffen is igazítottunk, az éjszakai sötétben nem sikerült valami szépre.DélelQtt
tudtam aludni, majd borotválkozás, zuhany a nem éppen stabil fürdQszobában, de a lábsérülésem miatt a
tisztaság kiemelten fontos.Szerencsére úgy látom a legmélyebb sebeim is gyógyulnak, remélem megúszom
fertQzés nélkül, bár mint hallottam errefelé olcsó a kórházi ellátás, de nem szeretném igénybe venni.KésQi
ebédként a maradék kész kajákat pusztítottuk, a fQzés nem egyszerq a konyhában, az írás sem.Fél ötkor
vettem át az Qrséget és a kormányzást, a szél mintha tudta volna tesztelni akarom a pilotot, perceken
belül 30 csomóra erQsödött.Az elQzQ pilot motorral összehasonlíthatatlanul erQsebb, gond nélkül viszi
a hajót.Most már inkább az erQátviteli szerkezeteket féltem, nem szeretném, ha mondjuk eltörne a
kormányösszekötQ rúd, ami ugyan szintén Jefa termék.Közben Bertrand elkészítette az utolsó adag
cevichet, Dávid szintén naplót ír és szenvedélyes fotós,közben zenét hallgatunk, én visszamegyek a
kormányhoz, lassan besötétedik.Fél nyolc után érdemes próbálkozni a mailok küldésével, sajnos úgy néz
ki 40 perc adásidQre vagyunk a wellingtoni adónál naponta korlátozva, a többi adóval össze se jön a
kapcsolat.Remélem az újabb grib file átjön.
Pozicionk:UTC12:00.Lat.:19°24,4’S.Lon.:154°23,3’W Megtett táv.:98tmf.
—–

Hajónapló, 2013.09.22, úton a Cook szigetek felé, 371-ik nap (2013-09-25 20:24)
Igazi óceáni vitorlásban volt részünk. Gyakorlatilag egész nap rohantunk a hullámokon, a szél 20 és 32
csomó között segített minket. Persze az állapotokhoz tartozik, hogy a széllel a hullámok is megnQttek, így
a konyhaszolgálat sem volt egyszerq. Azért nem éheztünk,sajttal töltött sült hal volt a menü. Délután a
reffelt génuát átcseréltük a sokkal kisebb gibre, ez a második forstágon van. Ezzel sokat könnyítettünk az
árbocon és a hajó menettulajdonsága is javult.
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Az idQjárás gribbeket le tudtuk venni, igazi óceáni vitorlázásra számíthatunk. Az esti idQjárás elQrejelzés
igazolta, ez egy jó elQedzés lesz Új-Zélandra. Az egyetlen problémám a kormánymqbQl jövQ erQsebb
kattogás, ettQl már a hátsó kabinban az alvással is gond volt. A hajónapló is ezért maradt el, mert
a korlátozott forgalmazási idQ miatt Norberten keresztül a Jefa-val konzultáltam. A lehetséges okok
megnyugtatóak, fQleg, hogy a kormány teljesen megbízhatóan mqködik, csak zajos. Ha megérkezünk
Rarotongára ez az egyik preferált dolog, amit meg kell oldani. Este altatóként ittam két deci vörösbort,
ami jó döntés volt, mert napok óta alig aludtam és a hajóban a kinti erQs szeles menet ellenére viszonylagos
nyugalom van.
Pozicionk:UTC.:12:00.Lat.:20°57,4’S.Lon.:159°01,4’W.

Hajónapló, 2013.09.23, úton a Cook szigetek felé, 372-ik nap (2013-09-25 20:29)

Bertrand igazi úriember és jó a logikája, hagyott plussz 40 percet aludni,ami a kikötésnél sokat számít.
Ez nagyon rám fért és jól esett. Viszont valószínqleg Eol kegyeltje lehetek, ma, mikor átvettem az Qrséget
a szél tíz perc múlva már 30 csomó felett volt és nem is igen akart csökkenni. Az egész reggeli menet 32
csomós alapszél 36 csomós befújásokkal, ennek megfelelQ hullámokkal.
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Nem szeretem megsaccolni a hullámok magasságát, nagyon fontos a hosszuk és a rendezettségük. Most
nagyon szép gördülékeny hullámoknak örülhettünk (örülhettem, mivel a többiek aludtak),kb. öt méteresek
lehettek, azért idQnként a járó decken a kabintetQig jött be a víz, szerencsére a cockpitban ebbQl keveset
kaptam, de azért jutott, mondhatni bQrig áztam. Az alapszél beállt 30 csomóra, többször 35 csomó feletti
befújásokkal. Harminc mérfödrQl a radaron is lehetett már látni Rarotonga körvonalait. Ez Cook-islands
fQ szigete és egy emmlék gyakran eszembe jut, mióta realitás lett a meglátogatása. Öt-hat éve lehetett,
hogy a PetQfi hídon egy BMW cook-island-i rendszámmal ment elQttem. Ez valószínqleg a regadó és ÁFA
kikerülés miatt volt, de én ekkor már a hajómat építettem Vecsésen és a gondolatainban egy egzotikus
sziget jelent meg, ahova jó lenne eljutni. Most itt vagyok. Visza a jelenbe. Az egyetlen kikötési lehetQség
a szigetcsoportban a Norvik merülésével Avatiu kikötQben Rarotongán. Ez egy nagyon kicsi öböl, északra
nyitott, de most dél- keleti szél van, ez a jellemzQ. A tizenhatos csatornán hívtuk a kikötQt, megnyugtattak
van hely és a víz nyugodt. Hát a víz valóban nyugodt volt, de a szél 30 csomó. A kikötéssel minden
probléma jelentkezett, ami elQjöhet. Az úgynevezett marina egy partfal, ahova elQl horgonnyal hátul
kikötQ kötéllel lehet kikötni. Kb. tíz hajónak van hely, mi voltunk a tízedikek. A nagyon kicsi öbölben
”lógtunk” a szélen, ami továbbra is 30 csomó körül fújt.
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A kikötQ kapitányságról elég kényelmesen jöttek ki, de legalább felmérhettem a lehetQségeket. Az elsQ
instrukció szerinti helyet a kikötQkapitány megváltoztatta, de ez rajtunk nem sokat segített. Nagy
félreértés volt számomra, hogy a crew gyakorlott hajós, ami bizonyos értelemben igaz, de meg se fordult
a fejemben, hogy soha nem kötöttek ki kikötQben, csak horgonyoztak. Ennek az ellentettjét éltem meg
egyik társammal, aki soha nem horgonyzott, csak marinában aludt. Mikor megkaptuk a parancsot a
horgonydobásra, a szemem se rebbent, hogy nem indul a horgonycsörlQ, Bertrand-l átéltük ezt már a
csendes-óceáni átkelés végén. P rutinosan azonnal kinyitotta a kuplungot és szaladt le a lánc, de nem
tudtuk mennyi, mivel a jelölések lekoptak. Közben a szélsQ Hanse horgonya elengedett és a mellette
levQ alu hajóra sodródott, ezzel volt mindenki elfoglalva. Mivel a szél nem mérséklQdött a kézi csörlQvel
felszedtük a horgonyt és tovább selteroztuk. Ekkor kezdett bennem tudatosulni, hogy a crew-nak fogalma
sincs, mit kell csinálni, a kikötQ roppant szqk, a szél nem akar 30 csomó alá menni, ráadásul totál oldalról
fúj, nem mqködik a horgonycsörlQ, az orrsugár kormány és a motor tíz percenként le akar állni. Abban
már most biztos voltam, addig innen nem megyünk el, amíg ezeket a dolgokat nem javítjuk ki. Miután a
Hanset sikerült stabilizálni, mi is kaptunk segítséget az egyik hajóstól és dingivel kivitte a farkötelünket. A
horgonyt is sikerült jó helyen ledobnunk, betolattam egy kisebb vitorlás és egy halászhajó közé. Micsoda
megkönnyebbülés. Tanulságként csak a Jachtakadémia törekvésével tudok egyet érteni, hogy milyen
fontos a manQver tréning, sajnos erre szerintem kevés három-négy nap, de lehet rá elméletben is készülni.
VesszQparipám az alapfokú fizika oktatás hiánya. Akinek fogalma sincs az alapvetQ fizikai törvényekrQl,
nem is tudom, hogy igazodik el a ”való világban”.Viszont nekünk a sikeres kikötés után fel kellett vonnunk
a sárga lobogót (Q) és rövidesen látogatást tett nálunk az összes hivatal. Nagyon barátságos a fogadtatás,
leginkább segítQ, de azért elkobozták a Carrefourban vásárolt pamplemoust és az összes limont. David
eldugott némi zöldséget, így nem tudom, mi a tiltott termék. A produkció 25 US dollárba került, azt
hiszem távozáskor fizetünk többet. Gyorsan összeraktuk a hajót és egy jó nagy sétát tettünk. Hát ez
már abszolút a civilizáció, Új-Zéland. Bevallom jólesik. Vacsora után senkit nem kellett álomba ringatni,
Bertrand négy percig nézett egy filmet.
Pozizionk:Lat.:21°12,28’S.Lon.:159°47,12’W.
Kiegészítésképpen:A 620mérföldes távot kevesebb, mint öt teljes nap alatt teljesítettük, úgy, hogy nem
terheltük túl a hajót, a vitorlákra árbocra stb. késQbb is szükségünk lesz. Körülbelül 12 órát nem volt
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szelünk, ebbQl 7 órát motoroztunk. A Norvik nagyon velünk van, szereti a jó szelet. Az aksik folyamatosan
tele vannak, a 30 csomós szélben a szélgenerátort többször le kellett kapcsolnom.

Hajónapló, 2013.09.24, Rarotonga, 373-ik nap (2013-09-25 20:32)

Gyönyörq reggelre ébredtünk, süt a nap, ragyogó kék az ég, elég hqvös van 22°C.

Magáról a szigetrQl eddig nem sok szó esett, de második Marquesas, hatalmas zöld ormok, a parton a
pálmák hajladoznak a szélben.
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A fiúk már tegnap pedzegették, hogy motort béreljünk, ne kocsit. Meglátjuk. Ma dolgozunk. ElsQsorban
az elöl levQ beázást kell megszüntetni. Dávid a sika szigetelést újította fel, Bertrand a kapcsoló reléket,
én voltam a szakács, mindenki jóllakott, remélem ízlett is. A hajótól 100m-re van egy hatalmas barkács
áruház, itt vettem tömítQ szilikont, nem volt olcsó, de a legjobbat választottam,remélem egy darabig
megoldja a beázás problémánkat. Közben többször kezdett cseperegni, de megúsztuk esQ nélkül. Délután
a srácok kimentek sakkozni a közeli bárba, én bepótoltam a napló lemaradásom. A fiúk tele élménnyel
megjöttek a faluból, de az internet sajnos nem mqködik, remélem a szöveg elmegy a Pactoron, fotók
késQbb.
—–
Position was 21°12.28’S 159°47.11’W

Hajónapló, 2013.09.25, Rarotonga, 374-ik nap (2013-09-29 16:14)
A tegnapi nap sikeresnek mondható, mert a betervezett feladatokat elvégeztük.A horgonycsörlQ rendben
mqködik, az új sika szigetelés nagyon szép lett, remélem jó is lesz, vacsorára Bertrand megsütötte
a big fish-ünk utolsó darabját paradicsomos krumpli körettel.Még egy kevés ceviche maradt reggeli
csemegének.Reggel a fiúk elmentek szerencsét próbálni az internettel,de ez itt még nehézkesebb, mint Fr.Polinéziában volt.Szerencsére van honnan ”puskáznom” infokat az elQttem járó magyar hajósok blogjaiból,
most éppen Áron leírásából olvasom, hogy Niue-n ingyen wifi van, ami remélem mqködik is.Egy kicsit
az utánam jövQk kedvéért is írom a blogot, remélem találnak benne hasznos információkat.Sajnos
magyarokkal szinte nem találkozom, Gézáékkal (Rotorman.hu)nagyon várom a találkozást Új-Zélandon,
valójában nem is számítok több magyarra.Itt a kikötQ öbölbel középen horgonyoz egy osztrák hajó, Q
segített kivinni a farkötelet a kikötésünkkor.A tulajdonos is maga építette az acél hajóját több mint tíz
éve és szintén a Dunán vitte le, ami a szerb háború miatt akkor kicsit körülményesebb volt.
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A délelQtt a hajó orr elektromosság rendbetételével telt.Most minden mqködik, remélhetQleg nem fog
beázni, Új-Zélandon megpróbálok egy mqanyag dobozt rászabni. A srácok a késQi ebéd után elmentek
kirándulni. én hónapok óta nem néztem filmet, ez most extra jól sikerült, a 24-t éjfélig néztem. Ez most
megint elég lesz egy idQre. A klima kitünQ, hasonlóan kellemes, mint a Brit-Virgin szigeteken volt.Éjjel
22°C, nappal 25°C, kellemes a szél.
—–
At 2013.09.25. 21:59 (utc) our position was 21°12.28’S 159°47.11’W

Hajónapló, 2013.09.26, Rarotonga, 375-ik nap (2013-09-29 16:27)

Ma szabadnap van.Reggel Bertrand szokásos skype körútján van, szervezi a barátnQjével való találkozást
Balin.Mára nagy kirándulást tervezünk, át szeretnénk menni a szigeten a másik oldalra az esQerdQn
keresztül.
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Ez állítólag három óra, de mint késQbb kiderült, nem tudom honnan kell kezdeni mérni.Én a lábsebem
miatt csak az oda útra vállalkoztam és visszajövök stoppal, vagy busszal.

Bertrand a visszautat is a hegyen keresztül tervezte. Az út egy déli fél órás picknikkel inkább Qt óra lett,
így a stoppozás lett az alternatíva.
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Maga a kirándulás ragyogóan sikerült, igazi esQerdQs ösvényen kapaszkodtunk órákon keresztül.
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Összeismerkedtünk egy fiatal olasz párral Saraval és Pietroval.
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Pk közel egy évet utazgatnak a térségben.Ausztráliában dolgoztak fél évet, a megtakarításokból elutaztak egy csomó ázsiai országba, Új- Zélandra, ide, hétfQn mennek vissza Ausztráliába körbeutazni és
karácsonykor haza.24 évesek.Másnapra meghívtam Qket a hajóra.Kb. 15 perc alatt kaptunk stoppot, ami
itt soknak számít, de hát hárman voltunk hapsik, ami nema lgjobb ajánlat.A Toyota pick-up a Norvik
elQtt tett ki minket.
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JólesQ érzés volt, hogy nem csak én voltam fáradt.Viszont kicsit mindannyian éhesek voltunk, így
megcsillogtathattam szakács tehetségemet és egy igazán profi toszkán paradicsomlevest hoztam össze, kb.
négy litert.Vacsora után a fiúk állítólag sakkoztak,én nagyon gyorsan elaludtam.

Most sok kép került fel utólag a blogra egészen szeptember 18-ig visszamenQleg!

Hajónapló, 2013.09.27, Rarotonga, 376-ik nap (2013-09-29 16:34)

Mára munkanapot terveztünk, ami mindig rövidebb, mint az elvégzendQ feladatok kívánnák.Talán mondanom se kell Bertrand Skype körút reggel tízig. Utána támadtam meg a bankokat pénzváltás miatt.Sosem
rejtettem véka alá a véleményem a szektorról. itt is pofátlanul magas profittal dolgoznak.
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Az átlag ember egyszerqen lenyeli a békát, de azt ne várják tQlünk, hogy megkönnyezzük
veszteségeiket.Talán lehetne takarékoskodni, nekünk is ezt szokták javasolni.Viszont itt szinte mindig
süt a nap, az emberek sokkal lazábbak, azt nem tudom ennyivel boldogabbak, de a stressz biztos sokkal
kevesebb.Pszintén szólva nem tudom mi jobb, kicsit el vagyok bizonytalanodva, nap mint nap látok a
hajó elQtti rakparton álmodozó embereket, jó lenne belelátni a gondolataikba.
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Mi csak utazgatunk, próbálunk levonni okos következtetéseket, de nem biztos, hogy helyeset. Sokkal
több idQ kellene.A nap sokkal több munkával telt, mint ez e kis irodalmi kitérQ, de közel nem jutottunk
a végére a betervezett feladatoknak.Szétkapcsoltuk a kormányrendszert, de a hajtómqben nem találtam
hibát.Közben Dávid ragyogó tisztára mosta a decket és a külsQ tárolókat.A szorgoskodás végét jelentette,
hogy megjöttek Pietroék, azt hiszem amúgy is jobb aludni egyet arra, mi a problémánk, egyenlQre nem
tudom mi okozza a zajt a kormány felQl.
c 2013 www.norvikinfo.com

639

BlogBook

4.9. September

A vendégeskedésbe idQvel betoppant Harald is az osztrák szomszéd.Története igazi hajós vitorlázós
történet (Vízváry Zoli).Akik ismerik, tudják mirQl van szó.A mai napot sikerül úgy zárnunk, hogy behoztam
a lemaradásom a naplóban, a karbantartásokkal közel sem végeztünk, a hétfQi továbbmenetelünk igencsak
kérdéses, mivel nem lesz szél.Bertrand, akivel elQször csak Marquesasig egyeztem meg a csatlakozásban
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rövidesen elindul Ázsiába, ha tényleg nem lesz szél, innen, bár terv szerint Tongáig jött volna.

Hajónapló, 2013.09.28, Rarotonga, 377-ik nap (2013-09-29 16:42)

Reggel a német és az osztrák hajó is elindult Niue felé, mivel a következQ hét közepére az elQrejelzés
szélcsendet és változó szeleket ígér.Mi nem mehetünk tovább, amíg a betervezett karbantartásokkal nem
végzünk.Sajnos a kormánnyal nem jutottam nevezQre, remélem valóban csak apró rendellenesség okozza
a zajt, most még az összekötQ kart fordítjuk meg, érzésem szerint ennek a mqanya betétje lehet kissé
kopott.Reggel a közeli piactéren fesztivál bemutató volt, este meg lehet nézni az egész mqsort 80 dollárért
vacsorával.Szinte otthon vagyok, a biznisz itt is hasonlóan mqködik, de hiányzik a romantika.

A szél miatt viszont nem tudunk tovább menni, amit lehet megpróbálunk rendbe tenni.Azt hiszem az
utóbbi naplóbejegyzéseimbQl is lejön, Cook Island nem a best, bár a klíma és a környezet kiváló, az
emberek kedvesek, de a szinte semmiért sokat fizetni nem jó ajánlat.
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Remélem hétfQn kedvezQbb idQjárást töltünk le.Nekem sincs ellenemre a spórolás, motorozni amúgy is
utálok, de a fiatal crew nagyon spórol, így a kedvezQ szél különösen fontos.Miután a délelQtt pillanatok
alatt elszaladt, délutánra pihenQnapot beszéltünk meg, azzal a feltétellel, hogy reggel idQben elkezdünk
ügyködni.A délutáni lustálkodás után este elkészült a tegnapra beharangozott bretegne-i ételspecialitás a
galette.
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Ez a mi palacsintánkhoz hasonló étel, de teljes kiQrlésq lisztbQl készül a tészta ezért vastagabb ,nehezebb.

Mi éhesek voltunk, így a hortobágyi palacsintához hasonló húsos töltelékkel, minden tésztán egy tojással
fogyasztottuk.
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Fejenként kettQt, azt hiszem nyugodt álmunk lesz.Reggelire az édes változatot próbáljuk ki.A recept
Dávid nagymamájától van.Még korán reggel bejött a helyi ellátó hajó Új-Zélandról, a 380 lábbal épp
kitöltötte a kikötQöblöt.

Egy kis tug segített e megfordulásában.Egész nap rakodtak, a vízvonal árulkodott az export-import
arányról.Visszafelé nagyjából üres konténereket visz.Este a hajón nagy barbecue partit csaptak, az illatok
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átjöttek, szerencse mi sem éheztünk.Niue és Tonga lesz az utolsó trópusi sziget ezen a szakaszon, kicsit
búcsúzom, kicsit kíváncsian várom Új-Zélandot.
—–
At 2013.09.29. 7:05 (utc) our position was 21°12.28’S 159°47.11’W

Hajónapló, 2013.09.29, Rarotonga, 378-ik nap (2013-09-30 19:52)

A jól sikerült vacsora után kicsit olvastam és nagyon jól aludtam.Nagyon optimista hangulatban ébredtem,
bízva a mai feladatok hibátlan elvégzésében.Sajnos a jó hangulatomat gyorsan beárnyékolta, hogy a
szokásos reggeli hajóellenQrzésemkor észrevettem, hogy eltqnt egy pufferunk.Szinte biztos, hogy rosszul
lett megkötve, a tanulság, még többet kell ellenQriznem a legénység munkáját.Nincs olyan nap, hogy ne
jutnának eszembe Jimmy Cornell sorai, mely szerint a leghatékonyabbak a hosszú távú hajózásban a
házaspárok.Kiegészítés képen hozzátenném az állandó partnerek.Szó se róla a cruw nagy segítséget jelent
(már amelyik),de egyszerqen képtelenség mindenre kioktatni mindenkit, fQleg, hogy elQször a szintet
kell megismernem.Így aztán nem szemrehányásként, de tényként kell elfogadnom az általam okozott
kár a töredéke az összesnek, mindamellett, hogy a társaimban mindig az igyekezetet láttam.Jókedvemet
nem fokozta, hogy a sat telefonnal sem tudtam beszélni, viszont szorgalmasan számol.A nap nem telhet
el a problémák miatti siránkozással, így újra nekifutottunk a kormányrendszer ellenQrzésének. Mindent még egyszer átnéztünk, de az égvilágon semmi rendellenességet nem találtunk.Összeraktuk az
egészet és a szélsQ állásokban megint jelentkezett egy halk koppanó hang.Nem hagyott nyugton a dolog,
elkezdtük szétszedni a hajtómq ház kormány karját.Ez egy alumínium kar rászorítva a kihajtó tengelyre.A csavarok lazításakor hasonló hang jelentkezett, így azt gondoljuk, a csavarok szorításával a hang
csökkenthetQ.A lényeg, valószínqleg nincs hiba, csak egy kis kellemetlen zaj.Meglátjuk a következQ szakaszon.Mindenesetre a vészkormányt könnyen elérhetQ helyre tettem, de remélem soha nem lesz rá
szükségem.Közben Dávid a dingi soha véget nem érQ ragasztásával foglalatoskodott és a horgonykamra
ajtó szigetelését cserélte, a lejárat lakkozását javítja.Közben körbejártuk a kikötQt az elveszett puffer
miatt, de nem sok eredménnyel.Vacsorára paprikás krumplit ígértem, lassan elkezdem készíteni.Azt hiszem
a paprikás jól sikerült, rövidesen teszteljük. A naplót remélem a Pactorról el tudom küldeni. utána
szerencsét próbálunk a helyi wifivel a faluban.
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—–
At 2013.09.30. 2:36 (utc) our position was 21°12.29’S 159°47.11’W
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October

Hajónapló, 2013.09.30, Rarotonga, 379-ik nap (2013-10-01 18:43)

A tegnapi vacsorám valóban jól sikerült, mert a híresen ínyenc francia legénység, nem csak repetázott,
de éjjel is rájárt a fezékra.Vacsi után kimentünk netezni a High Tide bárba.A hangulat is jó volt és a
net is egész jól mqködött.Mára bicikli túra programot terveztünk, körbe akarjuk bringázni a szigetet.Én
a biciklimet emberemlékezet óta nem használtam,a fiúk bérelnek.A program gyorsan összeomlott, mert
reggel elfogytak a biciklik.Alternatívaként a 12km-re levQ Muri beach-et céloztuk meg, én bringával (kell
az edzés), a csapat stoppal.A kis kirándulás ragyogóan sikerült, az atoll gyönyörq.Dávid szeretett volna
kate-ozni, de ehhez állítólag kevés volt a szél (szerintem nem).Ez a tengerszakasz a sziget riviera-ja, igazi
paradicsom.
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A visszautam kicsit küzdelmesebb volt, mert szembe szél volt és a napon elég meleg.Így nem felejtettem
el betérni a közeli liquer shopba bor és sör utánpótlás miatt.Bertrand kicsit gondban van, mert okt.
közepére szeretne Balira érni, de innen a repülQ meglehetQsen drága.Még az este megbeszéltük, lehet
innen megy tovább repülQvel, de a pillanatnyi elQrejelzés szerint lehet holnap mégis tovább indulunk.Hát
ilyen a hajózás, soha nem tudhatod mit hoz a holnap.Kicsit még a helyi érdekességekrQl.A szigeten két
buszjárat van, az egyik a clockwise, a másikaz anticlockwise.Ezt azért elég könnyq követni.A másik a
temetkezési szokások.Ezt már a Társaság szigeteken is láttuk, hogy a halottaiknak legtöbbször az otthoni
kertben amelnek síremléket, itt néhány ház közös kis temetQt épít.A munka hatékonyságáról.Az elsQ
pillanatban szembetqnQ, hogy a termelékenység a nyolcvanas évek szocialista Magyarországát idézi, már
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ami a szocialista szektort jellemezte, mert szerencsére a gmkák már kezdtek mqködni.Általában jellemzQ a
nagyon nyugodt valóban stressz mentes életstílus, a rövid munkaidQ, az otthoni munkálkodás a ház körül,
a porták kifogástalanok.Nagyon más világ, megértem, miért nem mennek a stresszes nagyvilágba.EldQlni
látszik, hogy holnap tovább indulunk, ez elég dús program lesz.Ma még tartunk agy búcsú barbecue
partyt, ehhez fel kell szerelnünk újra a sütQt.Az árak miatt kicsit nehezteltem a szigetre, de vissza kell
vonnom, mert valóban gyönyörq, az árakat pedig egyszerqen el kell fogadni.Mondanom se kell, egy hét
után mi is megtaláltuk jó néhány dologban a gazdaságosabb megoldást.Az mindenképp egy plussz költség,
hogy az egész szigetcsoportban csak itt tudunk kikötni és itt a partfalért fizetni kell méterenként 2.3NZ
$-t.Azt hiszem Új-Zéland se lesz olcsóbb.Az emberek rendkívül barátságosak, a mai biciklitúrámon is
rendszeresen rám köszöntek gyakran a hasonló korú hölgyek.Ez biztosan fog hiányozni otthon, de jó lenne
egy mosolygó Magyarországot találni.Ehhez elég nagy összefogás kellene, de én mindig optimista voltam,
különben biztos nem itt lennék.Délután Dávid másodszorra is lelakkozta a lépcsQt, Bertrand nagyon
elemében van, imád elindulni, mindent szervez, mindent rámol.A paprikás az utolsó cseppig elfogyott,
azt hiszem éhesek a srácok, mert szerelik fel a barbecue sütQt.Az eredményrQl még megpróbálok ma
beszámolni.

Hajónapló, 2013.10.01, Rarotonga, 380-ik nap (2013-10-02 20:32)
Az elQzQ napi események folytatásával kezdem.A barbecue finomra sikerült, nagyon éhesek voltunk, jól
belaktunk.Utána a High Tide bárban éjfélig netezés.
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A wifi hol jobban, hol rosszabbul mqködik, most viszonylag használható volt. Éjszakára bejött az
elQrejelzés szerinti északi szél, ami ebben a kikötQben nagyon kellemetlen hullámzást okoz.A hajón még
csak hagyján, de a dingivel való partraszállás igazi tornamutatvány, pedig csak 4-5 méter.Ráadásul
éjjel eleredt az esQ és szemlátomást nem is akar elállni egyhamar.Reggel az utolsó skype lehetQséget
használtuk ki, majd megkezdtük a kijelentkezési procedúrát, ami itt valóban nem kis feladat, ráadásul
nem is olcsó.Talán egy helyen láttam olyan hosszú listát a hajó felszerelésérQl, mint itt kértek, de a
nagyon kedves ügyintézQ hölgy is nevetett a saját bürokráciájukon.IdQben három óra pénzben 180 NZ
$/fQ a szigetlátogatás adója és a kikötQ díj. Az esQ rendületlenül zuhog, de nem vagyunk cukorból,
mindent elintéztünk délutánra. Bevásárlás, hajó összerakása, én kicseréltem az üzemanyag szqrQt, ez
baki volt, hogy elhanyagoltam, de azt gondoltam az eurosepar szürQ mindent kiszqr. Nincs így, most
a motor úgy jár, mint a Schafhausen óra.Az eurosepar szqrQt is átmostam, a következQ ennek a filter
cseréje lesz.Közben rohan az idQ, délután négy óra van, de még itt ebédelünk, kint elég nagy a hullámzás,
kihasználjuk a lehetQséget.Közben beköszöntek Pietroék, nekik törülték a tegnapi repülQ járatukat, a
légitársaság fizeti a szállodát és az étkezést.Sajnos a dingit már a helyére raktuk így csak a partról
tudtunk elköszönni.Közben elkészült a késQi ebéd, kifutás után folytatom.Könnyq ebéd volt, salátatál
sonkával sajttal felturbózva.
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Öt órakor sikerült kifutnunk, nem kellett a kikötQköteleket megcserélnünk futóra, mert az egyik szomszéd
segített a kötelek eloldásában.Lekopogom, minden tökéletesen mqködik.A horgonycsörlQ, a motor azt
hiszem nagyon meghálálta a pár órás gondoskodást.Északi 18 csomós alapszelünk van, hat csomós átlaggal
repülünk, nincsenek nagy hullámok,a hangulat ragyogó, szól a zene.Jobbról kapjuk a szelet, ami a belsQ
komfortot kellemesebbé teszi, fQleg a konyha használható biztonságosabban.Az Qrségbeosztáson nem
változtattam, továbbra is Dávid kezd, majd Bertrand, végül én.Az esQ továbbra is szemerkél, csillagokat
ma valószínq nem látunk, de a szél kiegyensúlyozott, fQleg tengerész nótákat hallgatunk stílszerqen.Változó
idQre számítunk, hiba volt nem elindulni elQbb, de jólesett egy kis lazítás.Kíváncsi vagyok a következQ
napok változó szél elQrejelzésében hogyan tudunk vitorlázni.
—–
At 2013.10.02. 2:29 (utc) our position was 21°12.28’S 159°47.11’W

Hajónapló, 2013.10.02, úton Tonga felé, 381-ik nap (2013-10-04 19:33)
A tegnapi naplóból kimaradt, de az elQzQekben már jeleztem, következQ uticélunk Niue ez az aprócska
önálló állam, mely csodás természeti szépségekkel rendelkezik, de gazdaságát rendre leamortizálják a
gyakori hurrikán látogatások.A sziget útba esik Tonga felé, így a legtöbb hajós megáll itt egy rövid
pihenQre, bár csak bójára lehet állni és a kikötQhely nem túl biztonságos, mivel nyitott, néhány éve egy
viharban csak egy kisebb yacht úszta meg sérülés nélkül.Most viszont nem jelez az elQrejelzés erQs szelet,
sQt inkább szélcsend és gyenge szél a jellemzQ.A hajnali Qrségemkor ezt nem tapasztaltam, mert 18 csomós
alapszél lassan 22-24 csomóra erQsödött és egy sqell egyértelmqvé tette reffelnünk kell.Utána a délelQtt
a szél visszaszelídült 16 csomóra.Az elsQ 12 órás teljesítményünk 60 tmf volt, de a nap második felében
a szél gyakorlatilag szembe fordult, majd tovább déliesedett, így takot is váltottunk, de a következQ fél
napi teljesítmény siralmas 20 tmf lett.DélelQtt a kormány sokadik ellenQrzésekor észrevettem két repedést
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a hajtómq házon levQ alumínium kormány karon.Valószínqleg így fény derült a kormány felQl jövQ zaj
okára, de nem voltam boldog.Ha ez a kar eltörik, a hajó kormányképtelen ami az egyik legsúlyosabb
következményekkel járó hiba.Persze van vészkormányunk, aminek a kezelése sejtésem szerint nem a
kívánság kategória.Mindenesetre fájó szívvel de azonnal leállítottam a hibátlanul mqködQ autopilotot,
mivel a kézi kormányzás kíméletesebb.LehetQségeinket számba véve a repedésekre fémragasztóval saválló
lemezeket ragasztottunk, talán segít valamit, de a legkíméletesebb kormányzást kértem a társaimtól.Az
uticélunkon is módosítottam, mivel Niue-n tudtommal végképp nincs infrastuktura, a kicsivel kevésbé
világvége Tongatapu felé vettük az irányt.Ez kb. 780tmf, eddig feltétlenül el kell jutnunk, reményeim
szerint ide tudok küldetni alkatrészt és a repedt darabot is összehegesztetem.A döntés Bertrand terveivel
is egybe vágott, mivel neki már tényleg indul a visszaszámlálás a BarátnQje 18.-án repül Balira, ott
találkoznak, hogy a további utazásukat Ázsiában folytassák együtt.Alig vártam az estét, illetve az otthoni
reggelt, hogy Norbert fiammal megbeszéljem az aktuális helyzetet és tennivalókat.Szerencsére a sat telefon
most egész nomálisan mqködött, így minden problémát végig tudtunk beszélni.Két tündér menyem közül
Nórikának holnap van a szüli napja, remélem fel tudom telefonon is köszönteni, de addig is az isten
éltesse, boldog szülinapot.Az idQjárásról még annyit, hogy szakaszokban zuhog az esQ, körben villámlik,
ami azért is érdekes, utoljára csak Kolonbiában láttam távoli villámokat, de nem is hiányoznak.Éjfélkor
totál leállt a szél, bQ másfél órát próbálkoztunk a kormány rögzítésével, hogy a döghullámok miatti
kilengések ne terheljék a repedt kormánykart, végül sikerült elfogadható megoldást találni.
Pozicionk:UTC.:12:00.Lat.:21°05,6’S.Lon.:160°30,0’W.Megtett táv.:48,5tmf(8,5óra alatt)

Hajónapló, 2013.10.03, úton Tonga felé, 382-ik nap (2013-10-04 19:36)
Az éjszakai veszteglésben pár órát tudtunk aludni, bár a kormány miatt nem mondhatom, hogy teljesen
nyugodt vagyok.Pirkadatkor lett egy kis szél, így kiengedtük a génuát, de mire Dávid átvette a kormányt,
motort kellett indítanunk.A tengelyfék megint rakoncátlankodik, kicsit melegszik, de Bertrand-al közös
erQvel ezt a hibát is kijavítottuk.Aki volt a Norvik motorterében el tudják képzelni azt a tornamutatványt,
hogy Bertrand a lépcsQ felnyitásával lemászott az oldalsó motortérbe, hogy hozzáférjen a fékbetétekhez.Hát
sokat fogadtam volna, hogy ez nem sikerül.Most a fék is rendben, a következQ hiba a starter aksi töltése.Ezt
egy automata relé irányítja, régóta gyanús volt, hogy nem mqködik, mert a motor nehezen indult és
kicsi volt a feszültség.Na erre most nem jöttünk rá mi a hiba, mert járó motornál nem igazán tanácsos
kísérletezni.A mai reggelit Bertrand készítette, az ebédet Dávid most készíti, felséges illatok vannak
a hajóban.Ez különösen jólesik, mivel tegnap alig ettem.A horgot kitettük, mert nemcsak szeretjük a
halat,de a hosszabb uticélunk miatt komolyabb szükségünk is van az élelmiszer pótlásra.Amiatt azért
senki ne aggódjon, hogy éhezni fogunk, bQséges stratégiai élelmiszer tartalékok vannak a Norvikon.Ma
csendes motorozós nap volt, néha még a Nap is kisütött.Lekopogom, minden rendben mqködik, így is
maradjon.
Pozicionk:UTC.:12:00.Lat.:20°59,9’S.Lon.:162°03,9’W.Megtett táv.80tmf(mint az elQzQ naplóban írtam
60+20tmf,este többször mentünk visszafelé)
—–

Hajónapló, 2013.10.04, úton Tonga felé, 383-ik nap (2013-10-05 06:28)
Az elQzQ napi kellemetlenségekért igyekezett kárpótolni az éjszakai sziporkázó csillagos égbolt.Most
újhold van, így a déli égbolt minden csillaga ragyog a fejünk felett, páratlan élmény, nem tudok betelni
vele.Álmodozásomból a motor kihagyása riasztott fel, át kellet kapcsolnom a második napi tartályra, pedig
a tankban még volt gázolaj, de a billegés miatt a motor levegQt szívott.Az automata töltQrendszer reléinek
ellenQrzése is az egyik napirendi pont, ez egy ideje nem mqködik, de az utóbbi szakaszokon szerencsére fQleg
vitorláztunk, így nem tekintettem elsQrendq feladatnak.A gázolaj minQségével viszont folyamatosan vannak
fenntartásaim, sokszor eszembe jut a szinte benzinszerq könnyq gázolaj, amit Líbiában használtunk.Hát
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az itteni nem ilyen.A szél továbbra sem kedvez nekünk, fájó szívvel motorozunk, talán holnapra lesz egy
kis szelünk, kicsit északra tartunk, ezt látjuk az elQrejelzésben valamivel szelesebbnek.A kormány persze
a nagyon kis igénybevételben hang nélkül mqködik, szeretném hinni a javítási ötletességünk miatt is.Az
alkatrész utánpótlás is alakul, reményeim szerint a kormánykar elQbb ér Nuku’alofa-ba , mint mi.A mai
nap verQfényes napsütés, 24°C, alacsony páratartalom, igazi tavaszi idQjárás, mintha nem is a trópusokon
lennénk.Érdekesség a tengerfenék domborzata, ami még nekünk is fontos lehet.TQlünk északra óriási
hegyormok vannak, a jellemzQ 5000 méteres mélység hirtelen pár száz méterre csökken, kiszámíthatatlan
hullámokat gerjesztve.A mi rottánkon (ez a tervezett út)viszont a Föld egyik legmélyebb pontja van
Tongataputól kb 80tmf-re 10580méter.Érdekes érzés lesz ennyi vizet érezni a Norvik alatt.
Informátoraimtól kapok idQnként visszajelzést naplóm folyamatos követQirQl, de közvetlen üzenet sajnos
kevés érkezik, pedig ezek mindig nagyon jól esnek, ilyenkor úgy érzem, nem csak magamnak írom a
naplót.Ez nem kis feladat, aki próbálta tudja.Nem esett jól egyik hajós ismerQsöm megjegyzése, miszerint
olvassa a naplót ,mármint, ha van mit.Ezt könnyq mondani a légkondis irodából.Viszont jólesQ érzés
nap ,mint nap hallanom akár ismeretlenekrQl is, mint B.Attila, Zoli barátom szomszédja Biatorbágyról,
vagy F. Karcsiról, akirQl sosem gondoltam volna, hogy ilyen érdeklQdQ a hasonló utazások iránt és még a
vecsési hölgyismerQsöket is említeném, akik a Facebook-on is követik utamat.A közvetlen baráti kör, a
hajóépítésben résztvevQk figyelme remélem természetes.EbbQl a kis monológból azt szeretném kihozni,
jólesnek a személyes üzenetek, bátorítások, ha valaki nem akarja vállalni a nyilvánosságot, a honlapomon
a személyes mail címem megtalálható.Választ egyenlQre nem tudok garantálni, mert az informatikai
forradalom a világ e tájára még nem ért el, jószerivel örülök a megkapott leveleknek (mindent megkapok,
kérdés, mikor).
Vissza a tengerhez.A Csendes -óceán második napja olyan , mint egy nagy tó, ráadásul csodás
napsütésben.Azért vannak különbségek is.JellemzQ a délrQl jövQ hullámzás, ezt mi most teljesen oldalról
kapjuk, de nem kellemetlen, mert nagyon hosszúak és csak ritkán dobálják a hajót.Azért a magasságuk nem
elenyészQ, mivel a horizontot rendszeresen kitakarják, pedig a szemmagasságom a kormányállásban két és
fél méter.Gondolom nem kell bizonygatnom, mennyire szeretek hajón lakni, de ilyen hosszú ideig folyamatosan még nem laktam, kicsit aggódom a szárazföldi alvástól, pedig Új-Zélandon tervezek szárazföldi
utazást is.Kicsit élénkül a szél és végre nem szembQl fúj, így a génua rásegít a vasgenakkerre.Reméljük
holnap végre vitorlázhatunk és akkor a horgászszerencse is mellénk szegQdik.
Pozicionk:UTC.:12:00.Lat.:21°04,381’S.Lon.:164°32,641’W.Megtett táv.:78tmf.

Hajónapló, 2013.10.05, úton Tonga felé, 384-ik nap (2013-10-06 07:32)

Reggel különleges napkeltében volt részem.A horizont sqrq felhQbe burkolózott, így a Nap sugaraiból csak
a hideg színek jöttek át és a minden a kék és szürke árnyalataiban vibrált.A szél szinte negatív rekordot
döntött, 0,4 csomó, így a hullámok teljesen simák voltak, nem borzolta a felszínüket a szellQ.Nagyon
szürrealisztikus volt, élveztem a különleges élményt.Fél nyolckor a sat telefonon hívtam Katit, hetek
óta nem jönnek át az sms-ek, most viszont abban a pillanatban mikor felragyogott a Nap a felhQk
fogságából egy rövid, de szép üzenetet kaptam.Viktor intézi a telefonproblémákat, valószínq sikerült a
szolgáltatót megint munkára bírnia.Mivel ilyen szépen indult a nap, fokozva az élményeket kitettem a
horgász készséget.Ezt Dávid szokta intézni, de most gondoltam meglepem a fiúkat ébresztQre egy hallal.Ez
csak félig sikerült, mert kilenckor Dávid átvette a kormányzást, én leültem naplót írni, Bertrand aludni
készült.Pár perc múlva Dávid felkiállt: ceviche.
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Ez nálunk a kapást is jelenti.Már minden rutinosan megy, 115 centiméteres lány dorade-t fogtunk.
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Bár kisebb volt az elQzQleg fogott fiú halnál, sokkal erQsebb volt, nagyon küzdött még a ”mészárszékben”
is.Többször írtam, de nem gyQzöm hangsúlyozni, a felszerelés egy felspulnizott damil, drótelQke, dupla
horog és a legolcsóbb mqanyag csali (tintahal utánzat).Súlyt se használunk.Fontos az öt-hat csomós
sebesség és lehetQleg vitorlázás. Most ez utóbbi nem igaz, mert második napja bQszen motorozunk.A
fiúk egyre gyorsabban dolgozzák fel a halat, (most 45 perc) és újabb fogásokat tanulnak, utoljára a
cook-island-i halászoktól, hogyan kell lerántani a dorade bQrét egy mozdulattal.Viszont a figyelmesebb
olvasóim észrevehetik a pozíció riportból, hogy az elQzQleg tervezett útvonaltól nem északra, hanem délre
térünk el.Ennek oka a tegnap este letöltött idQjárás elQrejelzés. Mindig este tudunk az SSB rádióval (a
Pactoron) mail-ezni, ekker küldöm el a hajónaplót, rövid leveleket és letöltöm az új grib file-okat.Este
legnagyobb meglepetésemre a griben az jött le, hogy elQttünk kb. 60 óra múlva egy helyi vihar van
kialakulóban 30 csomós alapszéllel, ami folyamatosan forog, fQleg szembQl kapnánk.Hát most még pont ez
hiányzik a kormánymq problémánkhoz.Nagy igazság, hogy minden rosszban van valami jó, Niue-n csúnya
idQ várna ránk, ha az eredeti tervek szerint tudunk hajózni.Azonnal eszembe jutottak az elszakadt bója
kötelek (a Norvik közel 30 tonna) és a leírások, miszerint a sziget vonzza a viharokat. Igaz nehezen nyeljük
le a békát, hogy a várt szél helyett még kis kitérQt is kell tennünk, de hát már tudjátok ilyen a hajózás,
sosem tudhatod, mit hoz a holnap, de nagyon fontos:fQ a biztonság (mindenkit hazavárnak).Talán a mai
napi eseményekbQl is választ adok arra a gyakran feltett kérdésre: és nem unatkoztok? NEM. Persze az
igazsághoz tartozik, több idQm van olvasni, zenét hallgatni, stb., mint amikor a vállalkozásom ügyes bajos
dolgait intéztem, de azt határozottan kijelenthetem nem unatkozom.Közben a ceviche már a hqtQben érik,
igaz elQtte történt egy kis baki , felborult és kiömlött belQle a limon juice. Szerencse van még egy adagra
való, de nem gyQzöm hangsúlyozni, semmit nem szabad a hajón rögzítetlenül letenni menetben.Délután
a napi diesel tankok töltésével nekem is meggyqlt a bajom, mivel délrQl méretes döghullámok jöttek és
így a szintellenQrzéskor egy deci gázolaj kifröccsent, ami a szalonban elég kellemetlen.Remélem elQbb
utóbb megszabadulok ettQl a sqrq gázolajtól, minden szqrQt megint cserélnem kell.Eljött a rádiózás ideje,
Dávid a ma fogott halból készíti a vacsorát, Bertrand végre alszik, szerintem nagyon ráfér.
Pozicionk:UTC:12:00.:Lat.:21°22,902’S.Lon.:165°46,504’W.Megtett táv.:90tmf.

Hajónapló, 2013.10.06, úton Tonga felé, 385-ik nap (2013-10-07 16:46)
A hajnali Qrségváltáskor végre feltámadt a szél, így Bertranddal felhúztuk a nagyvitorlát.Mivel a szél
nagyon gyorsan 20 csomó fölé ment, a második reffet raktam be, mondván, ha jön egy squall, ne kelljen a
társaimnak felkelni.A génuát teljesen kiengedtük, leállítottam a motort, ami több mint 60 órát ment.Végre
vitorlázunk.Társam elment aludni, viszont az örömöm nem tartott sokáig, a szél rövidesen öt csomóra
csökkent.ElQször betekertem a génuát, motor indít, majd a grószt is levettem, mert csak csapkodott a
semmi szélben.Reggelre eleredt az esQ, de a szél is kezdett ismét feltámadni, most hátulról.Mire a fiúk
felkeltek, tíz csomó körül fújt.Gyors ceviche reggeli, majd a két spiboom felszerelése a hátszelezéshez.A
vitorlakezelés még mindig nem a kedvem szerint megy a csapatnak, de hát talán ezért is vagyok itt.Azt
azért mondhatom egyre jobban megy és a nyelvi nehézségeket is vegyük figyelembe.A vitorlás zsargonban
immár a francia szavak is részt vesznek.A lényeg, nagyobb baki nélkül mindent összeraktunk, motor
megint leáll, remélhetQleg most hosszabb idQre, Bertrand elment aludni, én telefonáltam a Jefa rendelés pontosítása miatt és leültem a naplót írni.Nem telt el tíz perc, mikor szólt Dávid, Q most a soros
kormányos, hogy fordult a szél, a génuát be kell venni, a genakkert pedig kivenni a spiboomból.EsQkabát
fel, átraktuk a boommot, ehhez le kellett venni a genakkert, majd szabadon kiengedtük, utána betekertük a génuát.Remélem ez most egy darabig mqködik, de motorozni nagyon nem akarunk, ugyanakkor
igyekeznünk is kell, nem szeretnék egy erQs szélbe belerohanni.Az este letöltött gribfile-n az elQzQ nap még
prognosztizált mini vihar feloszlott, így nem megyünk tovább délnek, meghúztam egy új rottát, szite egyenesen nyugatnak tartunk.Közben minden eshetQségre számítva, kértem otthoni segítséget is az idQjárás
elQrejelzéshez, megkaptam, köszönöm szépen.Azt hiszem az új-zélandi szakaszra még inkább szükségem
lesz jó elQrejelzésekre, de elQbb érjek Tongapapura és javítsam meg a kormányt.Utólag valószínq nem lesz
ez egy vészes kaland, de azért szeretnék túllenni rajta.A pilotot elég jól tudjuk helyettesíteni a mostani
gyenge hullámzásban a jól bevált balatoni módszerrel egy gumipókkal, így nem fárasztó a kormányzás,
ráadásul a szakasz felén is túlvagyunk.RemélhetQleg a következQ három napban több szelünk is lesz,
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mint az elQzQekben volt, csak túl sok ne legyen.Egy órát mentünk a genakkaerrel magában, majd a szél
stabilizálódott, így felhúztuk a grószt, persze ehhez elQzQleg megint le kellet venni a genakkert, de a
mqvelet most hibátlanul sikerült.Estig változó szélerQsségben öt és tízenegy csomó között így mentünk
3-5,5 csomó sebességgel.Este halvacsora lencse körettel, most lekérem a grib file-t és ettQl tesszük függQvé,
mikor cseréljük le a genakkert génuára.
Pozició:UTC:12:00.Lat.:21°30,2’S.Lon.:166°53,3’W.Megtett táv.:105tmf.
—–

Hajónapló, 2013.10.07, úton Tonga felé, 386-ik nap (2013-10-08 17:00)
Az idQjárás elQrejelzés kedvezQ lett, így fent hagytuk a genakkert és élveztük az éjszakai száguldást.Fél
háromkor ébresztett Bertrand, hogy a radaron jó nagy viharfelhQket lát, be kellene venni a genakkert.Ezt
nagyon gyorsan megcsináltuk, mert még atlanti-óceáni tapasztalat, hogy a szél ilyenkor pillanatok alatt
itt van.Ez most is így történt, ahogy lekerült a könnyq szeles vitorla és helyére kiengedtük a génuát a
szél 20 csomó fölé erQsödött.A radar általunk talán legtöbbet használt funkciója a zivatarfelhQk figyelése,
különösen olyan tök sötét éjszakákon, mint a mostaniak.Ezek után az alvásidQm igencsak lecsökkent,
mert épp elaludtam, mikor Bertrand ébresztett, én vagyok a soros.EgybQl egy nagy zivatarfelhQ közepébe
csöppentem, tíz percen belül bQrig áztam, a szó szoros értelmében, mert szokásosan csak sortban és
viharkabátban vagyok, mezítláb.A squall két órán át kísért mosva a hajót és engem, majd rövid szünet
után egy újabb következett.Viszont a szél ragyogó volt, 18-20 csomó, így a grósz elsQ reffen, a génua 70
százalékon, a hajó nem volt túlterhelve, de repült.Tudtam ki kell használni a lehetQséget, mert a szél
rövidesen befordul nyugatnak és egy újabb motorozós szakasz kezdQdik.Ez így is lett , egy-két órai kínlódás
után délben motort kellett indítanunk.Még reggel egy utolsó pontosítás a Jefa rendelésen Norberttal, a
sat telefonra végre rendesen átjönnek az sms-ek, bár a vétel most sem tökéletes, de az is nagy dolog, hogy
az óceán közepérQl tudunk telefonálni.Mostanában a Pactor modem is megemberelte magát,igaz csak a
wellingtoni állomáson keresztül napi 40 percre korlátozott forgalmazási idQvel, de megfelelQ sebességgel
tudunk e-mail-ezni.Így a legfontosabb üzenetek és a grib file-k minden este lejönnek.Az idQjárás kellemes,
nagy fürdést rendezünk a decken, két óra múlva ünnepeljük a 300tmf átlépését.Ez remélhetQleg azt
is jelenti, hogy három nap múlva Tongatapun leszünk.A kormány egy folyamatos figyelemmel kísért
problémánk, de a másik napi gondom a rossz diesel szqrése illetve töltése a napi tartályba.Szerencsére a
fQbqnös galapagosi dieselbQl a bal tankban már csak 20-30 liter lehet, ezt valószínqleg kidobom és kellemes
meglepetés, hogy a Tahitin vásárolt gázolaj kitqnQnek látszik, legalábbis a szqrQ szerint.Ma újabb szqrQ
csere volt, mivel az AC nem tudta felszívni a teli tartályból sem az üzemanyagot.Tongai tankoláskor
biztos mintát veszek elQzQleg, így legalább az állagát tudom ellenQrizni az üzemanyagnak.Hazudnék, ha
azt mondanám nem számítottam a gyenge minQségq üzemanyagra, nem véletlenül van a Norvikon minden
fogyasztó elQtt három szqrQ.Pár szó a gyümölcsökrQl.Rarotongán Ausztrál narancsot vettünk, mind
megrohadt három nap alatt, ez eddig rekord.Vettünk egy fürt zöld banánt, nem tudjuk honnan származik,
de nem akar beérni.Már az árnyékos déli oldalról áttettük a napos északira, de minden színe van csak
sárgulni nem akar.Az almánk kicsivel jobb volt, de általában az import gyümölcsök szinte csak napi
fogyasztásra valók.Ja, vettünk még két helyi pamplemaust, viszont ez meg se közelíti a marquesasi-t.A
horgász szerencse tegnap és ma is elkerült minket, ma még kint a horog, viszont az elQzQ halból már csak
egy reggelire való van a hqtQben.A készleteink rendesen fogynak, délután megittam az utolsó fröccsömet
is, se bor, se buborékos víz.Viszont a tegnap sütött kenyér jól sikerült, holnap megint sütünk.
Pozíciónk:UTC.:12:00.Lat.:21°25,8’S.Lon.:168°37,4’W.Megtett út:97tmf.
—–

Hajónapló, 2013.10.08, úton Tonga felé, 387-ik nap (2013-10-09 20:32)
Ma éjjel végre alhattam folyamatosan öt órát.Ez most rekord, mert ezen a szakaszon eddig egyszer sem
sikerült két óránál többet aludtam folyamatosan.Szerencsére a kormány alkatrész rendelés is sínen van, a
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tartalékként rendelt összekötQ kart a Jefa felár nélkül legyártja egyedi méretben.Nagyon korrektek, de
most egy darabig nem szeretnék újabb dolgokat rendelni.Megvan a kontakt személy is Tongán, akitQl
átveszem a csomagot.Az este letöltött gribfile megint mást jósol, mint az elQzQ nap letöltött, nem kell
meteorológusnak lenni, hogy rájöjjünk, a térségben változó az idQjárás.Az ígért gyenge dél-keleti szél
reggelre meg is jött, ennek kell majd lassan észak-keletire fordulnia.Így reggeli után megint felraktuk
a két spiboomot, ezek 100mm átmérQjq 5,5méter hosszú alumínium csövek, már egész rutinosan megy
a dolog, érdemes volt gyakorolni.Lehet, hogy az új-zélandi szakaszon Dáviddal csak kettesben leszünk,
ezért nagy elQny, hogy most elég alaposan megismeri a Norvikot.Fél tízkor végre megint leállíthattam a
motort, igaz nem száguldunk, de a szél csak 8-9 csomó, négy csomó körüli átlaggal haladunk.Az éjszaka
sütött kenyerünk szebb lett, mint az elQzQ, de sqrqbb, nem olyan könnyq, legalább kevesebb fogy.A halak
továbbra is elkerülnek minket, pedig most éjszakára is kitettük a horgot.Éjjel fogjuk elérni a dátumvonalat,
ekkor elvesztünk egy napot (ugrunk egy dátumot).Ennek a napnak a felét óránként kaptuk idefelé minden
15 hosszúsági foknál egy órát, a másik felét hazáig fogjuk visszakapni.Elméletileg már egy órával kellett
volna állítanunk az idQt, a Nap csak hétkor nyugszik és reggel hétkor kel.A dátumvonal a 180. hosszúsági
körön van, de Tongánál, gondolom gazdasági okokból a 172 nyugati hosszúságra esik, így a környezQ
államokkal azonos dátumot használ.Remélem sikerült érthetQen leírnom, ebbe a dologba a történelem
során és a jelen idQben is elég sokan belezavarodtak(-nak).
Vitorlázásunk nem tartott sokáig, délben csökkent a szél, fél egykor megint motort kellett indítani, a
tenger kezd újra kisimulni.Szerencse, hogy teletankoltunk Tahitin.Közben a kannákból is áttöltöttük
az alsó tartályba a tartalékot, ha így folytatódik az út, elég kevés gázolajunk marad.Közben, hogy
ne unatkozzunk többször elment a fix pontunk, ez a hajó poziciója a plotteren és párhuzamosan a
mélységmérQ is.A mqszerdiagnosztika nem jelez hibát, de ettQl még nincs adatunk.RemélhetQleg az
elQremutató sonar mqködik, ha a mélységmérQ mégse akarna dolgozni.Így aztán ma sem unatkozunk,
de rövidesen a 200mérföld elérését ünnepeljük.Most fogyott el Bertrand cigije, a startégiai készletbQl
megajándékozom egy doboz Marlboroval, gondolom örülni fog.Estére a fixpont remélhetQleg magára talált,
illetve ránk, a mélységmérQ remélem csak feneket nem talál, a sonár mqködik, de neki sincs adata.A szél
továbbra sem remekel, motorozunk.
Megtett táv.:98tmf.
—–

Hajónapló, 2013.10.09, úton Tonga felé, 388-ik nap (2013-10-10 17:32)
Ezt a napot vesztettük el!

Hajónapló, 2013.10.10, úton Tonga felé, 388-ik nap (2013-10-10 17:42)
A dátumvonalat éjjel átlépve elvesztettük a kilencedikei napot.Ez technikailag csak annyit jelent, hogy
az agyunkat át kell állítani, hogy nem Greenwich-i illetve otthoni idQ után járunk, hanem az aktuális
idQzónának megfelelQen elQtte.Hát ezt az aktuális idQzónát, majd Tongán tudjuk meg, ráadásul lassan
azt hiszem az európai nyári idQszámításnak is vége, így egy órára csökken megint a greenwich-i és otthoni idQkülönbség.Szerencse, hogy kitalálták a greenwich-i idQt, mert ez folyamatos, csak magunkat kell
belehelyezni.
Sajnos egész éjjel motoroznunk kellett, viszont a csillagos ég sok mindenért megint kárpótolt minket.A
hQmérséklet is kimondottan kellemes volt, továbbra is sort, mezítláb, kis dzseki az éjszakai öltözet.Az
AIS-unk megemberelte magát, délután óta nem vesztettük el a fixpontunkat és hajnalban a mélységmérQ
is újra adott jelet.Igaza van Montessier-nek, a hajó valóban egy élQlény, ráadásul nQnemq és érzékeny
lelke van.Ezt már én teszem hozzá.Reggelre megint jött egy gyenge frissülés, így a fiúk mindjárt ébredés
után felhúzták a nagyvásznat, leszerelték a spiboomokat és a bal oldalon felhúztuk a genakkert.Ezt
a vitorlát egyre inkább megkedvelem, bár elQször voltak fenntartásaim, amihez valószínq hozzájárult
az elQítélet, mivel sokan leszólják ezt a típust.Mi egyre rutinosabban használjuk és a két spiboomos
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megoldással kiegészítve nagyon sokoldalúan használható és ami fontos, kevésbé gyakorlott legénységgel is
biztonsággal.A rendszeres olvasóim talán emlékeznek az Atlanti átkelés során, mikor a forstagra tekeredett a spinakkerünk.Kb. három óra kemény munka volt négyünknek, mire mindent rendbe tettünk és
óriási szerencsénk volt, hogy a szél nem erQsödött be, mert különben most eggyel kevesebb spinakkerem
lenne.Most óvatosan fogalmazok, hogy reményeink szerint ma tudunk vitorlázni, bár a szél már csak
hat-hét csomó körül fújdogál.Hát ezzel lassan érünk Tongára.Gyanúm beigazolódott, tizenegykor már csak
sportszeretetbQl vitorláztunk öt csomós szélben.Közben kihasználtam a csendes idQt, a napi tartályokat
csurig töltöttem, szerencsére a Tahitin vásárolt üzemanyag elsQ osztályú.Ezután megint motor indít,
genakker le, fél óra múlva a nagyvásznat is levettük, mert csak csapkodott.Pedig ma nagyon egyértelmqen
meg kell jönni a szélnek, ami késQbb várhatóan nyugatira fordul, ezért is kell igyekeznünk, minden
rezdülést kihasználni.Közben volt egy kapásunk, de a hal elment, a horgot kicsit kiegyenesítve, de a cájg
megmaradt.Tegnap egy fenevad leharapta a Marquesas óta használt csalink nagy részét, így ezt kicseréltük,
a maradék csalit eltettem emlékbe, hazaviszem az unokáimnak szemléltetQ eszköznek.Remélem, ha kicsit
nagyobbak lesznek tudom Qket vinni a nyári iskola szünetekben hajózni.Persze ehhez majd a nagymama
is kell, meg persze a szülQi hozzájárulás.
Mivel egyre kevésbé bízom a hátralévQ szakaszon a horgász szerencsénkben és az idQ is lehet kicsit begorombul, (Qszintén szólva egy kis magyar ízre is vágytam), felajánlottam a maradék füstölt virslivel csinálok
paprikás krumplit.A fiúk lelkesen fogadták az ötletet és mivel a múltkori adag nagyon gyorsan elfogyott,
most a nagy kukta tele van és igen finom az illata, mindjárt kész.Mondanom se kell, ahogy elkezdtem fQzni,
a szél beerQsödött, így eldobtam a fakanalat, újra húztuk a vásznakat.Ezt igen nagy örömmel tettük, mert
nem szeretnék a napi tartályokba ezen a szakaszon még egyszer tölteni.A könnyqszeles vitorlához most
igazán ideális 10-12 csomós szél van, repülünk.Közben megünnepeltük az utolsó száz mérföldes szakasz
elérését, napok óta szinte mindig percre pontosan du. három után teljesítjük az újabb 100 mérföldet,
ami a körülményeket figyelembe véve elfogadható teljesítmény.Annyira ideálisak a szélviszonyok, hogy
kicsit átvettem a kormányzást, mondhatom élvezetes.Tíz csomós félszélben a Norvik repül, jellemzQen
hat csomóval, de idQnként hét csomó felett.Azért az igazsághoz tartozik, hogy a frissülésben alig vannak
hullámok, a harminc tonna suhan.Ezt azért is hangsúlyoznám ki, mivel elég erQs egy tévhit, hogy az acél
hajó lassú.Persze itt a konstrukciós adottságok sokat számítanak, de egy dolog biztos, másként kell kezelni,
mint egy könnyq mqanyag vitorlást, ezt igyekszem most elsajátítani.Sajnos a barométer elég gyorsan esik,
így az idilli állapotoknak is hamarosan vége, igazából csak a kormány kar miatt aggódom.Azt hittem a
mai naplót itt le is zárhatom és átvettem a kormányzást.Nem telt bele tíz perc, éktelen kerepelés jelezte
, kapásunk van.A kapástól számítva a méretes dorade feldolgozva a hqtQben pihent 35 perc múltán.Ezt
sajnos le se fényképeztük.Szerénytelenség nélkül mondhatom, a paprikás krumplim most is osztatlan
sikert aratott.A szél viszont egyre erQsödik, a genakker idQnként már a hullámokat súrolja, így fél hétkor
átcseréltük a génuára, majd rövidesen ezt is reffeltük.Azt hiszem munkás éjszakánk lesz.Érdekesség még,
hogy most értük el azt a néhány mérföld átmérQjq víz alatti katlant, amirQl néhány napja már írtam,
hogy a legmélyebb pontján 10580 méter mély.Most megyünk át fölötte, hát érdekes érzés.
Pozició:UTC:12:00.Lat.:21°14,8’S.Lon.:172°12,9’W.Megtett táv.:103.5tmf.

Hajónapló, 2013.10.11, úton Tonga felé, 389-ik nap (2013-10-11 14:11)
A tegnapi naplót azzal zártam, munkás éjszakára számítunk, de hogy ennyire azt nem gondoltam.Nyolckor
adtam át a kormányt Davidnak és leültem a navigációs asztalhoz kiegészíteni a naplót és új gribet kérni.Az
SSB rádió nem kapcsol be, eddig ilyet nem csinált.Persze ilyenkor a legrosszabbra gondol az ember, de egy
egyszerq hibát sem könnyq megtalálni ilyen kábelrengetegben.Segítségként felhívtam H. Gábor barátomat,
néhány praktikus tanácsa alapján gyorsan kijavítottuk a hibát, a tápcsatlakozó csúszott szét.A maileket
el tudtam küldeni, de a grib már nem jött le, közben körben villámlott, ennek fele se tréfa, amit lehetett
kikapcsoltunk és az antenna kábelt is kihúztuk.Épp végeztünk, mikor ”leszakadt” az ég. Pillanat alatt a
cockpitban voltunk reffelni, de a hajó már feküdt, szerencsére nem voltak még nagy hullámok, így nem
lett baj.A szél kb. öt másodperc alatt erQsödött húsz csomóról harmincötre.Félelmetes volt, minden
rázkódott, a kormányt alig lehetett megtartani, közben a ragasztott kormánykarra gondoltam, kibírja-e a
terhelést.Már nem volt szükségünk a grib file-ra megjött a front zóna.A szél 180°-ot fordult és tovább
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erQsödött.Egy pillanatnyi enyhülésben (ez 30 csomó) megcsináltuk a második reffet, közben a génuából
már csak két négyzetmétert hagytunk. Az elsQ négy órában jellemzQen 38 csomó feletti szél volt 45-ös
befújásokkal és öt csomóval sodródtunk visszafelé.Muszáj volt takkot váltani, ha nem akarunk még napokat
itt tölteni.A fordulás mellett döntöttünk, ehhez beindítottam a motort és kicsit több fokot engedtünk.Jó
lett volna, ha van még két kezünk, a csörlQket hason, négykézláb kezeltük, de megoldottuk a dolgot.Így
legalább északnak mentünk, nem visszafelé.A következQ öt órában a szél 32-34 csomóra ”szelídült”, ez már
jobban kezelhetQ.Szinte egész éjszaka a tengeri kráter fölött sodródtunk.Hajnalra a szél 20-25 csomóra
esett, szinte szélcsendnek éreztük.A villámlás is megszqnt, a gribet is le tudtuk tölteni, hát csúnya dolgokat
mutatott, szerencsére mi túl vagyunk rajta, Niue-ra 18 óra késéssel érkezik, nem szeretnék ott bóján
állni.A kis ugra-bugrától meghúzódott a derekam, így a fiúk felváltva kormányoztak hajnalig, addigra
nálam is hatott a Voltaren és délig kiváltottam Qket, rájuk fért a pihenés.A mondhatni ítéletidQben egész
éjjel nevetgéltek, tréfálkoztak, öröm volt hallgatni.Bertrand már a csendes-óceáni átkelésen bizonyított,
de most Dávid is jelesre vizsgázott, kitartásból, bajtársiasságból.Ha még hozzáveszem, hogy a Norviknak
szemmel láthatóan meg, se kottyant a dolog, igazán elégedett lehetek a kis csapatommal.Megjegyzem,
Dávid bretagne-i, Bertrand félig az, a vérükben van a tenger, a szél, a hajózás ismerete, amit mi
leírásokból, tanfolyamokon próbálunk több-kevesebb sikerrel elsajátítani.Közben a szél lecsendesedett,
sikerült elfogadható állapotokat teremteni a hajóbelsQben is, most volt az elsQ alkalom, hogy a konyhai
lefolyót el kellett zárnom, mert egy-egy hullámba csapódáskor szökQkútként jött a víz belQle, a paprikás
krumplival szerencsénk volt, mert igaz lábosostól elrepült az edényfogós tqzhelyrQl, de elkaptam, nem
borult ki.Nem volt minden ilyen szerencsés.Persze ez a kis viharos intermezzó azt is jelenti, hogy még egy
napot elvesztettünk, de ezt most nem elméletileg, így a várható megérkezésünk Tongatapu fQvárosába
Nuku’alofa-ba nem ma délután lesz, hanem holnap délelQtt, ha a GondviselQ is úgy akarja.A napot nem
írtam, mert a dátummal tisztában vagyunk, ezt kiírja a rádió és több mqszer, de az utóbbi napok eseményei
kissé megkavartak mindannyiunkat és hárman különbözQ napra voksoltunk.A kérdést eldöntendQ elQ
kellett vennem egy naptárt.Holnap már a helyi idQt is fogjuk tudni.
Poziciók:UTC:12:00.Lat.:21°06,6’S.Lon.:173°44,0’W.Megtett táv.:85tmf.
—–

Hajónapló, 2013.10.12, Tonga, 390-ik nap (2013-10-13 07:31)
Szinte másodperc pontossággal érkeztünk az utolsó wayponthoz (az ’Euaki-sziget és a nehezen megjegyezhetQ nevq Mui Hopohoponga Point közé), hajóidQ szerint hét órakor, mint ez sejthetQ volt local time
hat órakor.Amilyen viharos volt az elQzQ éjszakánk, oly nyugodt a mai. Átlag tíz csomós szélben lassítottuk
a hajót, hogy ne éjszaka érkezzünk.A számítógép a pillanatnyi valós sebesség alapján folyamatosan kiírja
a várható érkezési idQt, de egy vitorlást lassítani sem egyszerq feladat.A Piha Passage-on a hajózóutat
jól látható feltakaró jelek mutatják, így most már szinte térkép nélkül is be tudnék jönni.Az utolsó
pillanatban gondoltam végig, hogy kedvezQbb lenne a városközpontban levQ marinába érkeznünk, mint a
meglehetQsen távoli horgonyzóhelyre, így könnyebben intézzük a bejelentkezési formaságokat, bevásárlást,
víztöltést.FQleg Bertrandnak nem tetszett az ötlet a várható költségek miatt, de a kikötésünkkor olyan
látványos felvonulásban volt részünk, hogy Q volt a legboldogabb a várható további ünnepi hangulat
miatt.A kikötQben a bejárattal szemben van a karantén móló, ahová elQször nem mertem kikötni, mivel
a térképem két méteres merülést jelzett,de a valóságban itt közel négy méter a vízmélység (dagálykor,
ez közel egy méter).A bevándorlási hivatal és a vám már meglátogatott minket a formaságok miatt, még
várjuk az egészségügyest és a karanténost.Hét vége révén mindenért többet kell fizetni, viszont hétfQig
maradhatunk a karantén mólón.Délután a karantén hivatalból is meglátogatott minket egy hölgy, az
egészségügy lehet csak hétfQn jön.Az árakat most nehéz követni, mivel nem tudjuk mire számítanak
hétvégi felárat.Eddig 145 Pangánál tartunk + 250 liter víz 20 Panga, 3l bor 49 P, 1l rum 26panga.Ezek
után csak az a kérdés, mennyi egy panga?Kb. 130Ft-ért vettem, hát a bort itt sem mérik olcsón, de
a rumot nem nagyon szeretem.A kikötQért még nem tudjuk mennyit kell fizetnünk, de a szolgáltatást
látjuk.Egy kQvel kirakott mólóhoz kell kikötni a hajót valami fix dologhoz, elöl horgonyt dobva.Elég
minimál szolgáltatás, de ezt nem panaszként mondom, az elsQ benyomások kifejezetten kellemesek, a
piszkos anyagiakkal csupán az esetleg utánam jövQ megszállottaknak szeretnék segíteni.Nem szoktam
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lexikális adatokat idézni, de Tonga érdekessége, hogy hagyományos királyság,a királyé az összes föld, a
nemesek széles gyékény övet viselnek, de senki ne gondoljon itt egy szörnyq diktatúrára, a társadalom
elsQ ránézésre igen kiegyensúlyozott.Jó lenne kicsit a színfalak mögé kukkantani, remélem sikerül.Azért
a délelQtti felvonuláson külön zenekart alkottak a nemesek és a köznép fiai.Remélem a látottakból
jó következtetést vontam le.Az elég viszontagságos utunkat jó tengerész szokás szerint este a városi
bárok látogatásával felejtettük, illetve ünnepeltük.Bertrandnak utazó évfordulója is van , két éve indult
földkörüli útjára Francia országból.A buli a vártnál nagyobb meglepetés volt számomra , inkább a 16
éven felüli kategória.

Ne tessék semmi rosszra gondolni, csak jól éreztük magunkat és itt a lányok (a fiúk is)mindenkivel
barátságosak, mosolygósak, na nem folytatom.
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Tonga bemutatkozása még ebben a mindenhol kellemes környezetben is adott egy kis plusszt, a soron
következQ javítások miatt is várhatóan több idQt leszünk itt, azt gondolom a legjobb helyen.
—–
At 2013.10.11. 23:43 (utc) our position was 21°08.32’S 175°11.06’W

Hajónapló, 2013.10.13, Tonga, 391-ik nap (2013-10-13 09:26)

Amilyen pörgQ, karneváli hangulat volt tegnap, ma mindenki pihen, néma csend a parton.Mi is lazítottunk,
11-ig aludtunk, délután én fQztem egy toszkán paradicsomlevest mindenki megelégedésére, olvastunk,
zenét hallgattunk, naplót írtunk.A fiúk most elmentek sétálni a meglehetQsen kihalt városba, ez is egy
élmény.Számomra ezek a meditációba hajló ”semmittevések” jelentenek a legtöbbet, egész életemben mint
egy robot teljesítettem, most szinte azt csinálok amit akarok.Pszintén élvezem.Egy ilyen jellegq utazásnak
ez az egyik bónusa, azt gondolom.Európa már nagyon távol van, az új élmények sok mindent felülírnak.
Ehhez várom az alkatrészt.
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—–
At 2013.10.13. 4:19 (utc) our position was 21°08.32’S 175°11.06’W

Hajónapló, 2013.10.14, Tonga, 392-ik nap (2013-10-14 16:23)
A délelQtt egy haladó manQver tréning volt.Az utolsó gribbQl tudtam, mától erQsebb szél lesz, de jó volt
a városi oldalon állni, így bevállaltuk a munkásabb átállást a dock másik oldalára.Reggel még tudtunk
skype-olni, nekem Géza (Rotorman) hívása volt a legfontosabb, mert a net itt nem túl egyszerq.Talán
mától egy kicsit jobban fog mqködni.Mire mindent összekészítettünk az átállásra húsz csomó fölött volt
a szél az öbölben.Itt csak a hajósoktól kaphatsz segítséget, ezért leraktuk a dingit, Dávid ezzel viszi majd
ki a farkötelet, mi Bertand-al elkötöttük a hajót. Ez nem igazán jól sikerült, lehet a lefújó szél volt túl
erQs, végül meg kellett fordulnom a kb. húsz méter széles bejáratban.Nem koccantunk semminek, bár
ezen sem csodálkoztam volna.Az új helyen való kikötésünk a körülmények ismeretében ragyogóan sikerült
a negyedik nekifutásra, itt fQ a türelem.A szomszédaink gratuláltak.A délutánt az ügyintézésre szántuk,
bevásárlás, Bertand-nak repjegy intézés, én a Jefa alkatrészek miatt aggódom.Jó négy órás sétát tettünk,
repjegy még nincs, az alkatrészek megjöttek, de csak holnap vehetQ át, a bevásárlás jól sikerült.Este
meg tudtam köszönteni a barátomat születésnapja alkalmából, a net valamilyen szinten mqködik, egy
kis beszélgetésre átjött a kedves kanadai szomszéd, aki a kikötésünknél is segített.Ezek a beszélgetések
nagyon sok hasznos információt is hoznak, mi itt kezdQk vagyunk (lehet nem mindenben).
—–
At 2013.10.14. 8:26 (utc) our position was 21°08.27’S 175°10.98’W
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Hajónapló, 2013.10.15, Tonga, 393-ik nap (2013-10-15 18:04)
Remélem nagyon gyorsan túl leszek a trópusi torokfájáson, valószínq a hideg sör nem tesz jót nekem.Én
ma kúráltam magam, Dávid az új-zélandi munkalehetQségeket böngészte a neten, most a hajón is
mqködik a wifi, igaz nagyon lassú, de hát otthonról nézve a világ végén vagyunk.Bertrand megvette a
fele repülQjegyét Balira, reggel a másik felét Sydney-ig holnap fogja.Délután elbicikliztem a DHL irodába
a Jefa alkatrészekért, az ördögnek két úttal tartoztam, mert itthon felejtettem a pénztárcám és kellett
fizetni 22 Panga kezelési költséget.A bringa nagyon klassz, Bertrand is ezzel ment a városba a repjegyet
intézni, kár, hogy csak egy van.Persze izgatott, hogy stimmelnek-e az alkatrészek, így még este mindent
átszereltünk, de ez még nem a végleges állapot, a hajtómqházat 15-20mm-el meg fogom emelni, ami egy
fél napos program lesz.Most az volt a legfontosabb, hogy lássam a megrendelt alkatrészek csereszabatosak
a régivel.Közben otthon reggel lett, így Norberttel is tudtam beszélni (a skype kis hibákkal, de mostantól
mqködik), kedves volt, mivel nagyon drukkolt, hogy minden megfelelQ legyen.Itt tényleg nem sok segítségre
számíthatunk, mivel alig van infrastruktúra.Lehet a Norvik jobban fel van szerszámozva, mint a fél kikötQ,
vagy az egész.Holnapra szigettúrát tervezünk és búcsúestet, szerencsére javul a torkom.
—–
At 2013.10.15. 8:43 (utc) our position was 21°08.27’S 175°10.98’W

Hajónapló, 2013.10.16, Tonga, 394-ik nap (2013-10-16 18:08)
A szigettúra és a búcsúest is elmaradt, mert Bertrand csak a jövQ hétre kapott jó áron repjegyet, így
még egy hetet marad.Mivel a jegyügyintézés elhúzódott, ma csak egy városi sétát tettünk.Megnéztünk
néhány nevezetességet, a királyi palotát (gyönyörqen fel van újítva) és két templomot,
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a királyi temetkezési helyet.

Próbáltunk bejelentkezési nyomtatványt szerezni Új-Zélandra.Hát ez nem sikerült az itteni új-zélandi
kirendeltségeken, fogalmuk se volt mit akarunk.Este a szomszéd kanadai hajóstól kaptunk kölcsön egy
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részletes kiadványt, Q Vava’u-n kapta, nem értem itt a fQvárosban hogy nem lehet hozzájutni.Jó nagy
sétát tettünk, három után értünk vissza a kikötQbe.Én régóta nézegettem itt egy barbecue sütödét,
csirkét és bárányt sütnek, manioka körettel.Estére csirkét sütünk, a bárány amúgy is egyik kedvenc
kajám ezt választottam.Szerencsére a fiúk valószínq gazdasági okokból, lévén közeleg a vacsoraidQ, nem
vettek semmit, mivel a sültbárány adag hármunknak is elegendQ volt, minimum dupla adag volt hét
pangáért(900ft).

Az elégedettségi indexünk továbbra is 100 %-os, ez a barátságosság, sok mosoly úgy gondolom hiányozni
fog Magyarországon, sajnos.Ha valamit szeretnék hazavinni, ez a mindenen átsütQ derq és kedvesség, ami
különben egész Polinéziára is jellemzQ volt.A mai nap eseménye volt még, hogy befutott, egy Ausztrál
óriás cruiser, az utasok jellemzQ életkora hetven körül lehet, az átlag súly 90 felett.Szinte szanatóriumi
beutaltnak tqntek az utasok, de szerencsére a sziget életét szemmel láthatóan közel nem kavarta úgy fel
a dolog, mint pl.St.Kitts-en láttam.
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A Norvikra visszatérve a srácok az elsQ zuhany kapcsolóját próbálják megjavítani, nem sok sikerrel,
viszont ebben az eldugott rekeszben találtunk egy üveg szénsavas vizet, így két napra lesz spritz, ahogy
már a francia srácok is ismerik.Sajnos a szénsavas ásványvíz itt ismeretlen fogalom, ahogy az árakat
nézve, a bor sem a napi vacsora utáni ital.Ha már az élvezeti szereknél tartunk, holnap ki szeretnénk
próbálni a kavat, ez a környezQ szigetek jellemzQ ünnepi itala, nem kábítószer, de a lélek megnyugszik
tQle.Majd megírom, de szerencsére a lelkem most sem háborog.A vacsorához én vállaltam az avokadó
krém készítését, a legfontosabbat a fokhagymát majdnem kifelejtettem, de végül is nagyon jól sikerült,
igaz a citromlét egy kis dijoni mustárral és bazsalikom ecettel helyettesítettem.A konyhamqvészetbe egyre
lelkesebben vetem be magam, ez gondolom azoknak meglepQ, akik régóta ismernek, hogy néhány éve egy
teafQzéshez is segítség kellett.Miután a fiúk befejezték a soha véget nem érQ sakkpartit, olyan vacsorát
hoztak össze, amit csak a jobb éttermekben kaphatunk.
—–
At 2013.10.16. 5:17 (utc) our position was 21°08.27’S 175°10.98’W

Hajónapló, 2013.10.17, Tonga, 395-ik nap (2013-10-18 13:04)

Éjszaka megtámadtak a moszkitók és a dupla kaja sem segítette a könnyq alvást.Örültem a reggelnek,
otthoni szokásom szerint lezuhanyoztam, feledve az éjszakai atrocitásokat.Persze itt a zuhany hideg víz, ne
tessék a Hiltonra gondolni.A tervezettnél kicsit késQbb indultunk a mai sziget túrára és a buszra is elég
sokat vártunk, de van idQnk és közben sok emberrel beszélgetünk.Ezek pár szavas párbeszédek, de jobban
érezzük magunkat tQle.A sziget nyugati csücske kb. húsz km-re van a fQvárostól. a busz 2.2 pangáért
vitt el.
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Három órás sétát tettünk, ebédre egy ”talált ”kókuszt” ettünk, jó kikapcsolódás volt még az amúgy is
kellemes környezetünkben.
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Visszafelé egy taxis rábeszélt minket, elvisz vissza a busz áráért, de ez rosszul sült el, vagy Dávid nem
értette a taxist, mert elég drágára sikerült.Otthon évekig nem jártam taxival, mert tele volt a hócipQm,
hogy mindig arra figyeljek mikor vernek át.MielQtt felszisszenne a taxis társadalom, két évvel ezelQtti
tapasztalatom, hogy ÚjpestrQl 20 ezer forintért vitték el az olasz hajóstársat a reptérre.Tessék kiszqrni a
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hiénákat,pl. a B. taxinál arrogánsabb tulajdonosi hozzáállást még sehol sem láttam.Sajnos kellemetlen
tapasztalataimat még innen a világ másik felérQl sem felejtettem el, min. egy elnézést várok!(miután
nem tetszésemnek adtam hangot a felár miatt, de elQtte mindent kifizettem, a Góré ki akart rakatni a
kocsiból, na ez szerintem sok fuvartól elejtette).Ez régóta a bögyömben volt, lehet az eljárást hivatalos
útra kellet volna terelni, de erre vannak a szakmai felügyeletek.Kicsit elkalandoztam, elnézést a kitérQért,
remélem valakinek segítséget nyújt.Visszatérve a mi kis hétköznapjainkhoz, a Norvik mellé beállt egy
igen öreg francia cruiser hajó egy fiatal párral, de nem francia, hanem bretagne-i lobogót viselnek.Persze
a fiúk nagyon megörültek a hazai szomszédságnak, segítettek nekik az áthorgonyzásban, mivel túl rövid
láncot engedtek elQször.A mai káva estet elhalasztottuk a hét végére, holnap hajókarbantartás lesz, ha
nem fúj a szél vitorlacsere, a jibbet levettük kisebb javításra, a génuát kicseréljük az erQsebb szelekre
számítva, a jenky-re.Az elsQ zuhany szintkapcsoló, úgy látszik a kapitányi beavatkozásra mégis mqködik,
nem szeretem feladni.Az idQjárással szerencsénk van, szinte soha nem esik az esQ, Rotormanéknak hasonló
dátummal sokat esett.A vacsi hasonló lesz mint a tegnapi.Fejben nehéz átállni, hogy eddig 12 órával
voltunk az otthoni idQ után, most 11-el vagyunk elQtte.Nem tudom ,mikor lesz otthon a nyári idQ átállás
a normál idQre.
—–

Hajónapló, 2013.10.18, Tonga, 396-ik nap (2013-10-19 19:04)

Reggel kilencre beszéltük meg az üzemanyag kutassal, hogy elvisz minket egy helyi vitorlavarróhoz.Hát
az autója különleges élmény volt, egy legalább negyven éves Land-Rover, de lehet még a világháborút is
látta.Nem szinkron váltó volt benne, az ajtókat egy tolózárral lehetett zárni.A vitorla csak egy hét múlva
készül el, mert a mesternek sok más munkája van, de nekünk ez még belefér az idQnkbe.Mire Dáviddal
visszaértünk, Bertrand elkezdte a kormány hajtómqvet kiszerelni, mivel meg akarjuk picit emelni, hogy
a a két kormánykar pont egy síkban fusson.Persze ez a munka is nagyobb lett a tervezettnél, az egyik
csavar nagyon nehezen jött ki, ennek a menetét újra kellett vágni, szerencse, van menetvágó készletünk
is.Délután Bertrand elment az Ausztrál követségre tranzit vízumot intézni, de végül a hajóról kérte meg
neten, mert így ingyen volt.Estére a Letti (bretagne-i) hajóra voltunk hivatalosak vacsorára.A Letti egy
nagyon öreg Bruce Robert kétárbocos, de nagyon szép állapotban és igen otthonosan berendezve.A fiatal
tulajdonosok Jean és Stephany három évet dolgoztak Kaliforniában, itt vették a hajójukat és most élvezik
a szabad vitorlázó életet.A vacsora nagyon finom volt, elQétellel, sült tonhal, finom borral.Vacsora után
mind az öten kimentünk a kikötQ melletti bárba egy italra és zenét hallgatni.Igencsak ”másnap” kerültünk
ágyba.
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Hajónapló, 2013.10.19, Tonga, 397-ik nap (2013-10-20 09:25)

Elég szabályos ritmus szerint kezdünk élni, ami azt jelenti, minden másnap tevékenykedünk, ma a másik
nap volt, lazítottunk.A nagyvitorlát szerettük volna leszedni, itt az utolsó ”erQs” szeles szakaszunkon
eltört két latni és a latni fogadóknál lehet erre is ráférne egy kis javítás, de olyan erQs szél volt egész nap,
hogy ez a dolog is elmaradt.Délután Dávid beszerzQ körútra ment, mivel igen fontos dolgokból is kezdünk
kifogyni, például a rumból.
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Meglepetésre hozott egy zacskó kavat, errQl már többször írtam, még többet olvastam, ma
kipróbáljuk.Ennek eredményeként lehet holnap is lazítás lesz, végül is vasárnap.Kati tegnap repült
Svájcba unokázni a dédit is elvitte, remélem szerencsésen megérkeztek, jó belegondolni milyen kicsi lett a
mi kis világunk.Fiatal koromban ezek a ma rutinszerq utak álom utazások voltak, szinte elérhetetlenek,
kicsit ki voltunk rekesztve a világból.Talán nem is kicsit.Most viszont a világ másik felén elkezdjük fQzni a
saját hajómon a kavát és maximum azon morfondírozunk, meddig fQzzük.Azt tudjuk utána le kell szqrni,
remélem az eredményrQl holnap be tudok számolni.
—–

Hajónapló, 2013.10.20, Tonga, 398-ik nap (2013-10-22 18:53)

Egy újabb recept szerint a kavat nem kell fQzni, csak átpasszírozni egy szqrQn (ruhán), mi is e szerint
csináltuk.A hatás szerintem inkább pszichikai volt,az ízérQl nem is beszélve, de nekünk erQs gyomrunk
van.Végül is jól aludtunk, de ezzel eddig se volt probléma.Még kb. két adagra való van, lehet többet kell
fogyasztani belQle.Reggel a mellettünk levQ új-zélandi katamarán kiment a reef melletti horgonyzóhelyre,
nem sok vizet zavartak, visszaköszönni se nagyon szoktak.
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Vasárnap lévén fizikai munkát nem végeztünk, bár ez a szabály, mint megtudtam a fehérekre nem
vonatkozik, de a hivatalos papírok rendezésével, kicsit irodát alakítottunk a szalonból, elQvettük a
nyomtatót és az összes infót kinyomtattuk az új- zélandi beléptetésrQl, amit Kati átküldött.Nem rossz
egy ilyen háttér, nincs aggódás, hiszti, csak infó.A délelQtti misérQl Dávid nagyon jó fotókat készített, az
ének sajnos nem megy át.
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Este megismételtük a galette vacsorát és dupla adag kavat csináltunk, nem sokkal nagyobb eredménnyel.
—–
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Hajónapló, 2013.10.21, Tonga, 399-ik nap (2013-10-22 19:02)

Mára kirándulást terveztünk, de hajnalban végiggondoltam a programunkat és lefújtam a dolgot.Ez az
idQsebb crew-nál nem igazán jött be, de programtervezésben nem nagyon jeleskedik.A hajón levQ munkák
egy dolog, de Bertrandnak el kell intézni a vízumot (ma sem sikerült, mivel fizetni kell érte, neten ingyen
van, de nem elérhetQ a honlap).A hajó meglehetQsen koszos és estére a bretagne-i párt és vendégeiket
várjuk vacsorára.Itt most kellett egy kis eligazítást tartanom, hogy a készletek létminimumon vannak
és a hajót szeretném nem tisztán, nagyon tisztán látni.Végül javaslatom teljes egyetértésre talált és
a vendégváró feladatokon kívül a Separ-filter cserét, nagyvitorla javítást és a gázpalack töltést is meg
tudtuk csinálni.

Ez külön történet, mert a múlt héten kudarcot vallottunk, viszont pont a vendégségbe jövQ hajóról
kaptunk egy doboz ”kacatot”, amiben hála kivitelezQi múltamnak találtam egy ”menetfordító szelepet”.Nem
nagyon bíztam a sikerben, de felszereltem a palackra és így meg tudták tölteni.Ezek szerint egy ilyet be kell
szereznem.Sajnos az üzemanyag szivattyú továbbra sem nyomja fel az üzemanyagot az alsó tartályokból
a napi tartályba, legszívesebben visszavinném az üzletbe, lehet meg is teszem, bár ez innen nem olcsó
mulatság.
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Eddig se volt rám jellemzQ a nagyjából jó munka elfogadása, a hátralévQ életemben ez még inkább
így lesz.Egyszerqen elfogadhatatlannak tartom a fércmunkát.Ez a kis üzemanyag szivattyú probléma a
gyakorlatban azt jelentette és jelenti, hogy egy bakkecske módjára ugráló hajóban fejjel lefelé szerelem
össze a tartálytöltésekhez a szükségmegoldást kb. húsz óránként.Mindez csak azért, mert nem azt
kaptam amit kértem.Persze ezt csak tényként írom, most teljes gázzal készülünk a vendégségre.Reggel
az új-zélandi hajó visszakötött mellénk.A srácoktól is megkérdeztem, mit gondolnak, mivel az óceáni
hajózásaim óta ilyen barátságtalan szomszédokkal nem találkoztam.Bertrand sommásan megjegyezte
- “charter boat”.Az újzélandiakról annyi dicsérQt olvastam, remélem ez a kivétel, hasonlót sehol nem
tapasztaltam, mindenhol a szinte zavaró barátságossággal találkoztam.A zavarót azért írom, mert reflexbQl
jön, tudom-e viszonozni.
—–

Hajónapló, 2013.10.22, Tonga, 400-ik nap (2013-10-23 15:33)

A tegnapi vendégfogadás jól sikerült, bár végül nem barbecue-t készítettünk, mivel a grilsütQhöz használt
gáz nem biztos, hogy elég lett volna.
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Érdekes, hogy ehhez francia palackot használok, de egész Fr.-Polinéziában nem kaptam, a hazai készletbQl,
pedig az utolsó fogy.Lehet kell más adaptert vennem a sütQhöz.Elég szeles, hqvös idQ lett, ezért benn
tálaltunk, talán Szardínia óta nem volt kinyitva a szalonban levQ étkezQ asztal, de most nagyon
kényelmesen elfértünk körülötte, a lányok a fotelban ültek.A vacsora végeztével a beszélgetés egyre
inkább franciára fordult, így én elQbb elköszöntem és elmentem aludni.Azt hiszem a késQi vacsorák egyre
gyakrabban okoznak érdekes álmokat nálam, most otthon voltam és politikusi karriert építettem, ami a
valóságban soha eszembe sem jutott.
Borús reggelre ébredtünk és mire rendet tettünk és összekészülQdtünk, eleredt az esQ, így elhalasztottuk
az indulást.Bertrand az asztrofizika könyvét olvassa, Dávid és én naplót írunk.Tíz elmúlt, mire elállt
az esQ, Bertrand elQre ment, hogy intézze a vízumját, mi fél órával késQbb indultunk.A buszterminálon
beszéltük meg a találkozót, B. már várt ránk, de a vízum miatt vissza kell mennie, így a kirándulás
megint elmaradt, pedig addig nem megyek el Tongáról, amíg az egyik legfQbb nevezetességet a Ha’amonga
Trilithon-t nem látom, amit a Dél-Csendes-óceán Stonehenge-nek is neveznek.Mindig vonzottak ezek a
misztikus idQkbQl származó archeológiai nevezetességek, kik építhették, miért, hogyan?Ilyenkor igazán
porszemnek érzem a magam röpke életét.Holnap korán reggel indulunk a mai tervek szerint.A délutánt a
hajókarbantartással töltöttük, a grószban kicseréltük a három törött latnit, a latnizsákokat megvarrtuk
és megragasztottuk, hol mi látszott a jobb megoldásnak, feltöltöttem a napi tartályokat a fapados szükség
módszerrel és elkezdtem leltározni a kaja készletet. Azt hiszem sokáig kihúznám vele egy lakatlan szigeten,
fQleg, ha a halfogást is hozzá számítom.

Hajónapló, 2013.10.23, Tonga, 401-ik nap (2013-10-24 16:22)
Nemzeti ünnepünkön kívánok minden honfitársamnak békét a lelkében, sok toleranciát és megbékélést.
Talán összefogással könnyebb lenne, persze ennek minden fél igyekezetére szükség van.
A mi kis hétköznapjainkról.Végre eljutottunk a Ha’amonga Trilithonhoz.Hát nem volt sok turista, mi
hárman, de a suvenir árusok nagyon szép kollekciót mutattak.Nem nagyon merek semmit venni, bár
kimondottan támogatom a helyi kézmqvességet, de aggódom az új-zélandi behozatali törvények miatt.Ha’amonga három hatalmas koral sziklából épített kapu, több, mint háromezer éves.
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Egy szép parkban van, mögötte száz méterrel egy kultikus kQ, valószínq az Qsi kava szertartások
színhelye.Leültem és repült a lelkem.Ezért érdemes utazni.Nehéz ezt szavakba öltenem, mert mint már
írtam eddig is sokat utaztam a családommal, de egy ilyen, remélem soha véget nem érQ utazás nagyon
más.Itt az ember feloldódik a környezetben, a tájban, a mitológiában, részesévé válsz a történetnek.
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Egy hagyományos turista úton csak mozi nézQ vagy.Persze Tongán könnyq feloldódni, azt hiszem kiérdemli
a legbarátságosabb nevet.Pedig sokkal szegényebbek mint mi, van néhány gazdag, kicsit több kevésbé
gazdag, de az átlag nagyon szerény körülmények között él, de mindenki jókedvq, rendkívül barátságos
és ebben teljes egyenlQség van.Tongáról az élményeimet sokáig tudnám mesélni, megpróbálok egy kis
összefoglalót írni róla.Bertrand nem tudta összehozni az Ausztrál vízumot délutánra sem, eléggé ki van
akadva, most úgy néz ki, sehogy sincs vizum.Persze a repjegyek megvannak, remélem nem lesz problémája,
a civilizációba visszatérni nem könnyq.Az biztos, ma búcsúestet tartunk, max. megismételjük.Délután
behorgonyzott mellénk egy gyönyörq, felújított amerikai hajó, hát ez nem a plasztik feeling, kis hajó, két
párral.Kicsit irigylem Qket.David egyszerq, de nagyon-nagyon finom vacsorát hozott össze, ezt megtanulom.MeglepQdtem a dátumokon, Bertrand-al,egy nappal több mint öt hónapot hajóztam együtt.

Soha nem kívánok jobb társat.
—–

Hajónapló, 2013.10.24, Tonga, 402-ik nap (2013-10-24 16:32)

Reggel Bertrand-tól elbúcsúztunk, kivittük a partra, készítettünk néhány fotót.
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Azt hiszem mindannyian kicsit meghatódtunk.Több, mint öt hónap, több mint 7000 tengeri mérföld a
közös utunk súrlódások nélkül.

Megkedveltem ezt az éles eszq, fiatal francia srácot, akiben kicsit a magam lázadó fiatalságát láttam.Kicsit
Norbert fiamra is emlékeztetett, ragyogó logikája, szakmai tudása és kitartása.Végzettségben is szinte
azonosak, villamosmérnöki kar, utána phd. informatikából.Remélem fiatal barátom is talál egy kedves
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társat, akivel a ”civil” életben is boldogságra és megállapodotságra lel.

Ma nagymosást tartok.Tegnap vettünk 250l vizet, nem olcsó, húsz panga.Viszont az idQ nagyon kedvez a
mosáshoz, erQs szél van és fátyolosan a Nap is süt.Lassan ideje lesz készítenünk a riportot Új-Zélandra,
az idQjárás elQrejelzésben kértünk segítséget Bob Mc Davitt meteorológustól, persze mi is letöltünk
minden lehetQséget és ehhez próbáljuk alakítani az utunkat.A következQ szakasz lehet egy sétahajózás
is, de bekaphatunk egy nagyobb vihart is, ami itt már nem kispályás.A Norvikot igyekszünk a lehetQ
legjobban felkészíteni, mi formában vagyunk, csak Tongától nehéz a búcsú.Ez az utolsó trópusi sziget,
ráadásul roppant barátságos.Remélem hasonlót találok Új-Zélandon, de a hurrikán szezon után jövök
vissza a trópusokra.Miért érzem magam ilyen jól itt?A barátságosságot már sokat emlegettem, de néhány
személyes élmény.A busz, amivel tegnap mentünk, inkább egy roncsderbibe való, de mqködött.Az utasok
az utazás végén fizetnek, akinek nincs pénze nem fizet, nincs ellenQr, csak a lelkiismeret.Az utasok
általában a vezetQ mellé dobják a pénzt összegyqrve, mintegy utálattal, de ez itt teljesen normális.A
sofQrünk az egyik megállónál elment vásárolni, a pénzkazettát a mqszerfalon hagyta, nyitva.Sok autót is
láttam nyitott ablakokkal, benne a slusszkulcs.Itt a lopás és az erQszak ismeretlen fogalom.EZ NEKEM
SOKAT JELENT.A környezetüket viszont nem tartják olyan szépen rendben, mint az elQzQ szigeteken,
sok kert tele van roncs autókkal, a kapu általában túl nagy mqszaki kihívás, helyettesíti egy keresztbe
rakott bádoglemez.A kis malacok sokszor a kocával a környezet része, az úton és a kertekben legelésznek,
a kiemelt archeológiai emléküknél is teljesen természetes volt, hogy az anyakoca kilenc picinyével keresztül
ballagott.Az állatok általában szabadon élnek, ezzel azt hiszem kielégítenek minden uniós követelményt.
—–
Balint (2013-10-25 10:13:20)
Good bye Bertrand, may the wind be with you!

Hozzászólás (2013-10-25 14:46)
Néha elbizonytalanodom az írásaimat illetQen, de vannak levelek, amik megerQsítik, hogy nem magamnak,
a levegQbe írok, néha igen kedves hozzászólásokat is kapok, íme itt van egy:
Kedves Tamás!
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Nemrég egy naplóbejegyzésben olvastam, hogy milyen érdeklQdéssel olvassák a visszajelzéseket, ezért
gondoltam, hogy én is leírom a gondolataimat a naplóval és útjukkal kapcsolatban.
Néhány hónapja bukkantam rá az oldalra, azóta a telefonomon RSS hírolvasóval követem a bejegyzéseket.
Egy kisvárosban élek, tanító vagyok, de mindig is érdekeltek az útleírások, a hajózás iránt pedig valahogy
különös érdeklQdés köt. Nagyon sokat olvastam ebben a témában már, de az Önök naplója számomra
mégis más. Minden túlzás nélkül mondhatom, hogy minden korábbinál élvezhetQbb, kézzelfoghatóbb,
talán mert - a legtöbb útleírással szemben - minden utólagos módosítás, átszerkesztés nélkül kerül fel az
oldalra. Noha nem értek magához a hajózáshoz, számomra ez a napló nagyon jó kikapcsolódás, szinte
kiszakít a mindennapok szürkeségébQl. Részletek említése nélkül is el szeretném mondani, hogy sajnos
nem tartozom a gondtalan emberek szerencsés táborába, a munkám mellett egy testet-lelket egyaránt
felQrlQ betegápolás is életem része. A napi teendQk közepette, egy-egy percre megállva épp annyi idQm
akad, hogy elcsendesedve végigolvassam a legfrissebb napi bejegyzést. Nagyon sokszor ez is elég, hogy egy
kicsit feltöltekezve tudjak tovább lépni, akár itthon, akár a kórházban, az iskolában nyílik erre módom.
Bizonyára sok emberben megvan ez az egyfajta elvágyódás, a távoli tájak újdonsága utáni sóvárgás és
a nyugalom iránti egyre égetQbb igény. Az Ön bejegyzései, a maguk logikus nyugalmával, szemléletes
leírásaival, az átélt élmények mögötti érzelmekkel együtt nekem rengeteget adnak nap, mint nap. Szeretném ezt ezúton is megköszönni Önnek, és annak a csapatnak, aki ezért az útért dolgozik. Gratulálok
az eddig megtett úthoz, melyhez hasonló-úgy gondolom- a legtöbb jó érzésq ember egyik legfQbb vágya,
legalább egyszer az életben. Tanítványaimra, vagy gyermekeimre nézve gyakran jut eszembe, hogy bárcsak
olyan sikeres, boldog életük lehetne, mint Önnek.
Ne haragudjon, ha levelem esetleg túl személyesre sikerült, de úgy gondoltam el kell mondanom, hogy
lélekben mekkora élmény Önökkel utazni.
Munkájához, útjához, életéhez ezúton is további jó egészséget kívánok!
Egy olvasójuk.
András (2013-10-25 15:43:13)
Én is (majdnem) minden nap olvasom! SQt, nézem a Google mqholdképeken a szigeteket, amerre jártok. Úgyhogy
hajrá!

Hajónapló, 2013.10.25, Tonga, 403-ik nap (2013-10-27 17:41)
MeglehetQsen el vagyunk lustulva, de ehhez minden körülmény is kedvez.Az idQ kitqnQ, szinte soha nem
esik, 28°C a hQmérséklet, a szél hol erQsebben, hol kevésbé, de mindig fúj.Az az érzésem, mi a Rarotongáról
való hajózásunkkor kifogtuk a legrosszabb idQt.Napokig nem volt szél, hogy a végére viharos legyen.A
kanadai szomszéd készülQdik az induláshoz, a Minerván tervez egy megállást.Mellettünk három hajón
is egyszemélyes a legénység, illetve a Hello World-ön a leányság.Ilyenkor kicsit sajnálom, hogy a Norvik
ilyen nagyobbacskára sikerült, mivel jó néhány dolgot egyedül nehéz kivitelezni rajta.Eddig vitorlázó
legénységet kerestem, most lehet a leánysággal próbálkozom.Délután Dávid elbringázott leellenQrizni
a vitorlavarrót, Q holnapra ígérte a vitorlát, nem akarunk potyára odamenni.Ahogy hallom otthon
kellemes idQ van, a fele unokám lovas táborban Sukorón.Azt hiszem az én életemben az internet volt
a legmeghatározóbb találmány, azt gondolom a technikai dolgok közül ennek a legnagyobb a hatása a
világra.Fillérekért elérhetQ közelségbe kerül minden, kicsit nehezebb hazudni.Mikor közel harminc éve
Líbiában dolgoztam, egy levél jó esetben három hét alatt jött meg és a crossbar telefon a legtöbbször nem
mqködött.Ehhez képest ma még az ilyen kevésbé fejlett területeken is lehet video telefonálni a világ szinte
minden részére.A másik nagyon fontos hatás a társadalmi kontrol, amibe most nem akarok mélyebben
belemenni, de gondolom aki a témával kicsit is foglalkozott, érti mire gondolok.
Az este az itt szokásos hétvégi buliba torkollott, most fQleg helyiek voltak a partnereink.Mióta Dáviddal
hajózom, soha nem ivott meg ennyi sört.
—–
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Hajónapló, 2013.10.26, Tonga, 404-ik nap (2013-10-27 17:46)
A mai nap a havariák napja, lekopogom a Norvikon nem volt.DélelQtt a nagyhajós mólón a legnagyobb
teherhajóban volt tqz, három oldalról oltották.A saját eszközökkel, egy komoly tqzoltó hajó és a partról
is jött támogatás, tqzoltó autó, mentQ.A sziréna folyamatosan szólt, félelmetes volt.Délben kisebb havaria
volt, bár ezt a szenvedQ fél valószínq nem így fogta fel.A szép amerikai hajó felszedte a mellette horgonyzó
kanadai hajó horgonyát, ami itt elég problémás, mert a szél mindig oldalról fúj és a hajót a sziklákra
sodorja, ha elenged a horgony.Én azonnal kérdeztem, kell-e segítség, de ezt elQször elhárították.KésQbb
nagyon is kellett, hát izgalmas feladat volt, sok tanulsággal.A harmadik eset nem volt havaria, de könnyen
lehetett volna.Egy full extrás Benetau már délelQtt is járt a kikötQben, de valószínq túl komplikáltnak
tartotta a kikötést, így visszament a reefre.Délutánra újra bejött, de az elsQ horgonyzás nem sikerült, a
másodiknál átmentem segíteni nekik.Örömmel vették, hát nem a Jachtakadémia manQver tréningjérQl
jöttek (Kanadából).Sikerült a hajót biztonságba helyezni, igaz a horgonylánca valószínq keresztben van a
mienkén és még két szomszédunkén, de hétfQn korai indulásra fogom kérni Qket.
A kikötQ elQtti területen ma nagy vásár volt, hihetetlen mi mindent árultak egymás mellett.Mi szolidan
vásároltunk, mivel a helyi vitorlavarró megszabadított jó pár száz pangától, de remélem a várható
erQs szeles szakaszon nem lesz problémánk a vitorlákkal.Majdnem elfelejtettem, a szép extrás Benetau
rollreffes nagyvitorlával van felszerelve, illetve volt, mert a szerkezet tönkrement, Új Zélandig esély
sincs a javításra.Ezt azért írom le, mert bár magamat amatQr vitorlázónak tartom, komoly vitáim
voltak a nagyvitorla rendszer választásakor.Biztos van ahol a rollreff jól mqködik, de én rendkívül
kockázatosnak tartom ezeken a területeken, ahol gyakorlatilag nulla a mqszaki háttér.Persze, ha valaki
ott bérel kikötQhelyet, ahol a márka szak szervíze is van, csak begurul, bocsánat behajózik a szervízbe és
minden megoldódik.Hát itt ilyenre nem lehet számítani.
Régóta szerettem volna kagylólevest enni, most Dávid valami különlegességet produkál, elég régóta készül,
kíváncsian várom az eredményt.Különlegesen jól sikerült, este megyünk sörözni, bár azt hiszem ez most
egy sört jelent.
—–

Hajónapló, 2013.10.27, Tonga, 405-ik nap (2013-10-28 05:17)
A vasárnap a szokásos csendes módján telik Tongán.A délelQtti mise után mindenki hazamegy, szinte
lélek sincs az utcán estig.Öt óra körül ébredezik a város, lassan veszi fel a ritmust.Mi ma kitöltöttük
az új-zélandi elQzetes bejelentkezéshez az elég részletes qrlapot, ezt indulás elQtt elküldjük, a következQ
bejelentkezésünk a várható érkezésünk elQtt 24 órával lesz.Dávid is nagyon jól fQz, a vasárnapi csirke,
sok zöldséggel szintén jelesre sikerült.Ebéd után elkezdtem a hajó oldalát tisztítani az algaszakálltól,
hát nagyon ráfér a tisztítás.Így az esztétikai eredményen túl gyorsabb is lesz a hajó, ami a következQ
több mint ezer tmf.-es szakaszon nem elhanyagolható.Méder áron honlapján olvastam az új-zélandi
szabályozást, miszerint az érkezQ kishajókat vízalatti kamerával megvizsgálják, ne hozzanak be algákat
illetve, más nem kívánatos élQlényt.Remélem a Norvikot nem fogják veszélyesnek tartani a helyi élQvilágra,
mi megpróbáljuk alaposan letisztítani, már az elQbb vázolt okok miatt is.Ma beszéltem Sz. Gézával
(Rotorman), Q is és Norbert fiam is megnyugtatott, csak a kirívóan algás hajókat kötelezik a kiemelésre
és tisztításra.Nekem az újabb algagátlózás esedékes, de ezt csak tavasszal szeretném megcsinálni, mivel az
itteni nyarat, a hurrikán szezon végéig a Norvik egy marinában fogja végigpihenni, megérdemli.Bob Mc
Davitt küldött elQzetes idQjárás jelentést a tervezett keddi indulásunkhoz, azzal a megjegyzéssel keddig
jobban letisztul a kép, akkor küld újabbat.Mi holnap kijelentkezünk és lehet meg is tankolunk, kedd reggel
kiállunk a közeli motuhoz (kis sziget) a hajótisztításhoz.Ha rendben lesz az idQjárás elQrejelzés, valószínq
szerda hajnalban indulunk.Elég sok mindent javítottunk a hajón, jobban szeretek világosban indulni.A
bQ két hetes pihenQ után dús programnak nézünk elébe.
—–
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Hajónapló, 2013.10.28, Tonga, 406-ik nap (2013-10-28 20:32)
Eljött a búcsúzás ideje.Ez itt sok szempontból sem könnyq, most kicsit az adminisztrációról írok.Reggel
a vámnál kezdtünk, közben én elmentem pénzt váltani.A pénzváltás ”gyorsan” megvolt, kicsivel több,
mint egy óra, de semmirQl sem késtem le, mivel Dávid a felénél tartott a nyilatkozatok kitöltésével,
ill. a sorra kerüléssel.Az volt a nagy ötletünk, hogy utána Q egyedül elmegy az Immigration Office-ba a
pecsétért bringával, ami félig jól is sikerült, mivel az officer külsQ munkán volt, így délután már ketten
mentünk vissza, k.b egy óra várakozás, fél óra ügyintézés egy kör bevásárlás és fél négykor már a hajón
is voltunk.Kajáltunk és mentünk a következQ körre, ami egyszerqbb volt, fQleg ásványvíz és zöldség,
gyümölcs.A kutassal még reggel megbeszéltük, hogy záráskor átállunk a kúthoz, de mióta itt vagyunk
elQször fordult be a szél északra, szép nagy hullámokat görgetve az üzemanyag kúthoz, így inkább korán
reggel megyünk át, mivel a vitorlacserét is itt akarjuk megcsinálni.Berámoltuk a vásárolt ételt, italt,
elküldtük a kis hajó riportot Új-Zélandra, letöltöttük az újabb grib file-t (szerinte holnap nem lesz szél,
ami nekünk kedvezQ lenne) és már be is esteledett.Terveztük kimegyünk halat enni, de Qk ma nem
nyitottak ki, így egy koreai étteremben ettük a búcsúvacsorát.A mai naplót a neten akartam elküldeni,
mivel maradt három óra kártyám, persze ez most nem mqködik.Kati sokszor felrója, hogy kevés levélre
válaszolok és levelezek, de ez nem könnyq azokkal a lehetQségekkel, amikor, már az is siker, ha a leveleimet
sikerül letöltenem.
A mai nap krónikájához tartozik még, hogy nagy lett az indulási izgalom a hajósok között, valószínq
sokan olvassák Bob Mc Davitt meteorológus tanácsait, hogy a holnapi nap kedvezQ az Új-Zélandra
indulásra.Szerintem nekünk ez nem jön össze, de szerda hajnalban szeretnénk elindulni.Délután meg egy
jó órát eltöltöttünk az iPadra való új-zélandi térkép vásárlással(lassú a wifi), viszont ugyanaz a térkép
ami a Raymarine plotterbe kb. 600 Euro volt, itt 35 (nem elírás).A különbségbQl két iPadot lehet venni
vízálló tokkal.A dolog kicsit bosszantó, mert lehet Ausztráliát jövQre ki is hagyom, több idQ kellene,
de a térképet megvettem.Kicsit tanulságos, kicsit vidám téma, a full extrás hajó, akinek segítettük a
kikötését, ma indult Új- Zélandra, de nem vállalták az üzemanyag kúthoz való kikötés kockázatát, a hajót
számtalan fordulóval a dingivel kannákból töltötték fel.Az indulásuk is sajátságos volt, mivel a horgonnyal
felszedtek egy kisebb sziklát, de ettQl nem a csendes kikötQ medencében szabadultak meg, hanem az
eléggé hullámzó nyílt vízen.Ennél érdekesebb csak a dingi vontatásuk volt, amit a darura felakasztva,
de nem felemelve keresztben vontattak.Viszont nagyon optimisták, mikor a mai találkozáskor a vámnál
kérdeztük nem aggódnak-e, hogy a nagyvásznuk nem mqködik, azt felelték a génua igen.Ehhez képest
mi mindenféle teoriákat állítunk az esetleges idQjárás leküzdésére.Mivel Qk is Whangerei-be tartanak
remélem rövidesen beszámolhatok a közös sörözésrQl.Hát az élményeimet még sorolhatnám, de a józan
ész azt diktálja menjek aludni, éjfél van, hatkor ébresztQ.
—–

Hajónapló, 2013.10.29, Tonga, 407-ik nap (2013-10-29 17:31)
A kora reggeli partfalhoz állásból nem lett semmi, mivel elfoglalták a halászok.Én már hat elQtt
talpon voltam, David kicsit késQbb kelt.Volt mit csinálnunk, míg felszabadult a partfal, folyamatosan
rámoltunk.Kilenckor tudtunk átállni a kúthoz, a Norvik megmutatta, a hátra menetben Q diktál.Mivel
totál szembe szélben kellet volna a partfalhoz állnom, a szél mindig ”lefújt”.A sokadik próbálkozás után
áttettük a puffereket és a dingit a másik oldalra és beálltam ”seggel” a szélnek.A fordított verzió a vitorla
cserék miatt kellett volna.A kutas jó fej, elQzQleg drog dealer volt, most a büntetés pénzt gyqjti kb. hét
évig, de nincs börtönben.A részleteket nem írom le, nem akarok ötleteket adni.Szerencsénk volt, mert
nem volt üzemanyag, remélhetQleg ez azt jelenti, a friss töltésbQl kapunk.Erre vártunk vagy két órát,
ami nekünk jól jött, mert bár egyáltalán nem olyan szélcsend volt, mit a grib jelzett, le tudtuk venni
a genakkert és a parton összehajtottuk.Ezután tankolás , víztöltés-ez egy vicc, mert a Norvikot három
óra alatt nem tudtam feltölteni.Állítólag 500l vizet kaptunk, ami azt hiszem korrekt mérés, de még
lett volna hely 150liternek.Közben Dávid bebiciklizett a városba fontos dolgokért, mint bor, kávé, csoki
saját részére.Érdekes az édesség milyen sok embernek fontos.Reggel a mosást is elindítottam, két adagot
sikerült mellékesen lezavarnom.Mire mindennel elkészültünk, a ruhák a kötélen, eleredt az esQ.Mintha
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Tonga is sírna, hogy elhagyjuk, de hát ilyen a hajós élet, jön a hurrikán szezon.Ebédre vettünk sült halat
krumplival, olcsó és finom volt, de a fröccsöt már nem volt idQm utána meginni, mert sokan várakoztak
tankolásra el kellett mennünk.A közeli Pongaimotura hajóztunk át, a most már csak szemerkélQ esQben és
dobtunk horgonyt tízen valahány hajó társaságában,ekkor már délután kettQ volt, így nagyon beindítottuk
a rakétákat.ElQször a jenkyt húztuk fel, utána a jibbet.Mondanom se kell közben megerQsödött a szél, de
végül minden stimmelt.A ruhák nagyjából megszáradtak, én végre megcsináltam egy új szisztémát a runnerek rögzítésére és a hajóorrban is rendet raktam.David másfél óra után az én eddig még nem használt
neoprén ruhámban dideregve feladta a hajó tisztítást, így a hajnali indulás jó esetben déli lesz.Lazításként
kimentünk a motura, ami a Bigmama Yachtclub névvel büszkélkedik.Többször írtam már, hogy engem a
helyi nyüzsgés jobban leköt, ez egy szépen kialakított turista gettó.Megismerkedtünk Big Mamával, aki
fájlalta, milyen rövid idQt töltünk itt, de hát a sör másfélszer annyiba kerül, mint a városi lokálokban és a
közönség a hajósok.Ez nem rossz, de kicsit belterjes, mindig ugyanaz a beszédtéma.Persze a hely nagyon
hangulatos, mi is ittunk egy sört, utána körbegyalogoltuk a motut, nem volt kimerítQ mutatvány.Érdekes
módon itt is van egy idQsebb úr, aki mintha a háttérben vinné az üzletet, ez összecseng minden eddigi
információmmal, hogy az élelmiszeren kívül szinte minden üzletben itt ragadt külföldiek vannak.Ezt
viszont megértem, nem nehéz itt ragadni.A net viszont továbbra sem mqködik, így holnap teszünk még
egy kísérletet, de várhatóan csak Új-Zélandról lesznek újabb fotók.
Az egyre inkább érezhetQ, nem a hQmérsékleten, hanem a Nap járásán, hogy kezdjük elhagyni a trópusokat,
a nappalok hosszabbodnak az éjszaka rovására.Ezt egyikQnk se bánja.

Hajónapló, 2013.10.30, úton Új Zéland felé, 408-ik nap (2013-10-30 17:32)
DélelQtt Dávid befejezte a hajó aljának tisztítását, és a kötélzetet tettem rendbe, kicsit állítottam az
álló kötélzeten, amit tudtam leellenQriztem, remélhetQleg ezen a szakaszon se lesz problémánk.Közben
történt egy kis havaria, a pihenQ közben Dávid békauszonya beleesett a vízbe, mert csak a fürdQ dekre
támasztotta és a szél elég erQs kezd lenni.Nagyon szomorú volt, mert ezt el akarja adni Új-Zélandon és a
keresésére indult a dingivel.Persze nem találta meg, mikor visszajött, mondtam neki, én még nem láttam
olyan békatalpat, ami úszik, próbálja meg a víz alatt keresni.Közel 14 méteres vízben horgonyoztunk,
de szerencsére kicsit kisütött a Nap, így jobb lett a láthatóság és rövidesen fel is fedezte a szökevény
talpakat.A probléma a mélység volt, bár Q gyakorlott búvár, szabad tüdQvel 12 méterig merül.Régi
ötletem volt, hogy egy csáklyával lejjebb érünk, ami most is bevált, így a halakhoz használt vágóhorog
segítségével gyorsan kihalászta a talpakat.Én is megkönnyebbültem, nem szerettem volna, ha az utolsó
etapban ilyen veszteségek érnék fiatal hajósomat.Ez a kis intermezzó persze idQbe telt, de pont délre
kész lett az alga tisztítás, megebédeltünk, felszedtük a dingit, az utolsó dolgokat is elrámoltuk, bár a
gyakorlat azt mutatja, általában mégse mindent és fél háromkor, az elQre tervezettnél bQ nappal késQbb
elindultunk Új-Zélandra.Húsz csomós szél, zuhogó esQ, szerencsére, csak most kezdQdött.DélelQtt még
öt hajó elindult, statisztikailag ebbQl arra következtettem, hogy ideális az idQpont.Ebben Bob Mc Davit
mail-je is megerQsített, igaz Q egy nappal elQbbi indulással számolt.Sajnos a nagy hajótisztításból a log
jeladója kimaradt, így megint nincs logunk, ami a szél és áramlás vektorok számításához is kellene a
komputernek.Remélem egyszer csak beindul.Ugyanazon a passage-on hagyjuk el Tongataput, ahol közel
három hete bejöttünk, de most szembe szél és erQs szembe áramlás van.Pár óra motorozás vár ránk, ami
nem hiányzik az aksik töltéséhez, mivel közel 100 %-on indultunk, köszönhetQen a szép napsütéses idQnek
és a folyamatos szélnek.Ma éjszakára az elQrejelzés húsz csomós szelet jelez, ami jelenthet 25-27 csomós
befújásokat is, így valószínq a kettes reffet tesszük be a nyugodalmas éjszaka érdekében.A Minerva atoll
felé fogunk tartani, mert így az újabb idQjárás elQrejelzés függvényében tudjuk eldönteni, megálljunk-e,
vagy folyamatosan haladjunk.
—–
At 2013.10.30. 3:34 (utc) our position was 21°06.57’S 175°03.78’W
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Hajónapló, 2013.10.31, Új Zéland felé, 409-ik nap (2013-10-31 18:20)
Este százszor megbántam, hogy elindultunk, de a fQ hiba az volt, hogy kelet felé akartunk kijutni az
atollból. Persze így teret nyertünk a délies szélben, de milyen áron?Órákig csak azon küzdöttünk, hogy
eltávolodjunk a parttól, a szél folyamatosan 25 csomó, pont szembQl, három méteres hullámok. Volt olyan
óra, hogy egy mérföldet haladtunk, azt se a jó irányba, hanem kelet felé, hogy elég biztonsági távunk
legyen a szigettQl akkor is, ha a szél tovább erQsödik. Éjfélkor döntöttem el, hogy vitorlát bontunk és
számításaim szerint egy takkal ki tudunk menni a két sziget Tongatapu és ’Eua közötti szorosból. A grószt
második reffre húztuk és a vadonatúj jenky-t is csak reffre engedtük ki. Határtalan jó érzés volt, ahogy
a Norvik a motorozós ugra-bugrából átváltott száguldó vitorlázásba. Persze a szél is viszonylag erQs 25
csomós volt, de az algatisztítás érezhetQen gyorsabbá tette a hajót. A jenky a vártnál jobban húz és erQs
szélben jobban kezelhetQ mint a génua. Most használom elQször, sokszor már azt gondoltam, felesleges
költekezés volt, de most nagyon jól jön. Eddig egy percet sem aludtam, ráadásul eléggé felébredtem a
vitorlahúzásban, megbeszéltem Dáviddal, az elQzetes beosztástól eltérQen most menjen aludni, én akkor
keltem, ha elfáradtam Ekkor éjjel egy volt hajóidQ szerint. Nyugodtabb voltam, hogy én vigyem ki a
hajót a nyílt vízig. Ez különben most egy örömteli száguldás volt, jó két óra hosszan a hullámok is
lecsökkentek, mert ’Eua szél felöl volt, de szél csak kissé mérséklQdött, épp kellemes örömvitorlázás
volt. Kárpótolt a kezdeti nehézségekért. Ötkor ébresztettem Dávidot, ekkor még egy órát rádióztam,
elküldtem a naplót, kaptam egy szép levelet, de a gribet sajnos nem tudtam letölteni, mert olyan lassú volt,
hogy túllépte az idQ limitemet és az adó lekapcsolt. Bosszantó, mert nem sok volt hátra. Nagyon fáradt
voltam, így szokásosan csak blokkokat tudtam aludni, de a reggeli bacon tojással segített összeszedni
magam. DélelQtt még kicsit tudtam aludni, majd leváltottam Dávidot, aki szerencsére mindig éhes, így
gyorsan nekiállt fQzni. Hagymás marhasült szeletek tört burgonyával, a végén egy kisfröccs. Délután
Dávid alszik, én vagyok Qrségben, ami hála a pilot hibátlan mqködésének és a ragyogó napsütésnek
kellemes feladat. Apropó, napsütés. A szélgenerátort le kellett kapcsolnom, mert minden aksink fullon
van és a szélgenerátornak mqködés közben kell az áramelvétel, különben tönkre megy. Az elQrejelzés
szerint csökkenQ szélre számítunk, de várhatóan így is holnap éjjel érünk a Minerva zátonyhoz, remélem
addig kapunk újabb prognózist, hogy tovább menjünk-e, ha nem muszáj nem állunk meg. Egyrészt nem
szeretnék éjjel horgonyozni, a rosszabb a fél éjszakán tartó veszteglés, kivéve, ha szélcsend lesz. Az a
terület ami felett most haladunk, igazi hegyvidék, a vízmélység 50méter és 2000 méter között hihetetlen
gyorsan változik, viszont ennek megfelelQen a hullámok is kissé kaotikusak. A napi pozíciót mostantól
UTC12:00, kor jegyzem, mivel az idQzóna váltás miatt ekkor vagyok Qrségben. Az elsQ tört napi távot
nem is számoltam ki, a két óra vitorlázást leszámítva (ez kb. 13 tmf volt), ijesztQen kevés, még abszolút
mértékben is, nemhogy jó irányba. Remélem a folytatás jobb lesz.
Pozicionk:Okt.30.UTC:14:00.Lat.:21œ-20,228’S.Lon.:175°02,259’W. Megtett táv: kevés.
—–

4.11

November

Hajónapló, 2013.11.01, Új Zéland felé, 410-ik nap (2013-11-01 15:56)
Mindenszentek napja, második éve nem vagyok otthon, de halottaink emléke nem halványul.A sírok
gondozásában mindig Kati vállalta a legtöbb feladatot.Sajnos egyre több van.
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Az éjszaka nagyon csendesen telt, az Qrségváltás kivételével, amikor egy squall ért el minket, így az öltözés
sem volt egyszerq.Mondtam Dávidnak, itt egy squall, Q azt felelte, nincs.OK, felöltöztem, kimegyek ,
a radaron látom, itt egy zivatar.Kérdeztem, miért mondta, nincs squall, azt felelte, ez volt a grib
elQrejelzésben.Én azért nem veszek ennyire mérget az elQrejelzésekre.EsQt szerencsére alig kaptam, de
a hQmérséklet egyre csökken.Sajnos a külsQ hQmérQnk nem mqködik, megpróbálom életre kelteni, már
csak kíváncsiságból is.A szél egyre inkább északiasodik és sajnos csökken.Az algatisztításon nem gyQzöm
csodálkozni, milyen kedvezQ eredményt hozott, a Norvik legalább egy csomóval gyorsabb, pedig nem is
volt vészesen algás, inkább a csiga és kagyló volt sok alul, amire eddig nem sok gondot fordítottunk.A
rottáról egyre inkább keletre csúszunk, így Minerva csak akkor jöhet szóba, ha az idQjárás ezt indokolja.Új
elQrejelzést nem kaptunk, Kati intézi, remélem kellQ alapossággal.Lehet túlaggódom ezt a szakaszt,
rövidesen történelem lesz ez is, mint oly sok dolog ezen az izgalmas úton.
KettQkor elkészült az ebéd, az utolsó marhaszeletek hagymás mustáros tejfölös mártással, sült krumplival,
a szél pedig teljesen elfogyott, 0,3csomó.Így még ebéd elQtt gyorsan leszedtem a grószt és a maradék
jenkyt, vasgenakker indít és hogy kicsit ellensúlyozzuk a hangját feljebb tekertük a rádiót.Jazz és francia
sanzonok, megnyugtató zene, bár csöppet sem vagyunk idegesek, inkább egy várakozás teli izgalom
van úrrá rajtunk.Dávid itt szeretne dolgozni fél-egy évet, nekem a földkörüli utam nagy megállója.Ha a
törökországi kitérQt is számolom, bQven túl vagyok a felén, bár azt észrevehettétek nem nagyon számolom a
megtett mérföldeket, csak idQnként a naplóban rögzítem.Nem mérföldeket gyqjtök, hanem élményeket!Ha
majd nem tudok felállni a tolószékbQl lehet összeszámolom, addig hajózni szeretnék, remélem a gondviselQ
segíti utamat.Délután három van hajóidQ szerint (otthon éjjel három) és a kijelzQkre pillantva látom
átléptük a BaktétítQt, ezzel a közel egy éves trópusi utazás véget ért, hogy a változékonyabb mérsékelt
égövön folytatódjon.ErrQl jut eszembe, bár nem tartom haragtartó embernek magam, hogy elég jó
tanuló révén nagyon nem esett jól, hogy a földrajz tanárnQ a bizonyítványomba benyomott egy négyest,
pedig a valódi földrajzról többet tudtam mint a tananyag.Igaz nem nagyon érdekelt a nagy Szovjetunió
gazdaságföldrajza és mint kamasz fiúnak a pofám is nagyobb volt, mint a kedves kislányoké.Túl kevés
stressz ér, így eszembe jutnak ilyen távoli banális dolgok is.Remélem a Norvik nem tesz keresztbe és
továbbra is elmélyedhetek az emlékeimben, persze nem fogok mindent leírni.
Pozicio:Okt.31.Utc:14:00.Lat.:Lat.:22°42,687’S.Lon.:176°51,343’W.Meg tett táv.:130,5tmf.
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Hajónapló, 2013.11.02, Minerva reef, 411-ik nap (2013-11-02 15:29)
Tegnap korán fejeztem be a naplót, mert kellettek az új gribek, de sajnos ebben nagyon korlátozottak
a lehetQségeim.Már Minerva alatt jártunk, mikor Katit elértem telefonon,(kocsiban beszélt, remélem
kihangosítóval) és az új infók felülírták az eddigi terveket.Kellemes szélben vitorláztunk, de a tanács úgy
szólt álljunk meg Minerván.Ez csak egy könnyq takváltást jelentett, plusz hatvan mérföldet nyugatra.A
szél hajnalig kitartott, pirkadatkor fogyott el, ekkor levettem a vitorlákat és újra a vasgenakkeré a
fQszerep.A hajnal, ha nem is ködös, de rendkívül párás volt.Bob Mc Davit felhívta a figyelmemet, hogy a
Minerva reef éjjel nagyon rosszul látható, mivel alacsony, hát nyugodtan kijelenthetem, nappal is rosszul
látható.Kora reggel értünk ide, meg kellet kerülnöm, mivel a bejárat a nyugati oldalon van, de mondhatom
felejthetetlen élmény.A Minerva egy elsüllyedt atoll, csak a koral gyqrq van meg, az is csak apálykor
látszik.

A bejárat biztonságos (térképpel), de különleges élmény.Mész a semmi közepén, ekkor itt ez a medence,
aminek a határait csak a hullámtörés jelzi, ott kell bemenni, ahol nincs hullámtörés.Sikerült.Óriási kaland volt, remélem elég szemléletesen sikerült leírnom.Az idQjárás elQrejelzés igazolására mi voltunk a
tizenegyedik horgonyzó hajó és röviddel utánunk befutott egy amerikai kétárbocos is.Egy-két kivétellel
már mindegyik hajóval találkoztunk, itt már nagyon összeszaladnak az utak, mindenki Új-Zélandra
tart.Pszintén szólva nem bánom ezt a kis kitérQt, mindig izgatott, milyen itt a semmi közepén egy
tavacska.Persze viharban gondolom nem ilyen idilli a kép.A Minerva két korall reef, a pilotkönyvek az
északit ajánlják horgonyzásra, így mi is ezt választottuk.Ez egy szinte teljesen szabályos körgyqrq.Az
idQjárás is misztikussá tette a helyet, nagyon párás az idQ, nincs szél, a víz olajtükör az atollban.A horgonyzásra ajánlott hely az atoll keleti oldalán van.A víz olyan tiszta, amilyet még e hosszú út alatt se sokat
láttam.Dávid elöl figyelt és hátrajött figyelmeztetni, lassabban menjek, mert sok a koralfej.Alig hitte el,
tizenhat méter víz van alattunk.Persze itt rajtunk kívül mi is szennyezné a vízet?Tizenöt méteres vízben
horgonyoztunk le, a fenék homokos idQnként korallokkal.Csak 45 méter láncot engedtem ki.Letettük a dingit, Dávid átment a szomszéd francia hajóra barátkozni.Kiderült, lakóhelyétQl egy órányira él a nyugdíjas
házaspár.Ugye Nuku’alofan a közelünkben horgonyzó Letty, Bertrand nagymamájának a falujába volt
bejegyezve.Milyen más is így járni a világot.Én utoljára magyar hajóssal Grenadán találkoztam, Bosival,
milyen távol is van.Ezek után azt hiszem érthetQ, milyen izgalommal várom a találkozást Gézáékkal (Roc 2013 www.norvikinfo.com
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torman).A prognózisok szerint egy-két napot biztos itt töltünk, kíváncsi vagyok az indulásra.A pilotkönyv
szerint itt lehet lobstert lQni, Dávid elment szerencsét próbálni.Jó lenne egy rák vacsora, a horgászást
kihagytuk és a friss készletek kifogyóban.
Kicsit a tegnapi poziciónkról.Ez sajnos elveszett, a nap nagy részében jót vitorláztunk, de a waypontokat
”sikerült” kitörülnöm.
A lényeg a mostani poziciónk, Észak Minerva-reef, Csendes-óceán.
—–

Hajónapló, 2013.11.03, Minerva reef, 412-ik nap (2013-11-03 08:21)
Tegnap egész délután aludtam, volt mit bepótolnom.Este tízkor vettem le az üzeneteket, a Pactor most
nagyon gyors, lám van elQnye is a ”világvége” helynek. Este tizenegykor elkezdett esni az esQ, ez már
nem a gyors trópusi zápor, hanem az a csendes esQ, amit a gazdák otthon oly nagyon szeretnek. A
reefrQl tegnap már írtam, milyen világvége hely, az egyetlen, ami a civilizációra emlékeztet, a zaj. A
hullámtörésnek egy az egyben olyan hangja van, mint egy közeli autósztrádának. Vasárnap van , mindenki
lustálkodik, reggel nyolckor még teljes a mozdulatlanság.Még a rádióba se szól bele senki. Mivel a Pactor
megemberelte magát, letöltöttem egy rövidebb gribet, eszerint keddig itt nem lesz szél, a távolabbi
területekrQl majd késQbb.A szomszéd francia hajó is kért Bob Mc Davittól elQrejelzést, este megbeszéljük
a tapasztalatainkat, hivatalosak vagyunk hozzájuk egy italra. Velük Rarotongán már találkoztunk, de
akkor nem ismerkedtünk össze.DélelQtt befutott a tizenharmadik hajó is, egy svájci vashajó, citromsárga
színq, ez divatos az acélhajóknál, Qk is mellettünk horgonyoztak Tongán, de késQbb indultak. Mikor
megérkeztünk tegnap, egy ausztrál hajó ment el, de nem tudjuk az idQjárás elQrejelzése más, vagy az úti
célja, mint a többieknek. Kicsit felhQsen indult a reggel, de aztán a Nap átvette az uralmat, tizenegykor
a napelemek már fullra töltötték az aksikat, a szélgenerátort megint lekapcsoltam.Gézáék (Rotorman)
is írtak, elindultak FijirQl, de ott sincs szél.Gondolom két héten belül találkozunk. A sok szélcsendet
nem nagyon szeretem, mert az a tapasztalatom utána az átlagot szeretné hozni a természet és bepótolja
az elmaradt hiányt. Délben Dávid felment az árbocra egyrészt fényképezni, gyönyörq az idQ, másrészt
leellenQrizni a vereteket, állókötélzetet.

Szerencsére minden rendben.
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Most palacsintát sütünk, van még két üveg házi lekvárom, nem szeretném, hogy az új-zélandi vámosoknál
végezzék, inkább megesszük .A külsQ hQmérsékletjelzQt nem tudtam megjavítani, lehet a belsQ egységgel
van a baj, de ezt nem piszkálom, valószínqleg csak rontanék rajta. Apropo! A rarotongai kis viharocskánk
egyik kárvallottja a Tasco távcsQ volt, mivel elröpült és valami szétesett benne, mert zörög,ez nem lenne
baj, de azóta dupla képet mutat. Ha valaki tud tanácsot adni, hogyan kell szétszedni, illetve javítani,
megköszönöm. A típus:Tasco Offshore36.Délután kimentünk a reefre snorkelezni, nem is tudom milyen
régen nem voltam, de itt olyan tiszta a víz, amilyet még nem láttam, ezért ezt nem hagyom ki.
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Kerestünk egy jó nagy korall padot és a sok halon, színes korallokon kívül végre közelrQl is láthattam egy
cápát.Kb. akkora volt mint én, de semmi érdeklQdést nem mutatott irántam.
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Sajnos a fülemnek nem nagyon tetszett a búvárkodás, lehet kicsit be van gyulladva.Visszatérve a
Norvikra,Dávid kitisztította a log jeladót, kicsit lazítottunk és mentünk vendégségbe a szomszéd francia
hajóra. Alen és Anie, nyugdíjas házaspár, Dél-Amerikát megkerülve jöttek idáig, a jövQ évet is itt tervezik
tölteni, csak karácsonyra repülnek haza unokázni. Az elQzQ hajóját Alan is maga építette, holnapra
meghívtam Qket a Norvikra egy italra, amihez persze vacsora is lesz, hasonlóan, mint náluk. Érdekesség,
hogy mivel az atollgyqrq nagyon alacsony, csak apálykor emelkedik ki a vízbQl, ilyenkor belül tükörsima
a víz, dagálykor, mikor a korallgyqrq víz alá kerül a nyílt vízrQl bejönnek a hullámok és a hajók táncolni
kezdenek.

Az egyik mqszerem 24 órára méri a mélységet és kirajzolja a dagály hullámot, ez nagyon hasznos, nem
nagyon kell foglalkozni horgonyon ár-apály számítással.
Bár egyenlQre nincs több infonk, holnap mi is úgy készülünk, hogy kedd reggel eltudjunk indulni, ha
kinyílik az idQjárás ablak.
—–

Hajónapló, 2013.11.04, Minerva reef, 413-ik nap (2013-11-04 18:00)
A reggel olyan volt a horgonyzóhelyen, mint egy felbolydult tyúkudvar.A rádióban mindenki az indulási
idQpontokat latolgatta, Bob Mc Davitt elQrejelzéseit mindenki olvassa, de persze semmi sem szentírás,
fQleg egy hét távlatában.Reggel egy idQsebb házaspár elindult, Qk Tongáról is kicsivel elQbb indultak a
többieknél, valószínq szeretnek sietni.KésQbb a rádióban azt mondták, van szelük,lehet nekik lesz igazuk,
de mi estére vendégeket hívtunk, nem lenne illQ elmenni.Az elQrejelzés szerint holnaptól lesz kedvezQ szél
Új-Zélandra és 12.-én éri el egy squash zóna az Új-Zéland és a trópusok közötti területet.Hát akkor nem
szeretnék itt lenni.Gondolom 13-án érünk Whangereibe, ha nem jön közbe semmi, ami azért ritkán esik
meg.Most mindenesetre el kezdek rámolni,ugye tudjuk, valami mindig kimarad, feltöltöm a napi tartályokat,
megkeresem az Új-Zéland kártyát a plotterbe.Közben bejött egy katamarán, 36 láb, nem hosszú, széles.A
hossza 79 láb.Innen nem várt meglepetés jött, miközben a napi tartályokat töltöttem, egy méretes
ribbel a katamaránról átjött Suzi három kigyúrt negyven körüli legénnyel a nagy katamaránról.Persze
Dávid minden programja felülíródott, mivel meghívták snorkelezni.Suzi Cseszlovákiából Ausztráliába
emigrált szülök gyermeke, legalább negyedszer találkozunk, de minden alkalommal az az általam az elsQ
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találkozáskor feltett kérdés jut eszembe, mit tanultál, mit szeretnél csinálni az életben.Erre akkor az
udvarias válasz az volt, valószínq kellene már dolgozni, vagy egy komoly iskolát elvégezni.Hát remélem
sikerül neki.Talán ebbQl a kis eszmefuttatásból is kiderül, mind amellett, hogy most a hajósok szabad
életét élem, az életrQl vallott felfogásom elég konzervatív és nem nagyon tudok azonosulni a majd csak lesz
valahogy életszemlélettel.Szerencsére ezt a családomra is át tudtam örökíteni és bár kívánom a fiaim is
találjanak kellemes elfoglaltságot a késQbbi életükben is, megnyugtató számomra az egzisztencia építésük
közös a párjukkal.Közben David is visszajött a snorkelezésbQl, tele élményekkel, az atoll bejáratnál
rengeteg nagy halat és cápát láttak, de nem az emberevQ fajtából.Ezekre majd az Indiai-óceánon ,
Ausztráliában és Dél-Afrikában kell vigyázni.Oda még el kell jutni.Eddig már sokan jelezték, szeretnének
egy szakaszra eljönni a Norvikkal, viszont a valódi eredmény elég szerény.Én szívesen hajóznék magyar
társakkal, de ha nem megy, marad a nemzetközi legénység.A Norvikkal jövQ év áprilisában folytatom
az utam Ázsia felé, innen Dél-Afrika a cél.A szomáliai területet szeretném elkerülni, de a kalózoktól
függetlenül is a Jóreménység fok volt betervezve, remélhetQleg egy kis afrikai szafarival megspékelve.Hú
de csúnya szó volt ez.A tervekrQl késQbb összerakok egy összefoglalót, vannak egész távoli terveim is,
de ehhez valóban komoly csapat kell.A hajóban sokkal több van, mint eddig használtam.Most viszont
ragyogó idQben készülünk a vendégfogadásra és a kora reggeli indulásra.Nyolcszázhúsz tmf légvonalban,
megérkezünk és lehet elbizonytalanodom, mit kezdjek a szárazföldön.Azért a négy unokára kíváncsi
vagyok, a legkisebbet még nem is láttam, a nagyobbak pedig lehet a fejemre nQnek (na ez még soká lesz).
A vacsorameghívás nagyon jól sikerült, Alein és Anne egy nagyon kedves házaspár, azt hiszem igazán
jól érezték magukat nálunk, a vacsora Dávidot dicséri, kifogástalan volt.Remélem összefutunk még ezen
a kis bolygón.Reggel viszont szigorúan elindulunk reményeim szerint hat órakor.Ma négy hajó indult
el, gondolom holnap mindenki elmegy, még üresebb marad a Minerva.Most még letöltöm a gribet és az
e-mail-eket aztán gyors pihi.
—–
András (2013-11-04 18:15:21)
Egyetlen kis kérésem lenne: néha tegyetek entert a szövegbe, így egy tömbben nehezen olvasható! Egy kis tagolás
jót tenne. András

Hajónapló, 2013.11.05, Új-Zéland felé, 414-ik nap (2013-11-05 18:25)
Reggel ötkor már talpon voltunk, kicsit korábban, mint kellett volna, még tök sötét volt. Reggeli kávé,
tea, kis gyümölcs és én még meg is borotválkoztam, hátha késQbb rosszabbak lesznek a lehetQségek.
Fél hétre világosodott ki annyira, hogy elindultunk, a maradék tíz hajó közül elsQként, de pár perccel
utánunk a katamarán is felszedte a horgonyt. Egész éjjel kellemes 12-13 csomós szél fújt, de a grib
szerint szélcsendnek kellett volna lenni. Az atoll kijárat felé a szél csökkent, remélem nem véglegesen.
Dagály elQtt három órával voltunk, a kijáratnál gyenge ellenáramlat volt, a víz alig örvénylett. A
nyílt vízen tele takra felhúztuk a grószt, kicsit még motorláztunk, mert a rövidhullámú rádión még
vártam maileket és ez viszonylag nagy fogyasztó. Tizenöt perc után a wellingtoni adó limitálta a napi
forgalmazásom, így leállítottam a motort, most a tengelyféket is bekapcsolta, remélem Új-Zélandig nem
sokat kell használnom, mivel egy olajcsere is esedékes, de a friss olajjal akarom pihenQre rakni a Norvikot.
A szél közben visszaerQsödött, néha a 15 csomót is átlépte, így a jenky mellé felhúztuk a jibbet is, ez a
kisebb, második orrvitorla. Nemcsak gyönyörq látvány, de igazi vitorlázó élmény az indulásunk, remélem
szerencsénk lesz a továbbiakban is. Az elsQ négy óra átlaga 6.4 csomó és semmit nem kell csinálnunk.
Az idQ kitqnQ, kicsit felhQs az ég, de délben a szélgenerátort megint le kellett kapcsolnom, mert az
aksik 100 %-on vannak, pedig a pilot és a mqszerek mennek. Az új pilot amellett, hogy sokkal erQsebb,
mint a régi, kevesebbet fogyaszt, igaz nem hQt termel, mint az elQdje. Valószínq ma az egész csapat
elindul, mert folyamatosan rádióznak, Alain-ék minket is megkerestek az új idQjárás infók miatt, amit
még éjjel letöltöttem. Hogy agyon üssem az idQt, délben leültem a naplót írni és elQször azt hittem
valaki szórakozik a rádióban, bár ez itt nem szokás, nem úgy mint a Földközi tengeren, mert az Air
Force New-Zeland hívott meg egy hajót a 16-os csatornán. Aztán még egyet, majd még egyet és az egész
csapatot végigkérdezte, akik ma indultak Minerváról. Hátulról kezdte, így mi az utolsó elQttiek voltunk,
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elQttünk megy a nagy katamarán. A kérdések:utolsó kikötQ, indulási idQpont, várható érkezési idQ és
kikötQ, szkiper neve, hányan vannak a fedélzeten, van-e fegyver és állat, regisztrációs kikötQ. A hajót
név szerint hívta meg, a nevet leolvasta mikor átrepült felettünk, de lehet az AIS-ról. Mindez azért volt
meglepQ, mert közel 1500 km-re vagyunk Új-Zélandtól, hát úgy látom felügyelik a határaikat, persze ez
egy biztonságot is jelent. Közben a szél a jelzett tíz csomóra csökkent, így mi is lassulunk. A naplóval
megpróbálom elküldeni a Bob Mc Davit-ol kapott mailt a javasolt rottáról, gondolom hajósoknak csemege.
Délután Dávid aludt két órát, a tengeren mindig többet alszik. Fél ötkor felhúztuk a genakkert, de
éjszakára nem fogom fent hagyni, mert nyugodtan szeretnék aludni. Öt hajó van tíz mérföldes körzetben
körülöttünk, persze egy-két nap múlva szétszóródik a mezQny, addig lehet a VHF-en társalogni.
—–
At 2013.nov.05. 00:30.am.(utc) our position was 24°12.62’S 179°08.46’W

Hajósoknak csemege (2013-11-05 18:32)
Ide másolom az ausztrál meteorológustól, Bob Mc Davitt-ol kapott mailt a javasolt rottáról Minervától
Új-Zélandig, gondolom hajósoknak csemege.
For Tamas Toth on AV NORVIK
Situation and comments:
SE breeze should kick in overnight, still less than 10 knots but Ok for motorsailing.
Voyage is likely to encounter a passing trough on Wednesday 0900-1400UTC=into Thursday
morning local== some rain, and maybe a squall.
This trough should be followed on Thu/Friday by W/SW winds. Motor to SSE
From Sunday to Wednesday a HIGH is expected to build to east of NZ, turning wind to SE and
E allowing us to go direct.
I am using www.expeditionmarine.com for routing with latest Oceanic and GFS data
output. VPP is for sailing up to 5 Kt (a little faster at times).
Let me know if you go significantly faster or slower.
DISCLAIMER: weather is a mix of pattern and chaos. The real world unravels away from the
model output shown here. Computer data does NOT do well near a coast or in a trough. In a
convergence zone computer gives averaged-out light winds, but occasional squalls can
deliver 30 knots for 30 minutes. If your baro strays away from target pressure more than 5
hPa the forecast needs updating.
DECODE: Time HH:MM is hours and minutes in UTC. Lat and Long are in degrees and
minutes. hPa is barometer in hPa, Wind is compass octant coming FROM and lull avg gust is
speed range in knots. Crs-Bsp is boat course to in degrees TRUE and speed in knots. TWA is
the angle between the wind and the boat course, minus for wind on port. Waves are
significant wave height in metres=average of top third, or are exceeded around once in 7
waves or once a minute. Add 50 % to get the occasional wave which occurs or is exceeded
around once every 10 minutes.
Each turning point or way point is introduced with a line of text; the other lines are
extras to fill in the in-betweens.
Timestamp POSITION | Air |WIND |BOAT
|current|waves
UTCHH:MM|
Lat:/
Long:
|
hPa
|lull
avg
gust|Crs-Kt|TWA|Drift|Sig
05-Nov-00:00|23:36S/178:53W|1014|-E-06 08 12|197-04.9|-109|-0.0|1.4 2.0m*
05-Nov-05:05|23:59S/179:01W|1014|ENE05 06 10|197-04.8|-120|-0.0|1.4 2.0m*
05-Nov-10:02|24:23S/179:09W|1014|ENE08 11 16|197-05.2|-136|-0.0|1.3 1.9m
05-Nov-14:53|24:47S/179:17W|1014|-NE08 11 16|197-05.0|-146|-0.0|1.3 1.9m
05-Nov-19:48|25:10S/179:25W|1014|-NE09 11 16|197-05.0|-146|-0.0|1.3 1.9m
06-Nov-00:38|25:34S/179:33W|1014|-NE11 14 20|197-05.2|-156|-0.0|1.3 1.9m
06-Nov-05:12|25:57S/179:41W|1013|NNE09 12 18|197-04.7|-178|198-1.0|1 .4 2.0m
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06-Nov-09:30|26:21S/179:50W|1013|NNW08 10 15|197-05.0|-143|170-1.0|1 .5 2.3mT
gybe
06-Nov-14:11|26:44S/179:58W|1013|WNW06 08 12|197-04.9|100|015-0.3|1. 9 2.8mT*
At south end of trough in SW winds go SSE 175T
06-Nov-21:29|27:08S/179:54E|1012|-SW09 11 17|175-03.4|32|088-0.6|2.2 3.2m**
07-Nov-07:16|27:41S/179:57E|1013|WSW05 06 09|175-04.2|73|001-0.3|2.3 3.5m*
07-Nov-15:13|28:13S/179:59W|1013|-W-06 08 12|175-04.9|96|354-0.5|2.3 3.4m*
07-Nov-22:19|28:46S/179:56W|1012|-W-09 12 18|175-05.1|100|344-0.2|2. 0 3.0m
08-Nov-04:51|29:19S/179:52W|1012|-W-11 14 20|175-05.2|96|024-0.1|1.9 2.8m
08-Nov-11:12|29:51S/179:49W|1012|WSW13 16 24|175-05.2|79|086-0.3|1.8 2.7m
08-Nov-17:31|30:24S/179:45W|1012|WSW13 16 24|175-04.8|67|124-0.6|1.8 2.7m
09-Nov-00:18|30:57S/179:42W|1013|WSW13 16 24|175-04.5|60|073-0.4|1.8 2.7m
09-Nov-08:03|31:29S/179:38W|1014|-SW11 13 20|175-03.8|48|231-0.4|1.6 2.4m**
When wind starts backing can go direct, may need to motor
09-Nov-18:22|32:02S/179:34W|1016|-S-08 11 16|230-03.4|47|-0.0|1.4 2. 0m**
10-Nov-02:39|32:22S/179:58E|1018|SSE07 09 13|230-03.8|-61|294-0.6|1. 1 1.6m*
10-Nov-09:25|32:41S/179:29E|1020|SSE07 09 13|230-04.7|-87|174-0.7|1. 0 1.5m*
10-Nov-15:44|33:01S/179:01E|1021|SSE06 08 12|231-04.7|-87|165-0.2|*
10-Nov-22:07|33:21S/178:32E|1022|-SE06 08 12|231-04.8|-90|197-0.2|*
11-Nov-04:20|33:40S/178:04E|1023|-SE06 08 12|231-04.9|-97|248-0.1|*
11-Nov-10:32|33:59S/177:34E|1023|-SE07 09 13|231-04.9|-97|308-0.2|*
11-Nov-16:51|34:18S/177:05E|1025|-SE09 11 16|232-05.1|-98|012-0.4|
11-Nov-23:26|34:38S/176:36E|1026|-SE10 13 19|232-05.2|-103|019-0.7|
12-Nov-05:52|34:56S/176:06E|1028|ESE12 15 23|232-05.5|-113|025-0.5|
12-Nov-12:06|35:15S/175:36E|1029|ESE14 18 26|233-05.5|-129|064-0.7|
12-Nov-18:16|35:34S/175:06E|1029|-E-10 13 19|233-05.3|-137|039-0.2|
Now head inshore
13-Nov-01:10|35:53S/174:36E|1028|ENE08 10 14|264-04.6|-176|029-1.1|
13-Nov-02:15|35:53S/174:31E|1028|ENE07 09 13|ETA at harbour heads at around 3pm Wednesday
Route distance 892.17nm time 8d 02h 15m
F=FRONT/TROUGH
= motoring with light winds
*= motoring into the wind, or fall off for comfort but that will take longer.
Updates from ZKLF Radio fax on 3247.4, 5807, 9459, 13550.5 or 16340.1 kHz
Or HIGH SEAS on ZLM 6224 kHz and 12356 kHz at 0303Z, 0903Z, 1503Z and 2103Z
and on 8297 kHz and 16531 kHz 30 minutes later
or,
for warnings,
send email to query@saildocs.com,
No subject,
saying SEND
http://m.metservice.com/warnings/marine
Or SEND http://www.met.gov.fj/aifs prods/10140.txt
Let me know if any queries or how it goes or for update email position report to:
bob@metbob.com or TXT/PHN to +6427 776 2212
—–

Hajónapló, 2013.11.06, Új-Zéland felé, 415-ik nap (2013-11-06 20:25)
KettQkor vettem át az Qrséget, egy squall meghozta a szelet és ez estig ki is tartott. Az éjszaka elsQ
felében tíz csomó körüli szél volt, amivel az átlagsebességünket is sikerült öt csomó alá csökkenteni. Mivel
tegnap hajóidQ szerint nyolc órakor húztam meg a rottát és ez az idQpont a reggeli Qrségem vége, ezen a
szakaszon a napi pozíciót is ekkor adom meg, ami UTC:19:00, a helyi idQ elQtti dátumon. Akik jártak
a Jachtakadémiára, biztosan értik. A széllel viszont a hullámok is megjöttek, most legalább úgy néz ki
az óceán, ahogy illik egy ekkora víznek. DélelQtt még a nap is kisütött, hogy délután helyet adjon az
esQnek. Mára ígértem fQzök egy nagy adag paprikás krumplit, sikerült majdnem olyan idQt kifognom,
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mint mikor utoljára csináltam, már ami a hullámokat illeti, de akkor a folytatás nagyon csúnya volt,
remélem most az elQrejelzés szerinti idQ várható. Ez éjszakára csendesedést és a szél nyugatra fordulását
jósolja. A paprikás a szerény lehetQségekhez képest finom lett(füstölt kolbász helyett csak virsli van),
sajnos a friss készleteink nagyon apadóban vannak, az utolsó eset volt, hogy nem bírálom felül a vásárlási
listát. Megértem, hogy Dávid spórolni szeretne, de mindig éhes és azzal, hogy tíz nap helyett öt napra
vásárolunk, nem biztos, hogy jól járunk. Mármint én lehet, mert egyrészt kevesebbet eszem, másrészt
sosem árt egy kis diéta. Ráadásul a halfogással sincs most szerencsénk, két napja húzzuk a horgot és
összesen egy kapásunk volt, az is azonnal elment. Azért senki se aggódjon, hogy éhezni fogunk, a Norvik
stratégiai készletei lehet egy hónapig is kitartanak szükség estén, de a konzervkaja nem a kedvencem,
tényleg csak vésztartaléknak szánom. David ma sütött egy kenyeret, azt hiszem lisztünk van bQven.
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Ha az elQrejelzés pontos, várhatóan a pihenQidQmben kell felkelnem takváltáshoz, de már megszoktam,
hogy mindig ekkor van esemény, ezért csináltam ezt az Qrségbeosztást, így biztonságosabb.
Poziciónk: Nov.05. UTC:UTC19:00. Lat.:25°29,102’S. Lon.:179°30,097’W. Megtett táv.:113,4tmf.
—–

Hajónapló, 2013.11.07, Új-Zéland felé, 416-ik nap (2013-11-07 17:53)
Azt hiszem lassan már csak az idQsebb korosztály tudja, milyen ”nevezetes” ünnepi dátum a mai. Hogy
röhögés nélkül mindenki végig tudta mondani, a nagy októberi szocialista..., novemberben. Persze,
mielQtt valaki tollat ragadna, tudom, mi a háttere, de talán pont ebben is látszik a nagy kulturális
különbség. E kis kitérQ után vissza a Norvikra. Kicsit csípQs hangulatban vagyok, mert az idQjárás
egyáltalán nem azt hozta, amit az elQrejelzések ígértek. Ahogy lefeküdtem, kelhettem fel reffelni. Azt
gondoltam egy rövid squallról van szó, de ez egész éjszaka tartott, jó döntés volt a grószt egybQl a
kettes reffre húzni. Az esQ, mintha dézsából öntötték volna, a szél 10 és 33 csomó között fújt, néha
úgy éreztem egyszerre több irányból. KettQig kb. egy órát aludtam tíz részletben. Ekkor vettem át az
Qrséget két óra totális felhQszakadásban, 25-30 csomós szélben. Mondanom se kell semmit nem láttam,
csak a tájolót és a mqszereket. A jenky is reffen volt, de így is egy alkalommal 9.4 csomós pillanatnyi
sebességgel száguldottunk az éjszakában. A radar képernyQrQl nem akartak eltqnni a zivatarfelhQk, olyan
volt, mint egy videó játék, ahogy próbált a Norvik menekülni, de a felhQk mindig újra körbezártak.
Közben folyamatosan villámlott, nem tudtam kiverni a fejembQl a múlt évi horvátországi vihart, ahol
az iskolahajó mqszerei tönkrementek egy villámcsapás miatt. A Norvik ugyanebben a viharban nem
messze horgonyzott, én pedig a kompon ültem haza tartva. Bár állítólag nem sokat segít, az antennákat
kihúztam és a vésztartalék Garmin plottert, sat telefont, gps-es kézi rádiót a hajófenékbe tettem, távol a
kábelektQl. A Norvik acél hajó, ez több védelmet jelent villámcsapás esetén, mint egy mqanyag hajótest,
de nem szeretném kipróbálni. Reggel nyolcra a szél lecsendesedett, én bQrig ázva átadtam az Qrséget
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elQször csak a pilotnak, mert Dávid reggelit készített. A Helly Hansen vitorlásruha nagyon nem azt
hozta, amit elvárna az ember, totál átázott, pedig a top alatti típust hordom. Nem valószínq, hogy a
következQ utamra is ezt a márkát választom. A reggelit, ugye ez nálam inkább vacsora, lezártam egy rum
koktéllal és elmentem aludni. Két óra múlva a csörlQk kerepelésére ébredtem, Dávid takkot váltott, de
szerintem elsiette, így visszaálltunk az eredeti bal csapásra és most nyugatnak tartunk. A szélnek is ide
kell befordulni, ekkor újabb csapásváltás következik. Ez az Új-Zélandra menet valóban dolgos kezd lenni.
Ebédre a tegnapi paprikás krumpli volt, meglepQdve tapasztaltam a szedésnél, hogy csak egy virsli van.

Én hatot fQztem, eddig egyet ettem, kiszedtem a maradékot magamnak. Dávid meglepQdve konstatálta,
nincs több virsli. Kis eszmefuttatást tartottam a készletek igazságos elosztásáról, a szokásos javaslatom,
rizsbQl mindenki annyit eszik, amennyit akar, de a többit egyenlQen osztjuk el. Szerencsére a hqtQben van
még néhány szál a virslibQl, ezt hozzáfQztük a többihez. Számomra nem volt lényeges, jut-e több virsli,
de megragadtam az alkalmat, hogy a fiatalembernek rávilágítsak ezekre a részletekre. Én szeretem úgy
beosztani a készleteket, hogy az utolsó nap is legyen mit tenni az asztalra és nagyon nehezen viselem a
falánkságot, amikor valaki addig eszik, amíg van. Ennél csak a restség (lustaság) nehezebben emészthetQ
nálam. Szerencsére Dávid egy kellemes modorú fiatalember és ezeket az intelmeimet szó nélkül elfogadja,
igaz én is figyelembe veszem az Q véleményét. Délutánra a Nap is kisütött, így van lehetQség ruhaszárításra
és a napelemek is szépen dolgoznak. Ez a napelem-szélgenerátor kombináció a trópusokon nagyon bevált,
szinte az összes energiaszükségletünket fedezi, ami azért nem kevés. A barométer folyamatosan emelkedik,
remélem meghozza a jó idQt. Estig kellemes idQben vitorláztunk, de sajnos rossz irányba, a rottánkra
kicsit hegyes szögben, visszafelé nyugatnak. Ez nem a legkellemesebb dolog, de várjuk a szél nyugatra
fordulását és akkor délkeleti lesz az irányunk. A napsütés estig kitartott, mindent meg tudtunk szárítani
és az aksik is 100 %-on vannak. Remélem nem most kell motoroznunk.
És végül átléptük az elméleti dátumvonalat délután, egy év után a Norvik megint a keleti féltekén hajózik!
Pozicionk:Nov.07.UTC.05:10.Lat.:27°41,74’S.Lon.:179°48,84’W. Megtett táv.:133,6tmf.

c 2013 www.norvikinfo.com

705

BlogBook

4.11. November

Hajónapló, 2013.11.08, Új-Zéland felé, 417-ik nap (2013-11-08 17:20)
Az éjszaka egyetlen eredménye, hogy mindketten jól aludtunk. A két órás Qrségváltásra kezdett a szél
nyugatra fordulni, így míg én felöltöztem és megittam a hajnali tejes kávémat reggeli helyett, Dávid
megcsinálta a tak váltást. A szél egyre inkább a várt nyugati irányba fordult, de sajnos egyre csökkent.
Úgy látszik egyszerre nem lehet minden optimális. Óránként gondoltam leszedem a vásznakat, de reggelig
kitartott a türelmem. Dávid nyolckor kelt, ekkor mintegy varázsütésre megjött a várva várt szél. Épp
ideje volt, mert a hajóidQ szerint nyolc órás adatrögzítésnél kiderült, több szempontból is negatív csúcsot
futottunk tegnap. A 24 órás két way pont közötti távolság 45,4 tmf, ráadásul északabbra vagyunk,
mint tegnap, tehát visszafelé haladtunk. Persze a napi levitorlázott teljesítményünk jóval több, de az
eredmény siralmas. Remélem az a taktikánk beválik, hogy nyugatra tartottunk. A nap még két technikai
meglepetést hozott, az egyik, hogy az air mail levelezQ program kissé megbolondult, érzésem szerint, mert
egy alkalommal a kapcsolótáblán mellényúltam a gombnak és véletlenül direktben lekapcsoltam a hajó
számítógépet. Bosszúból a program el akart küldeni vagy húsz régi levelet, ráadásul az idQrendi sorrendet
is összekeverte. Ezzel elszórakoztam egy darabig, mire rendbe tettem, de azóta mqködik rendesen. A
másik, kellemesebb meglepetés, hogy a log életében talán elQször közel pontosan mér, így innentQl jegyzem
ezeket az adatokat is. A log a hajó vízhez képesti sebességét és az ebbQl képezett megtett utat méri.
A szél viszont úgy látszik most nem hagy cserben minket tízkor már 20 csomóval fújt, így a jenkyt
reffelnünk kellett. A Nap ragyogóan süt, az egész délelQttöt a kokpitban töltöttem, élvezve a száguldást.
Hatvan fok látszólagos szélre vitorlázunk reggel óta hat csomó fölötti átlaggal. A harminc tonna acél
kellemesen viselkedik, a szalonban csend van, a kinti eseményekrQl csak egy-egy nagyobb hullámra futás
okozta csobbanásból lehet következtetni, semmi sem nyekereg, a hullámokba csapódásról csak a hangja
árulkodik, semmi remegés. A konyha ablak idQnként víz alatt van, ami azt jelenti, a hablécig jár a víz .A
tele lábost biztonságként levettem a tqzhelyrQl, és betettem a mosogatóba, nem szeretnék soron kívül
konyhát takarítani. A tegnapi csúfos eredményünk miatt kissé késésben vagyunk a tervezettQl, ezt mintha
a Norvik is érezné, nagyon siet.
Poziciónk: Nov,07. UTC:19:00. Lat.:27°49,8’S. Lon.:179°20,8’E. Megtett táv.:45,4tmf.

Hajónapló, 2013.11.09, Új-Zéland felé, 418-ik nap (2013-11-09 06:28)
Ma éjszaka az én Qrségem volt a szerencsésebb. Fél kettQkor arra ébredtem, hogy csúszom az ágy végébe,az én ágyam a hajó hossztengelyére keresztben van- és kint kerepelnek a csörlQk. Egy jó nagy squall sok
esQvel, 30 csomós befújásokkal. Dávid a jenkyt teljesen betekerte, csak a jib és a grósz maradt elsQ reffen.
A zivatar fél óra múltával el is ment, mire átvettem az Qrséget, Dávid már vissza is engedte a jenkyt és
az esQ is gyorsan felszáradt a padokról az erQs szélben. Egész éjjel 18-20 csomós széllel száguldottunk,
a rohanó víz zúgását csak az idQnként vízbe csapódó hajótest csobbanása nyomta el. Nagyon szilaj
menet volt, rendkívül élvezetes. A radar már jó néhány megázástól megmentett, mivel a képernyQn jól
nyomon követhetQek a zivatarfelhQk és, ha nem túl nagy, sokszor sikerül egész kis manQverrel kikerülni,
mint most is. Összesen egy röpke zápor ért el. Azért a becsapódó hullámok gondoskodtak róla, nehogy
száraz maradjak, de a jó teljesítmény kárpótolt. Az éjszakai átlagunk 6,5 csomó volt, a napi teljesítmény
136,3tmf. A trópusokról nagyon gyors itt az átmenet, a tenger már csak 16°C-os, éjjel a levegQ 12°C alá
süllyedt, a hajóban is csak 20°C volt reggel. Viszont ragyogó napsütéses reggelünk van, az égbolton a
bárányfelhQk az otthoni eget idézik. Persze az idQjárás is ugyanolyan szeszélyes, mint az otthoni április.
A szél folyamatosan változik, rengeteg a zivatar és óriási viharok is kialakulhatnak az ütközési zónákban.
Egy ilyennek a kialakulása várható 12.-én, de a pontos helyét még nem lehet tudni, de nagyon szeretném
elkerülni. Most D-Ny-i szelünk van, ez estig várhatóan befordul délnek, akkor nyugat felé vesszük az
irányt, amennyire lehet délfelé. Sajnos késQbb totál szembeszél várható, hát ezek nem a legjobb kilátások,
de hát ez nem egy könnyq szakasz. A halfogással nincs szerencsénk, lehet a körülöttünk keringQ albatrosz
az utolsót is kihalászta elQlünk, így reggelire már a stratégiai konzervkészletet kellet megnyitnom. A
szél nem nagyon akar befordulni, pont onnan fúj, ahová tartanánk, nemsokára megint a nyugati féltekén
leszünk. A szerdai megérkezéssel kapcsolatban egyre szkeptikusabb vagyok, ahhoz nagyon jó keletis szél
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kellene.
Poziciónk: nov.08.UTC:19:00. Lat.:30°06,61’S. Lon.:179°16,27’E. Megtett táv.:136.3tmf.

Hajónapló, 2013.11.10, Új-Zéland felé, 419-ik nap (2013-11-10 06:30)
A szél nem fordult be, este újból átléptük a dátumvonalat, így a reggeli pozíció rögzítés után motort
indítottam, beszedtem az orrvitorlákat, csak a grószt hagytam fenn elsQ reffen és nyugatnak fordítottam
a Norvik orrát. Így motorlázva tudunk kicsit délnek tartani, nem szeretném megint északabbra jelölni
a holnap reggeli pozíciónkat. Az esti grib file-on is látható már az az Új-Zélandtól keletre kialakuló
vihar, ami kedden tetQzik és pont belemennénk, ha nem változtatunk irányt. Ezt erQsítette meg J.Tomi
barátom is, így könnyebb volt a döntés a motorozás mellett. Bízom benne, hogy lesz még egy szép
vitorlázó szakasz befejezésül, mert a mostani szembeszeles menet eléggé rázós. A tegnapi teljesítményünk
elfogadható lenne, ha az irány is jó lett volna, gyakorlatilag párhuzamosan haladtunk NZ észak-keleti
partvonalával, de 15-20 mérföld eltéréssel a tervezett rottán vagyunk. Az éjszaka a tegnapihoz hasonló
volt, de minden hQmérséklet érték egy fokkal alacsonyabb. A nappalok érezhetQen egyre hosszabbak,köszönhetQen, hogy délnek tartunk, ráadásul az itteni nyárba - az éjszaka rovására, este fél kilenckor volt
a navigációs szürkület és hajnali ötkor már pirkadt. A harsogó napkeltét egy gyors zápor követte, óriási
szivárványkaput rajzolva. A hullámok viszont kellemetlenül megnQttek, ráadásul folyamatosan préselnünk
kell, így is mindig lecsúszunk kicsit a rottán. Ma kaptam részleteket Gézáék (Rotorman) naplójából,
nekik kellemesebb az útjuk, fQleg ami a hQmérsékletet illeti. A Minerva kitérQt az idQveszteség ellenére
se bánom, mert kíváncsi voltam rá és jó volt a társaság is, nem kellett lelakatolni a dingit (ez vicc lenne).
Másfél óra motorlázás után átálltunk a sokkal kellemesebb vitorlázó üzemmódra, meglátjuk, meddig
mqködik. Az energia mérlegünk olyannyira pozitív, hogy adnék el áramot, ha lenne vevQ. Az éjszakai
fogyasztás nagy részét biztosította a szélgenerátor, bizonyítékként, hogy itt bizony van szél. Reggel
az akkubank 95 %-on volt (-65Ah), pedig a teljes navigáció megy, plusz a radar és az autopilot, az
éjszakai világítás, egy hqtQ és a navigációs fények. Ezenkívül minden nap kb. két órát használom a
rövidhullámú rádiót, ami nagy fogyasztó, viszont az új pilot motor meglepQen keveset fogyaszt, nagyon
erQs és a kettes fokozatban használva is pontosan viszi a hajót. Az összes lámpám a deck reflektor és a
motoros fény kivételével, led. Az egész napi idQjárásra a veri az ördög a feleségét mondás volt jellemzQ,
sütött a Nap és esett az esQ. A squall-ek egymást követték, háromkor egy egész csapat, azt hittem sose
lesz vége. 26 csomós alapszél 30-32 csomós befújásokkal. A nagyobb baj, hogy ezek a szélerQsödések a
szelet befordítják nyugatra, így megint észak felé csúszunk. Dávid délelQtt kicserélte a csalit és a horgot,
hátha több szerencsénk lesz. A pilot hónapok óta hibátlanul mqködik, ezért ma nagykorúsítottam és
elneveztem Robinak. Olyannyira felbátorodtam, hogy a belsQ pilot vezérlQt is bekapcsoltam és tegnap
óta a kényelmes bQrfotelomból csak a gombokat nyomogatom a szél függvényében. Milyen más is ez,
mint másfél-két éve a Földközi tengeren hasonló idQben való tapogatózás. Azt hiszem, nagyon kezdünk
összeszokni a Norvikkal. A franciák szerint a három éves hajó van készen, a Norvik jövQre lesz három.
Ötkor lett egy kis szünet a zivatarokban, kimentem körülnézni és alig hittem a szememnek, kapásunk volt.
Épp idQben kaptam el a ”cájgot”, hogy ne vigye el a hal. Dávid mindent összekészített és egy gyönyörq
négy kilós tunát húztunk ki. Dávid fél óra alatt leszedte a húsát, közben a hajó 7,5 csomóval száguldott
27 csomós szélben, hegynyi hullámokban. Fél hatkor jött az ujabb squall, addigra minden el lett takarítva,
a nyugalmasabb vacsora készítés érdekében a jenkyt bevettük, a grósz mellet csak a jib van kint. A mai
vacsora, ízes palacsinta lesz, már készül.
Poz.:nov10. UTC 6.00. Lat: 31°33,824’S. Lon.: 179°43,035’E.

Hajónapló, 2013.11.11, Új-Zéland felé, 420-ik nap (2013-11-11 17:54)
Éjszakára mérséklQdtek a hullámok, szerencsére egyenletesebbekké váltak és a szél szinte egy két csomó
ingadozással húsz csomóval fújt folyamatosan. Az ég beborult, tök sötétben rohantunk. Minden ideális lett
volna, kivéve az irányt, így megint északnak tartunk. Néha olyan érzésem van sose érünk Új-Zélandra.
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Nincs jó kedvem, pedig az idQ ragyogó, de a teljesítményünk katasztrofális. DélelQtt kitöltöttük a
bejelentkezéshez a vámnyilatkozatokat, szerencse, hogy van nyomtató a hajón, mert Dávid minden
második sort elrontott, újra kellett nyomtatni pár lapot. Délutánra a szél kissé csökkent, de sajnos
visszatértek a kaotikus hegyes hullámok is, nem kellemes a menet, nem tudom eldönteni érdemes-e motort
indítani, mivel a csökkent szél is 16-18 csomó, de a mostani irányunkkal Új-Kaledóniában kötünk ki. Ha
a szél nem csökken jobban, este hétig várok, akkor töltöm le az új gribet, ha hasonló, mint a tegnapi,
akkor éjjel motorozunk. Postázás elQtti óra, kaptunk egy kis frissülést 22 csomós szél , kis hullámok, kissé
jobb irány, nagyon élvezem. Kicsit nosztalgiázom, lassan vége a földkerülés elsQ szakasznak, Új-Zéland
csak egy megálló.
A pozíciónk: UTC:nov.11. 05:30. Lat.:30°53,7’. Lon.:177°58’E.

Hajónapló, 2013.11.12, Új-Zéland felé, 421-ik nap (2013-11-12 18:27)
Éjjel kettQkor, mikor átvettem az Qrséget a Tejút ragyogott felettünk. A szél az elQrejelzésnek megfelelQen
kezdett befordulni, így most már nyugatnak tartunk és egy kicsit délnek. Aztán lassan beborult az ég,
de a szél egyenletesen fújt 16 csomóval, csak reggel jött egy squall. Ez tovább fordította a szelet, most
már DK-i,így lassan mi is irányra tudunk vitorlázni. Sajnos nyugatabbra és északabbra vagyunk, mint
kellene, valószínq az utolsó szakaszon gyenge szembeszélben fogunk motorozni. Kaptam egy kedves levelet
ThierrytQl és Nathalie-tól, velük Dominikán ismerkedtünk meg, mikor Kati is kint volt és utána engem
vendégül láttak szép gadaloupe-i otthonukban, mikor a Brit Virgin Islands-ról jöttem vissza szólóban.
Thierry azt írta, örül, hogy megvalósítottam az álmát (Polinézia, Cook-island, Tonga, Új-Zéland) és
érdeklQdtek a további terveimrQl. Nagyon kedves vendéglátók voltak, a Nathalie-tQl kapott provance-i
levendulával töltött kis párnácska a mai napig frissíti a levegQt a szalonban, a ThierrytQl kapott rum sajnos
elfogyott. Remélem még fogunk találkozni, addigra a kis Killián is lehet iskolás lesz. A hátralévQ szakaszra
minden elQrejelzés (Bob Mc Davitt, J.Tomi, Grib) kedvezQ idQt jósol és a barométer is folyamatosan
emelkedik, de tudjuk, hátradQlni csak akkor szabad, ha minden kikötQ kötelet megkötöttünk. Közben
Gézáéktól (Rotorman) is kaptam mailt, befutottak Opuaba, remélem rövidesen találkozunk. Szerencsénk
volt a halfogással,mert ha nem sikerül, most kénytelenek lennénk konzervet enni, így viszont a maradék
krumplit, hagymát is megsütöttük hozzá, remélem minél kevesebb dolgunk végzi a vámon. Alkohol biztos
nem, mert összesen két doboz sörünk van, addig azt is megisszuk. Rádiózás elQtt megcsináltuk a kettes
reffet, idQben, öt perc múlva megjött a szélerQsödés. Lehet az éjszaka nem lesz olyan nyugodt, mint a
tegnapi.
Pozicionk:nov.11.UTC:19:00.Lat.:30°48,16’S.Lon.:176°53,2’E.Megtett táv.:96,4tmf.
Ennél ugye sokkal többet vitorláztunk a szél fordulásának megfelelQen egy meredek parabola íven.

Hajónapló, 2013.11.13, Új-Zéland felé, 422-ik nap (2013-11-14 18:47)
Mint, általában, a szél erQsebb lett a vártnál, 27-28 csomós alapszél, a maximális befúvás 37 csomó.
Vitorlázat: grósz második reff, jib. A tenger állapota a Douglas skála szerint 5-ös, idQnként 6-os, ami
a közelünkben dúló viharnak köszönhetQ. A Norvik derekasan helytállt, olyan élesen mentünk, ahogy
csak lehetett, de a pilot kifogástalanul kezelte az elég vad hullámokat, a hajó egyszer sem fordult ki,
nem futott fel szélnek, csak hát az alvás volt kicsit problémás. A kormányra az utóbbi hónapokban
meglehetQsen sokat költöttem, de ha hosszú távon így fog mqködni, azt mondom, megérte. Hajnalra
kissé csendesedett a szél és mire a Nap is kisütött a hullámok is cseppet szelídültek. Azért egy-egy
hullámvölgybe csapódáskor az orrkorlát nem látszik ki a tajtékból. A szélerQsségre jellemzQ, hogy éjjel
le kellett kapcsolnom a szélgenerátort, mert túltöltötte az aksikat és most délután is csak a felsQ három
napelem üzemel, az oldalsókat ki sem hajtottam és persze a Lisa is pihen. Délután megpróbáltam
korábban letölteni a gribet, hát ez nem sikerült, mert olyan lassú volt az adatátvitel, hogy elfogyott az
idQlimitem. A Pactor modemnél öntörvényqbb, kiszámíthatatlanabb mqködésq szerkezet nincs a hajón,
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de hát mondhatni nélkülözhetetlen a kapcsolattartásban, az idQjárás elQrejelzések vétele pedig az egyik
legfontosabb biztonsági kérdés. Mqködésére jellemzQ, hogy eddig a leggyorsabb átviteli sebessége közel
tízezer bytes/min, ugyanaznap nem röstellt 79 bytes/min sebességgel dolgozni.

Ma megettük az utolsó két tojást, délután pedig felvágtuk a Tongán ajándékba kapott óriás görögdinnyét.
Nagyon ízletes, holnap meg kell ennünk az egészet, mert Új-Zélandra semmilyen friss élelmiszer nem vihetQ
be. Na a mi spórolós bevásárlásunknak köszönhetQen, nálunk már csak egy vörös hagyma van. Konzerv
kaja és tészta (B.István barátomnak köszönhetQen), még mindig van egy hónapra való. Whangerei
bejáratától 180 tmf-re vagyunk,remélem péntek délután még be tudunk jelentkezni, de szerintem legjobb
esetben a szombat reggeli dagállyal jutunk fel a folyón a városi marinába. Sajnos a szél déliesedésével
egyre inkább csúszunk nyugatra, így a megteendQ távolság több lesz, jó esetben szélcsendben motorozva.
Géza barátom mondása, a hajózásban az a szép, sosem tudhatod, mit hoz a holnap. A naplót ugyan nem
tudtam elküldeni, de már lezártam, megvacsoráztam és a lefekvés elQtti utolsó ellenQrzéskor észrevettem,
hogy a pilot motor a tengelye körül mozog a felfogató pajzslemezén. Azonnal szóltam Dávidnak, vegye
kézbe a kormányt, én pedig bemásztam a kormánytérbe (a tér inkább egy kis lyuk) és kiszereltem a
motort. Ez nem a legkellemesebb mqvelet egy menetben levQ, billegQ hajón,ahol a kormánykarok a
maradék kis helyen kaszálják a lábadat. A pajzslemezen négy csavar tartja a kuplungot, amire a motor
van szerelve. Ezek közül az egyik már kiesett, a másik három is a legjobb úton haladt efelé. Ez nem a Jefa
hibája volt, mivel ez a régi kuplung, amire az új , tartaléknak szánt motort szereltük. Amikor az elQzQ
pilot motor elromlott, darabokra szedtük és valószínqleg nem húztuk meg eléggé ezeket a csavarokat és
ez most komoly kárt okozott volna, ha nem veszem észre idQben. Mire mindent visszaszereltem, rendesen
benne voltunk az éjszakában, így az Qrségváltást hajnali háromra toltam, Dávid úgyis mindig tovább
alszik reggel, nagyobb az alvásigénye, ami nem szerencsés tulajdonság, különösen egy hajósnál. Engem
viszont most nem kellett altatni.
Pozicionk:nov.12.UTC:19:00.Lat.:32°16,1’S.Lon.:175°39,8’E.Megtett táv.:107,7tmf.

Hajónapló, 2013.11.14, Új-Zéland felé, 423-ik nap (2013-11-14 18:51)
Ma van Viktor fiam születésnapja, Isten éltesse. Remélem hét végén tudunk beszélni Skype-on. Másik
évforduló, ma egy éve indultam el három hajóstársammal Las Palmaspól az Atlanti óceán átszelésére.
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Milyen izgalmas pillanatok voltak és még utána mennyi izgalom jött. Az egyik hajóstársam azt írta
egyszer, az élet sokkal érdekesebb annál, hogy egy hajón töltse és kiszállt a közös vitorlázásból. Hát most
így visszatekintve az elmúlt idQszakra, kíváncsi lennék, kinek mekkora batyut kellene cipelni, ha az elmúlt
másfél év élményeit zsákba tennénk. Egy biztos, nekem nagy megnyugvást jelent, hogy az eddigi utam
sikerült és remélem a folytatás is hasonló lesz. Köszönöm azoknak, akik segítettek ennek a kalandnak a
megvalósulásában és persze most nehogy hátradQljenek, a további segítségükre is igényt tartok. Kezd
búcsú jellege lenni az írásomnak, pedig még nem búcsúzom, egyenlQre el kell érnünk Új-Zélandra és a
következQ hetekben szeretnék általános karbantartást végezni a Norvikon és remélem lesz néhány kellemes
szárazföldi kalandom is.
Háromkor ébresztett Dávid, olyan mélyen aludtam, hogy nem tudtam hol vagyok. Ez is ritkán esik meg
velem, de nagyon nagy volt az alváshiány, sokat bepótoltam pár óra alatt. A szél egyre déliesebb, és tovább
csökkent, így fél négykor motort indítottam és Whangerei felé fordítottam a Norvikot. Valószínqleg innen
motorozva tesszük meg a hátralevQ utat.

A hullámzás is jelentQsen csökkent, de azért a nagyobbak még most is két méter körül vannak, meglehetQsen billegQs a menet, a reggelinél elszállt a maradék két palacsinta a tányérral együtt, de szerencsére
nem tört össze.
710

c 2013 www.norvikinfo.com

4.11. November

BlogBook

Ezek a pyrex tányérok nagyon strapabíróak.
A mai nap eseménye, hogy sikerült a Rotor vitorlással, pontosabban Gézával beszélnem a rövidhullámú
rádión, már napok óta próbálkozunk, most sikerült. Kristálytiszta volt a vétel, Q is nagyon jól hallott
engem.
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Mindketten nagyon fel vagyunk dobva, rádióban igen rég hallottunk magyar szót és a régóta tervezett
találkozó is rövidesen összejön. Gondolom akik belehallgattak a beszélgetésünkbe, találgathatták, milyen
nyelv ez. Közben a VHF rádión is bejött egy beszélgetés foszlány, már nem csak a madarak jelzik,
rövidesen megérkezünk, közel a part. Megnéztem a térképen, valóban közel, mintegy 45 tmf és a
Whangarei bejárat is csak 80 tmf-re van. Megvallom, van bennem egy kis elégedettséggel vegyített
türelmetlenség,lassan ideje lesz egy kis számvetésnek, összeszámolnom a teljesített mérföldeket és egy kis
pihenQ után tervezni az újabb szakaszt.
Poziciónk :nov.13. UTC:19:00. Lat.:33°51,3’S. Lon.:174°48,7’E. Megtett táv.:104,4tmf.

Hajónapló, 2013.11.15, Új-Zéland, 424-ik nap (2013-11-15 18:40)

Tegnap este az SSB rádió remekelt, nemcsak Gézával tudtam beszélni, de a 6215 kHz-en a Taupo Maritime
Rádionál is be tudtuk jelenteni a várható érkezésünket. Az operátor azonnal jelentkezett, megkérdezte
a pozíciónkat, az irányt és a sebességet. Gondolom leellenQrizte helyesen becsültük-e meg a várható
érkezést. Ezután a Pactor is remekelt, így olvasható volt a hajónapló.
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Mikor átvettem a szokásos kutya Qrségemet, a tenger nagyon megszelídült, a szél szinte elállt, csendben
motoroztunk. Nagyon kicsi volt a hajóforgalom, volt lehetQség a meditálásra. A Hold négy órakor átadta
rövid idQre a helyét a csillagos égboltnak.
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Ötkor már a navigációs szürkületben haladtunk el port side a két jellegzetes sziklaszirt mellett, mintegy
két mérfölddel. Dávid kilenc után ébredt, legalább Q kialudta magát. Whangereiben a bejelentkezés
és vámvizsgálat a Marsden Cove Marinában van. Ez egy érdekes szitu, mivel a Norvikkal még soha
nem mentem a szárazföldön. Persze most se, de a Navionics térkép ezt jelezte. Ez a Marina egy mega
beruházás, kitqnQen megépített házakkal, saját pontonnal, a semmi közepén, tipikusan az a hely ahol sose
vennék ingatlant. TizenkettQ elQtt kikötöttünk a vám mólón, szqk egy órán belül elQször a karanténos
hölgy jött meg, majd a vámos ,egyben immigration. Az egész procedura nagyon alapos és korrekt
volt. A kevés friss árunkat elvették, a fokhagymát és fQleg a zsírt sajnáltam. Fél kettQkor végeztünk,
viszont a dagály csak este hétkor lesz, de a marina office ötkor bezár, az elQtte levQ hidat csak négyig
nyitják ki, utána csak fél hat után. Norbert fiam rendelte a marinát és az ár-apály adatoknak is utána
nézett. Információi szerint a folyó felsQ medre ki van mélyítve, így kicsit kockáztatva, de az apály után
másfél órával elindultunk felfelé a folyón. A hidat öt perccel értük el elQbb, mikor még kinyitják és
innentQl birtokon belül voltunk. Kicsit izgalmas volt a menet, a legkisebb mélység 20 cm volt a hajó
alatt. A marina a városközpontban van, nincs lakat, security, csak kellemes környezet. Kaptunk egy
tájékoztatót, holnap ráérünk bejelentkezni. A marina mellet van egy bevásárló központ, kicsit javítottunk
a készleteinken, ma ünneplünk, van mit!

Vasali József (2013-11-16 05:16:03)
Szia Tamás. Teljes szívembQl gratulálok neked, nektek. Érezzétek magatokat jól.

Hajónapló, 2013.11.16, Új-Zéland, 425-ik nap (2013-11-16 07:25)
Régen aludtam ilyen nagyot. Vacsorára új-zélandi bárányt készítettünk, nem volt nehéz, a marketben
készen vettük mézzel dresszírozva. Mint ma kiderült a vacsorához Ausztrál bort ittam , finom volt és
kellemes álmot adott. Reggel mosás, majd újra mosás.
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Az idQ nagyon kellemes, kicsit hqvös, ez Dávidnak hideg, én nagyon jól érzem magam. Nyitott ablaknál
alszom, a min. hQmérséklet éjjel 8,7°C volt, bent 17°C. Az illatok az otthoniakat idézik. Kihasználom a
gyenge szelet, elQször a genakkert húztam fel szárítani, utána a jenky és a jib következett.

Volt nézQközönség, az új-zélandiak nagyon barátságosak, szinte mindenkinek van pár kedves szava, arról
nem is beszélve, hogy MINDENKI KÖSZÖN. Délutánra lett netem, elQször Gézáékat hívtam. Nagy
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örömömre Whangereibe vitorláznak, holnap este érkeznek, nagyon várom Qket. A Town Basin Marina
olyan, amit a leginkább szeretek. Nem egy zárt getto, bezárt kapukkal kódokkal és sok biztonsági Qrrel,
hanem a város lüktetQ szívének szerves része, ugyanakkor minden szolgáltatás rendelkezésre áll. Sokszor
eszembe jutottak utam során Gubi szavai, mikor elQadást tartott a Yacht akadémián az Atlanti-óceán
átkelésrQl a Rotor vitorlással. Záró szavai voltak, hogy az út tanulsága, a Föld kicsi, karnyújtásnyira
vannak a távolságok. Én most innen Föld másik felérQl üzenem, igaza volt, glóbuszunk kicsi, csak az
életünk rövid.

Helyi infók. Bejelentkeztem a marinába. A hajóknál a teljes hosszt kell megadni, érdekesség az elektromos
csatlakozás, bár nekem egy hibátlan, alig használt Victron csatlakozó kábelem van, a helyi cégnek kell
tanúsítványt adni, hogy ez biztonságos. ElQzetes infók szerint ez 20 dollár és a tanúsítvány egy évig
érvényes. Még egy érv a napelemek mellett, de most szeretném az aksikat ”fullra” tölteni, ez már elég
régen történt meg. Ehhez parti áram kell, hogy ne csak puffer üzemben töltQdjenek az aksik, hanem
leválasztva a fogyasztókról teljesen fel legyenek töltve. Napközben megszárítottuk a vitorlákat, este
összecsomagoltuk Qket, itt nagyon jó lehetQségek vannak erre, nagy fapallókkal borított terület.
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JellemzQ, hogy a vitorla hajtogatás közben azonnal kaptunk segítséget a járókelQktQl. Remélem holnap is
hasonlóan jó idQ lesz, akkor alaposan lemosom a Norvikot, nem piszkos, csak sóval pácolt, szinte mint én.

Domjan Laszlo (2013-11-16 11:39:48)
Tisztelt Kapitány Úr! Gratulálok, ez komoly teljesítmény volt. Üdvözlettel Domján László

Hajónapló, 2013.11.17, Új-Zéland, 426-ik nap (2013-11-17 10:57)

DélelQtt a skót dudások koncertjét élveztük.
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A vasárnap itt is hasonlóan csendes, mint megszoktuk utunk során. Gézáékat várom, már az öböl
bejáratánál horgonyoznak. Kis vacsora bevásárlás után, már rádión is tudtunk beszélni és pár perc múlva
a Rotor a kikötQ bejáratnál volt. Gézáék finom pezsgQvel és hazai pálinkával fogadtak minket, a vacsora
nálunk volt, kagyló fehér borral fqszeres mártásban. A beszélgetésnek, sztoriknak ,csak a késQ éjszakai
fáradtság szabott határt. Holnap munka nap, ideje lefeküdnöm.

Hajónapló, 2013.11.18, Új-Zéland, 427-ik nap (2013-11-19 19:15)
Dávid ma nem utazott el, majd holnap reggel, de nem délre, hanem északra, Opuába, újra felbukkant
Susi, találkozni akar vele. Utoljára a Minerva reefen futottunk össze, immár Marquesas óta nem tudom
hányadszor. Remélem, holnap tényleg elutazik, mert a tervezett programjaimban inkább fenntart, mint
segít, jobban szeretném egyedül csinálni a dolgaimat, mert az ellenQrzés több energia, mint amennyi idQ
alatt megcsinálok valamit. A legegyszerqbb dolgok sem a kedvem szerint vannak, pl. a takarítás. Amire
Q azt mondja kész, én úgy gondolom félkész.
Ma elvittem a csatlakozó kábelt a szakszervizbe bevizsgáltatni. ElQtte összeraktam a bringát, de mint
kiderült a marinában is lehet bérelni, napi egy dollárért. A szerviz, egyben hajósbolt, kb. három
kilométerre van, nagyon élveztem a rengeteg üzletet útközben. Mindenki rendkívül barátságos, sokszor
a legegyszerqbb dolgokat sem értem, annyira meglepQ, pl. tegnap a fiatal pénztáros lány megkérdezte,
hogy vagyok. Tudom, hogy ez itt természetes, de otthon mikor történik ez meg? A kábelszervizben
is mindenki érdeklQdött, mikor mondtam Magyarországról jöttem, az eladó hölgy mondta az anyukája
szintén magyar, de Q nem tud magyarul. Visszafelé csináltam egy kis bevásárlást, most nem felejtettem
el a buborékos vizet és hosszas keresgélés után meg is találtam, így délután már kellemesen fröccsözöm.
Este Gézáékhoz vagyunk hivatalosak barbecue-ra, holnap én szeretnék remekelni, vettem rákot. Gézáék
hajója, a Rotor nagyon szép állapotban van, látszik rajta a folyamatos, szakszerq gondoskodás. Remélem
a következQ napokban a Norvik is megszépül kívül, belül. Napok óta írom az elvégzendQ feladatok listáját,
egyre hosszabb, de nem vészes.
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Hajónapló, 2013.11.19, Új-Zéland, 428-ik nap (2013-11-19 19:31)
Gézáéknál a barbecue nagyon jól sikerült, az idQ is kellemes volt a kinti vacsorához. Dávid programja is
változott, mégse ma utazik el, csak holnap, mert Susi ma érkezik Whangereibe az óriás katamaránnal,
ahol crew. Dáviddal ma sikerült elszámolni, két órai számolás után kis barátunk még tévedett 40 dollárt
a saját hasznára, ezen már csak röhögtem. A látszat mennyire csalóka, a bemutatkozás nagyon pozitív
volt. Nagyon szqk a mezsgye a szinpátia és antipátia között, a hajó egy veszélyes terület, mert itt az
összezártság miatt a domináns tulajdonságok sokkal hamarabb elQjönnek, nehezebb sumákolni, mint a
civil életben, ahol mindenki bezárkózhat a saját kuckójába.
Sajnos az idQjárás elQrejelzés a következQ napokra esQt jósol, de remélem lesz pár napos száraz periódus,
hogy a festés javításokat meg tudjam csinálni.
Sok gratuláló üzenetet kaptam az elmúlt napokban, mindenkinek köszönöm. Mostantól van elég normális
netem, így a mail postafiókom is mqködik. Érdekes módon az SSB rádió is remekel, a sok körülöttem
levQ árboc kapcsán, elQször ki se akartam próbálni, de a Pactor az esti órákban nagyon gyors.
Délután átmentem Gézáék hajójába vizitelni, persze leginkább a mqszaki dolgok érdekeltek. Azt már
írtam, a hajójuk milyen szépen rendben van, de szomorú tapasztalat, az eredeti alkatrészek sokkal
tartósabbak voltak, mint a késQbb vásároltak.
Este én voltam a vendéglátó, de Gézáék olyan kedves ajándékkal leptek meg, amire egyrészt nem
számítottam, másik oldalról meg nagyon jólesett a figyelmességük. Házi joghurt készítQ! Vacsorára rákot
készítettem, köretnek krumpli pürét, kicsit izgultam, mert náluk minden nagyon perfekt volt, én se
szerettem volna leégni. Évi szerint finom volt a vacsora, ezt Géza is megerQsítette. Tíz órakor bontottunk
asztalt, mindent elmosogattam, a konyha patyolat tiszta, lezárom a naplót, elküldöm és megpróbálok
még kicsit beszélni a párommal.

Hajónapló, 2013.11.20, Új-Zéland, 429-ik nap (2013-11-24 07:47)
Éjjel nagyon sokáig voltam fenn, így Dávidnak reggel sikerült köszönés nélkül elmennie. Természetesen
a fiúnak voltak pozitív tulajdonságai is, de a negatívumok ezt felülírták, így most kifejezetten
megkönnyebbültem. Ennyit Dávidról. A mai napot sikerült ”ellötyögnöm”, a naplót is most pótlólag
írom.

Hajónapló, 2013.11.21, Új-Zéland, 430-ik nap (2013-11-24 09:43)
Ma újra kezdtem a szakács mesterséget. Volt még egy adag csirkém, azt lesütöttem, hozzá készítettem sült
krumplit Bertrand receptje szerint. Néhány tapasztalat. Rengetegen járnak mezítláb, ez még a trópusok
után is furcsa elQször, mert a környezet inkább Európát idézi. Én BVI-en felejtettem a papucsom a hajón,
mikor Viki elé mentem a reptérre, szerencsére ott se volt probléma, hogy mezítláb megyek be a reptéri
váróba, de ez itt még természetesebb. Gézának is említettem ezt, megerQsítette, sQt, télen öt fokban is
sokan otthon ”felejtik” a cipQt. Másik kicsit negatív tapasztalat, a közlekedés. Életemben sokat és sokfelé
vezettem, szerencsére balesetmentesen, gyorsan fel tudom mérni a vezetési szokásokat. Hát itt a gyalogos
és a biciklis kb. olyan körülményekkel szembesül, mint Szófiában, vagy Ukrajnában. GyalogátkelQt alig
találni, az úton általában futva megyek keresztül, mert senki nem lassít. A bringázás is emiatt kicsit
veszélyes, de nagyon élvezem és szinte minden nap kerekezek. Muszáj formában maradnom, mert az öt
és hét éves unokám a Velencei tavat már körbe biciklizte, természetesen szülQi kísérettel.
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Gézának szóvá is tettem ezeket a tapasztalataimat, nevetve mesélte, az itteni KRESZ-ben a gyalogosokról
szó se esik.

Gézának tartottam egy Norvik bemutatót, megnyugtat, hogy mint hozzáértQnek is tetszett a hajóm. Hol720
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napra igazi dús programot tervezek, a fQ atrakció egy üzemlátogatás lesz, ahová Gézáék hajó szomszédja
hívott meg minket.

Hajónapló, 2013.11.22, Új-Zéland, 431-ik nap (2013-11-24 10:22)

A mai napon annyi minden történt, mint elQtte egy hét alatt.
Reggel a marina recepción kezdtünk, megérdeklQdni a részletek, fizetés, áramhasználat, stb. John-nal
háromnegyed tízre volt megbeszélve a találkozó az üzemlátogatásra. Pontosan indultunk, mert az üzemben
csak a délelQtti pihenQ, reggeli idQben lehet a munkaterületeken vendégeknek tartózkodni.Nos, ebben az
üzemben hajókat gyártanak, nem is akármilyeneket, hanem Deshaw tervezésq alumínium hajókat. Akiket
érdekel, ennek a típuscsaládnak érdemes a neten utána nézni, valóban különleges hajók. John-nak is egy
ilyen húsz méteres hajója van.
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Csak szuperlatívuszokban tudok az élményrQl beszélni, teljesen lenyqgözött az üzem, szerencsére jó
néhány megoldást láttam, amit a Norvikon is alkalmaztunk. Az összes épülQ hajóba bemehettünk,
lehetett fényképezni és videózni.
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Csak tájékoztató adatok az árakról USD nyolc millió volt egy harminc méteres, öt millió egy huszonöt
méteres motoros. Sok típust gyártanak, egész kis alu bocikat is a nagy hajókhoz és a Toyotának szériában
hajó héjat, a deck és berendezés Japánban készül.
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Másfél-két év alatt készül el egy nagyobb hajó, gondolom John az Q hajója építésekor itt gyakori vendég
volt, mert mindenkit ismert és az üzemet is úgy mutatta be, mintha ezer éve itt dolgozna. Az üzemlátogatás
után elmentünk a dokkba, ahol három kész hajó is volt. A hajókat ötven üzemórát próbálják és csak
akkor adják át, ha minden tökéletes. Itt hallottunk egy szomorú történetet, az egyik hajó tulajdonosa
az átadás után nem sokkal súlyosan megbetegedett és el kellett adni a hajót. Drágábban adták el, mint
amennyiért vették, amin nem csodálkozom, mert a legújabb, alap áron öt millió dolláros hajótípusból
már hat elkelt, de még egy se készült el.

Majdnem délben értünk vissza a marinába, a mólón pontosítottuk a délutáni programot, mikor Péter
és Ilona ránk köszönt, akikkel Bora-Borán ismerkedtem meg. Igazi magyar találkozó van. Pk még csak
a megrendelt helyüket jöttek megnézni, biztattuk Qket igyekezzenek vissza Marsden Cove Marinába a
hajójukhoz, hogy még ma átjussanak a nyitható hídon, mert azt szombaton karbantartás miatt nem
nyitják ki.
Délután a tavaszi hajókiemeléshez érdeklQdtük meg a lehetQségeket. Két travel liftes és egy sójás lehetQség
van, mindegyik lényegesen olcsóbb, mint európában bárhol. Ez azért is érdekes, mert általában nyugateurópai az árszint, viszont itt a hajózás nem luxus, hanem nemzeti sport, illetve életforma. Valószínqleg
a sójás helyet fogom választani, bár itt a sója kocsi miatt az idQpontok kötöttebbek .Itt is találkoztam
ismerQssel, egy kanadai hajóssal, aki Tongán volt az egyik szomszédunk, Q már lelkesen csiszolta a hajóját.
Visszafelé bementünk két fa lerakatba, az egyik csak trópusi fákra volt szakosodva. Olyan választék volt,
hogy a hideg futkosott a hátunkon. Egy-két dolgot fogok venni a jövQ héten. Egy hajós boltban vettem
egy speciális rozsdaoldót, a következQ pár napban jó idQ lesz,szerencsére nem jött be az esQ prognózis.
KésQ délutánra Gézával újabb Norvik ismertetést beszéltem meg, de szinte ahogy átjött, megérkeztek
Péterék. Segítettünk nekik a kikötésben és a welcome drinket egy késQ estébe nyúló beszélgetéssel az Q
szép katamaránjukon ittuk meg.
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Hajónapló, 2013.11.23, Új-Zéland, 432-ik nap (2013-11-24 10:27)
A tegnap elmaradt Norvik ismertetQt délután tartottam Gézának. Remélem soha nem lesz rá szükség, de
megnyugtató érzés, hogy egy megbízható hozzáértQ hajós él a közelben, aki probléma esetén tud segíteni.
A vacsora a Rotoron volt, Éva nagyon finom babgulyást készített. Péterék és én is nagyon jól éreztük
magunkat, a szívélyes vendéglátáson felül a magyar szó és estébe nyúló anekdótázás régen megélt
élmény. Gézáék Péterék érkezése miatt elhalasztották az indulásukat hétfQre Aucklandba, én viszont
nem maradtam egyedüli magyar Whangereiben. Péteréken kívül Éviék a szuper-marketben találkoztak
egy itt élQ magyarral, a hajómhoz délelQtt egy szlovén férfi jött beszélgetni, elég rossz véleménnyel volt
az otthoni viszonyokról, de húsz éve itt él. Egy ilyen jellegq utazásnál a politika és a bulvár hírek nagyon
kiesnek, helyette viszont bejön rengeteg gyakorlati információ, amit nemcsak többre értékelek, de sokkal
élvezetesebb is.
—–
At 2013.11.24. 3:10 (utc) our position was 35°43.44’S 174°19.55’E

Hajónapló, 2013.11.24-27, Új-Zéland, 433-436-ik nap (2013-11-27 21:02)
ElQször is elnézést kérek azoktól, akik napi rendszerességgel nézik a naplót, amiért nem jelentkeztem. A
vitorlázás és az ehhez kapcsolódó napi rutin pár hónapig szünetel, most a hajó és a személyes dolgaim
rendezésével telik az idQ. Azért idQnként érdemes ránézni a honlapra, ha nem is vitorlázom, néhány
személyes élményt és utazási tapasztalatot találhattok itt.
Gézáék hétfQn mégsem indultak el Aucklandba, csak csütörtökön fognak, mivel nem találtak helyet
marinában. Vendégük leszek pár napra, a jövQ keddre megvan a buszjegyem is, így továbbra se kell
szárazföldön aludnom, amitQl kicsit izgulok, elég régen volt.
Tegnap a Norvik volt a vendéglátója a magyar csapatnak, kiegészítve John-nal, aki örömömre elfogadta
a meghívásom, így kicsit tudtam viszonozni a Deshaw üzemi látogatást.
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Ilona segített a vacsora készítésben, rengeteg palacsintát sütött, melynek sikerét fokozta, hogy egy rekesz
mélyén találtam Kati házi befQzésq erdei gyümölcs lekvárából, az én toszkán paradicsom levesem is jól
sikerült és a hangulatot helyi borokkal is fokoztuk.
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Nagyon kellemes este volt, John-nal kötöttem egy üzletet is, én bemutatom a Norvikot, Q a Deshaw
hajóját. Persze mutattam a hajóépítésemrQl fotókat és a Bruce Roberts könyvet, amiben pár oldal a
Norvik építésérQl szól. Kiderült, John barátjának a hajója is szerepel a könyvben, a világ valóban kicsi,
vagy én vagyok jó helyen.
Helyi érdekességként egy dolog. Írtam már, hogy a vezetési szokások kicsit eltérnek az Európában
megszokottól, különös tekintettel a gyalogos és biciklis résztvevQkre. Talán ennek ellensúlyozására itt
bringával kötelezQ a sisak használata, amit én nem tudtam, Géza hívta fel rá a figyelmem. Pont indultunk
volna egy kisebb túrára, viszont nekem nem volt sisakom. Szerencsére Q kifigyelte, hogy a mosdóban
napok óta van egy bringás sisak, megkérdeztük a recepciót elvihetjük-e? Így lett sisakom és nem kell
tartanom a rendQröktQl, hogy megbüntetnek, mert amilyen gyengének néz ki, másra nemigen jó.
Ennyit a mostani naplóban, a következQben írok a terveimrQl és természetesen beszámolok a napi
eseményekrQl is.
—–
At 2013.11.27. 8:01 (utc) our position was 35°43.44’S 174°19.55’E

Hajónapló, 2013.11.28, Új-Zéland, Whangarei 437-ik nap (2013-11-28 18:14)
A mai napom elég sikeres volt, na nem a hölgyek körében, hanem a hajókarbantartás projektben. Reggel
takarítással kezdtem, persze nem olyan alaposan, ahogy Kati szokta, de sok zugot kitakarítottam, amit
már el sem várok a crew-tól. Némi skypolás után beleugrottam az eddig halogatott kormány holtjáték
probléma kiderítésébe. Ez nem a legkellemesebb munka, a kormánytérbe a bemenet se egyszerq, ráadásul
nyakig zsíros lettem, de nagyon fontos a probléma megoldása, nem szabad nagy holtjátéknak lenni, mert
tönkremehet a kormány. Szétszedtem az egész rendszert, régen találkoztam vele és egy apró dolog okozta a
hibát, remélem többet nem fordul elQ, de figyelni fogok rá. Ez nagy megkönnyebbülés volt, megkoronázta
a napot. Gyors ebéd után elbringáztam a Norsand marinába, lefoglaltam a tavaszi hajókiemelést.

Találkoztam Péterékkel, Qk tegnap emeltették ki a hajójukat és ma már teljes gQzzel csiszolták. Visszafelé
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szembe szelem volt, mint vitorlázó, ezt odafelé már felmértem, meg kellett küzdeni a kilométerekért.
Különben a marinában azonnal megismertek, sokszor szinte zavar a barátságosság, magamat ismétlem,
kicsit jó lenne haza vinni. Négyig vissza akartam érni, mert Gézáék ma tényleg elindulnak Aucklandba,
az elQrejelzések szerint nagyon jó szelük lesz. Az iroda elQtt találkoztunk és meglepetésünkre újabb
magyar találkozó lett. ErnQ Ausztriában született, Új-Zélandon élt és itt futottunk vele össze. Nagyon
fáradt volt, harminc órája nem aludt, így a gyors bemutatkozás után meghívtam holnapra vacsorára. Ma
vettem bárányt, de a legkisebb kiszerelés is négy adagos. Kezd a városban híre menni, hogy a magyarok
elárasztják, mindenesetre a marina bejáraton tegnap óta magyar lobogó is leng kb. nyolcad magával és
ezt a staf rendelte , nem mi adtuk. Jó érzés. Gézáék pontban fél ötkor indultak, segítettem elkötni a
köteleiket, pár nap múlva találkozunk. Vacsorára, a figyelmesebbek kitalálják, báránysültet készítetem,
finom lett és én nagyon szeretem. Írtam és fotók is vannak, hogy a Norvikkal a központban vagyok kikötve,
a mai ajándék európai klasszikus zene fiatalok tolmácsolásában. Hát ettQl már eléggé el voltam szokva,
de élveztem, viszont a Magyar rapszódiára már kimentem a kokpitba és megtapsoltam.Persze mindjárt
szóba elegyedtem egy párral, akik zeneileg is képben voltak és a Norvik lobogója is összekapcsolódott
ezzel. Sose szerettem volna, de ilyen távol otthonról különösen nem szeretnék más lobogó alatt hajózni.
—–
At 2013.11.28. 5:32 (utc) our position was 35°43.44’S 174°19.55’E
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Hajónapló, 2013.11.29, Új-Zéland, Whangarei 438-ik nap (2013-12-05 19:09)
Péntekre beszéltük meg Johnnal a kölcsönös hajóbemutatót. A Norvikon kezdtük, John nagyon érdeklQdQ
mqszaki ember (pilóta volt egész aktív életében), Qszinte elismeréssel beszélt a hajómról. Utána az Q húsz
méteres Deshaw hajóján én csak a számat tátottam. Itt a SOLAS hajók követelményei szerint minden
meg volt kettQzve, az auto pilottól kezdve a rádióig, a motorok önálló kihajtással. A normál kormányzás
jostick karral történik. A hajóban semmi felesleges design elem nincs, ezért is tetszett különösen, de
minden elsQ osztályú és nagyon elegáns. Persze, mint ezt már az elQzQekben írtam, ezek rendkívül drága
hajók és a kezelésük is nagy szaktudást igényel.
Este ErnQ jött át hozzám vacsorára. A bárány most is jól sikerült, közben új-zélandi bort kortyolgattunk.
Utána rengeteget sztoriztunk és az ital is jócskán fogyott. Végül ErnQ áthívott a hajójára foto nézegetésre,
de egy meglehetQsen kicsi és labilis dingije van, amivel félúton felborultunk. Egy fiatal társaság segített
vissza minket a mólóra. Mivel a dingi elúszott ErnQ is úszva ment vissza a hajójára, a meghívást másnapra
halasztottuk. Az esti fürdés megvolt, csak száraz ruhát vettem, fogmosás, alvás.

Hajónapló, 2013.11.30, Új-Zéland, Whangarei 439-ik nap (2013-12-05 19:15)
Szombaton ErnQ megörült, mert a dingijét, valaki visszavitte a hajójához, elQtte Q bemondta rádión,
hogy elveszett. Este én mentem hozzá látogatóba, de most a saját dingimmel. ErnQ szomszédja egy híres
fiatal hölgy, Laura Dekker, feltétlenül érdemes rákeresni a neten (lauradekker.nl.com). Én ismertem a
sztoriját, de nem tudtam, hogy Whangareiben él, feltéve ha nem hajózik. Egy szép kétárbocos piros
hajója van a Gupy, a dingi is piros, látszik, hölgy a tulaj.
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ErnQt naphosszat lehet hallgatni, nagyon színes egyéniség, igazi örök ifjú, pedig a hatvanhatodikat
tapossa. Több mint húsz éve vette a hajóját, akkor hagyta abba az ügyvédi pályát, ahol pedig igen sikeres
volt. Élete nagy részét Ázsiában tölti, biciklivel utazik, hihetetlen kalandokat élt át. Lakott budhista
kolostorban, tanított kínai egyetemen, Kambodzsában, Laoszban, Koreában, Vietnamban, gyakorlatilag
egész Dél-Kelet Ázsiában járt. Hajózni mindig Új-Zélandon hajózik, nagyon ért is hozzá. A tegnapi
esetbQl tanulva limitáltuk az italt, két-két doboz sört ittunk összesen.

Hajónapló, 2013.12.01, Új-Zéland, Whangarei 440-ik nap (2013-12-05 19:18)
Vasárnap már nem lehetett tovább halogatni a motor olajcserét, mert az esti dagálykor át akarok állni
az oszlop mooringos helyre. A reggeli skype-olás után megérkezett ErnQ, így könnyebb volt, nem kellett
ki-be ugrálnom a motortérbQl. Utána a dingimmel elmentünk elQkészíteni a helyet a Norviknak. Két
oszlop közé kell kötni a hajót két-két kötéllel. Ehhez elQször kifeszítettünk egy kötelet a két oszlop közé,
majd elQl-hátul egy-egy kikötQ kötelet az úszó gyqrqre kötve (ez csúszik az oszlopokon követve a bQ két
méteres vízszint ingadozást) ezeket felakasztottuk a kifeszített kötélre. Négykor végeztünk, elmentem
még vásárolni és Johnnal is beszéltem, fél hatkor állnék át, Q is jön segíteni.
A partfalról az elindulás gyerekjáték volt, mert bár nagyon szqk a hely, elfújó szél volt, ez oldalra kivitt
minket és a fordulásban is segített. Viszont az oszlopokra kötésnél ugyanez a szél már nem volt ilyen
kedvezQ, de a két nagyon gyakorlott segítQmmel hibátlanul megoldottuk. Miután mind a négy kötelet
rögzítettük, pezsgQt bontottam, megköszöntem a segítséget, kicsit beszélgettünk, majd visszavittem
Johnt a hajójához. ErnQ maradt vacsorára, ma Q fQzött (sütött, természetesen bárányt), örült a magyar
beszélgetésnek, az utóbbi idQben erre kevés alkalma nyílt, én pedig egy csomó helyi infót és speciális szót
tanultam.
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Hajónapló, 2013.12.02, Új-Zéland, Whangarei 441-ik nap (2013-12-05 19:40)
DélelQtt pénzt váltottam, vásároltam és kifizettem a marina díjat erre az évre. A partfalnál 25 NZ $/nap,
az oszlopoknál 10NZ $/nap a díj 16méteres hajóhosszig. Jó lenne Európában ilyen árakkal találkozni. A
hajózás itt nagyon népszerq, az adottságok kedvezQek.
Délután ErnQ áthozott egy tartalék dingit, hogy legyen mivel kimennem a partra, mikor az enyémet
feltesszük a hajóra. Utána segített leszedni a csigákat, köteleket, stb. Este újabb sztorizások, utazási
képek nézegetése, így ma is elmaradt pár betervezett program.

Hajónapló, 2013.12.03, Új-Zéland, Auckland 442-ik nap (2013-12-05 19:55)
Korán felébredtem, mert kicsit aggódtam, kész leszek-e a délutáni buszindulásig Aucklandba. ErnQ
ígérete szerint pont nyolckor nálam volt, nagyon sokat segített. Felraktuk a dingimet, mindent lemosott,
rendbe tette a konyhát, én közben pakoltam a hazaviendQ dolgokat. Délre mindennel kész lettünk, az
összes maradék kaját ErnQnek adtam, Q vállalta felügyeli a Norvikot, míg visszajövök. Kikísért a buszhoz,
elköszöntünk a jövQ évi viszontlátásig.
Ötre értem Aucklandba, Gézáék kedves meghívására a hajójukon töltök pár napot. Sajnos Géza nem
tudott elém jönni a busz állomásra, ezért taxival mentem a marinájukba egy szomáliai taxissal, aki alig
tudott angolul, de végül idetalált, igaz ez nekem kicsit többe került.

Gézától még reggel kaptam az e-mailt, kulcs a tányér alatt, sör a hqtQben, sietnek haza. Rövidesen meg
is érkeztek, finom vacsorát ettünk, utána Géza elvitt autóval aucklandi körútra a vulkánokhoz és néhány
helyre, ahol különlegesen szép volt a kilátás.
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Azonkívül, hogy nagyon jól éreztem magam, jól esett a figyelmességük és kedvességük. Este befqtöttek a
hajóba, nagyon jó helyem van, a Rotor is ringatózik szerencsére.
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Hajónapló, 2013.12.04, Új-Zéland, Auckland 443-ik nap (2013-12-05 20:04)

Reggel Gézáék korán elmentek, én még kicsit szundikáltam, majd skype-oltam Katival, Q sajnos beteg lett,
remélem rendbe jön mire hazaérek. A mai programom városnézés lett volna, de egész nap zuhog az esQ
kisebb megszakításokkal és úgy vagyok, mint a macska, aki nem akar kimenni az esQbe a meleg szobából.
Délután, bár az idQ nem javult erQt vettem a lustaságomon és egy jó nagy sétát tettem a városban,
helyesebben kettQt, mert vissza kellett jönnöm cipQt váltanom, ugyanis az alig használt félcipQm talpa
levált. Egy éve nem volt rajtam, de valószínq nem szereti a tengeri klímát. Szerencsére van egy túra
bakancsom, remélem ez kitart. Persze totál eláztam, elég erQs szél is volt, így az esernyQt se lehetett
használni.
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Megnéztem egy pár híres épületet, amit az útikönyv ajánl, de pl. a Sky towerba nem mentem fel, mert a
teteje nem látszott ki a felhQkbQl. Viszont a forgalom, a régi és új épületek ritmusa teljesen lenyqgözött.
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Persze kitalálhatjátok a legérdekesebb program a városi kikötQ volt sok világhírq hajóval, Fly Emirates
Team, a Vodafon fantasztikus trimaránja, rengeteg többárbocos klasszikus hajó és egyáltalán a hajók
hihetetlen sokasága.
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Az óriás hajós kikötQben áll az A” nevü 385 lábas hajó, mellyel St Marten óta negyedszer találkozom.

Gézáékkal együtt értem vissza a marinába, egy jó forró fürdQ után ami mindannyiunknak igen jól esett,
egy indiai étterembe mentünk vacsorázni. Kicsit csípQs volt a csirke és bárány, de nagyon ízletes és kiadós,
a maradékot becsomagoltattuk. Jót beszélgettünk elég késQn értünk vissza a hajóra, gyorsan elaludtunk.

Hajónapló, 2013.12.05, Új-Zéland, Auckland 444-ik nap (2013-12-10 13:38)

Az idQjárás továbbra sem kedvez nekem, délutánig zuhogott az esQ. KésQ délután indultam az újabb
városnézésre, most kicsit összekombináltam buszos túrával, így nem csak a belvárost láttam.
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Gézáékkal késQ este mentünk vacsorázni egy japán étterembe.
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KülönbözQ elQételeket ettünk, hozzá szaké, illetve japán sört.

Kb. éjfélkor értünk vissza a hajóra.

Ez már a búcsú este volt, írtam a vendégkönyvükbe is pár köszönQ sort.
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Hajónapló, 2013.12.06, Új-Zéland, Auckland 445-ik nap (2013-12-10 13:41)

A nagy hazautazás napja. Reggel összepakoltam a csomagjaimat és egy a hosszú repülQ út elQtt egy
utolsó sétára indultam az útikönyvem szerinti útvonalon.

Végre az idQjárás is kedvezQbbre fordult, idQnként a nap is kisütött. KettQre értem vissza a Rotorra,
még egyszer átnéztem a csomagjaimat, ettem egy pár falatot és indulás a reptérre. Háztól-házig több,
mint 50 órás utazás várt rám. Kati vette a repülQjegyemet a China Airlines-al repülök haza, illetve
Bécsbe. Másodperc pontosan indultunk Taipeibe, Brisbane-i technikai leszállással, ahol üzemanyagot és
új utasokat vett fel a Jumbo.

Hajónapló, 2013.12.07, Taiwan, Taipei 446-ik nap (2013-12-10 14:15)

Taipei-be helyi idQ szerint reggel 6-kor érkeztünk, továbbindulás éjjel fél 12-kor. LehetQség van fél napos
városnézésre, én a délutáni programot választottam, ez fQleg belvárosi nevezetességeket tartalmazott.
Megnéztük elQször a 101 Building-et (bevásárló központ, irodaház és obszervatórium egyben), 2004-ben
a világ legmagasabb épülete volt.
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A Longshan templom következett, Taiwan legrégebbi és leghíresebb temploma,
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majd az Elnöki palota.
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Nem maradhatott ki Chiang Kai-Shek emléképülete,

mely egy 25 hektáros parkban helyezkedik el és a Mártírok emlékmqve, a kínai háború hQseinek emlékére
Qrségváltással együtt.
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A túrán kilencen vettünk részt, meglepetésemre közép európai többséggel. Három japán fiatalon kívül
egy német lány, egy szlovák házaspár, Eva és Stefan és egy fiatal magyar pár, Vera és Milán, valamint
jómagam.
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Milán vitorlázó repülQ oktató, már másodszor megy Új Zélandra. Megbeszéltük, ha visszajövök, elvisz
egy repülésre, amit már elQre élvezek. Eva és Stefan gyakorlott utazók, velük utaztam Bécsig, este nagyot
söröztünk sztorizgatás közben, még vártuk a gép indulását. A repülQ most is hajszál pontosan indult és
érkezett, a kiszolgálás szintén elsQrendq volt, a China Airlines-t nyugodt szívvel tudom ajánlani. Összesen
több, mint 20 ezer km repülés, 27 óra + átszállás hazáig az út.

Hajónapló, 2013.12.08, Budapest, 447-ik nap (2013-12-10 18:15)
A bécsi repülQ téren a fiam várt és repített haza Budapestre. Kilenckor már az unokáim egymást túlkiabáló
beszámolóit hallgattam. Olyan érzésem volt, mintha néhány napja mentem volna el, pedig ez közel 15
hónap volt. Élveztem a friss, hideg levegQt, kevés havat is láttam. Talán ezek hiányoztak leginkább a
trópusokon. Most a rendszeres Hajó napló márciusig szünetel, de idQnként érdemes lesz rá tekintenetek,
aktuális új híreket mindég feltöltök.
A Magyar Tengeri Vitorlázók Szövetségének szakmai programjában 2014, február 05-én tartok elQadást,
ennek pontos idQpontja és helyszíne egyeztetés alatt van. A Jacht Akadémia Hírlevelén és a Norvikinfo
honlapon is jelezzük majd a konkrét helyszínt és idQpontot!
2014, március végén fogok visszautazni Új Zélandra, április elsQ két hetében a Norvikot készítem fel
a következQ 15 hónapos útra. Erre a szakaszra is lehet jelentkezni hosszabb, rövidebb hajózásra. A
hagyományos passzát útvonalon a trópusokon, majd Dél Afrika Jóreménység fok, Dél-Atlanti Óceán,
Zöldfoki szigetek, Kanári szigetek, Gibraltár a tervezett útvonal. Többen jelezték, hogy szeretnének
személyesen találkozni velem mielQtt crew-nak szegQdnének, most itt az alkalom, az elQadásokon kívül
bármikor megkereshettek személyesen.
Telefonszám a tavaszi napfordulóig: + 36 20 276 65 07
Email: tamastotht0@yahoo.com Tóth Tamás
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